Sveučilište u Zagrebu
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
ZAGREB, Vukelićeva 4
Zagreb, 29. ožujka 2016.
Z A P I S N I K
19. sjednice Fakultetskog vijeća
održane 29. ožujka 2016. (utorak) 10,00 sati
u dvorani za sjednice, Vukelićeva 4
Prisutni: Abramović, Babić Dario, Babić Darko, Bajor, Bazijanac, Barić, Blašković Zavada,
Brčić, Brnjac, Bucak, Bukljaš Skočibušić, Carić, Ćosić, Domitrović, Franjković, Francetić,
Fratrović, Golubić, Haramina, Hozjan, Ivanjko, Ivanković, Jelušić, Jurčević, Juričić, Kavran
Zvonko, Kavran Natalija, Luburić, Mandžuka, Marušić, Matulin, Missoni, Mlinarić, Mrvelj,
Muštra, Nikšić, Novačko, Novak, Pavlin, Peraković, Protega, Radišić, Popović, Rajsman,
Rogić, Steiner, Šafran, Šarić S., Ščukanec, Ševrović, Šimunović, Škorput, Škurla Babić,
Stanković, Sumpor, Toš, Vidović, Vojković, Zavada, Zovak
Ispričani: Miloš, Pašagić Škrinjar
Odsutni: Jenić, Šemanjski
Ostali: Stipetić, dipl. iur., mr. sc. Živko
Studenti: Forenbacher, Čupić, Sente, Ćurić, Trojko
Dekan- otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne, konstatirao da postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje te predložio dnevni red.
DNEVNI RED:
Prihvaćanje zapisnika 18. sjednice Fakultetskog vijeća
Izlaganje programa pristupnika za dekana za razdoblje akademske godine
2016./2017. i 2017./2018. i glasovanje za iste (dodatne informacije nalaze se na
sharepointu)
3. Obavijesti
4. Organizacija nastave
5. Imenovanje Povjerenstva za evaluaciju prijavljenih studentskih radova za Rektorovu
nagradu
6. Pokretanja postupka reizbora (E. Ivanjko, R. Stanković, I. Jurić)
7. Reizbor i izbor nastavnika i suradnika nakon izvješća Stručnih povjerenstava
(prijedlozi povjerenstava: reizbor izv. prof. S. Mandžuka, izbor predavača polje
filologija, grana anglistika, izbor predavača polje matematika i izbor u suradničko
zvanje asistenta na Katedri za pravo i ekonomiku)
8. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje (J. Fosin)
9. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje
(prijedlog povjerenstva: B. Abramović)
10. Donošenje Statuta studentskog zbora Fakulteta prometnih znanosti
11. Donošenje Pravilnika o nagrađivanju djelatnika Fakulteta i Pravilnika o nagrađivanju
studenata
1.
2.

12.
13.
14.
15.

Prihvaćanje izmjena i dopuna Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti (pročišćeni tekst)
PDS
Studentska pitanja
Razno

Članovi FV jednoglasno su prihvatili dnevni red.
Ad 1.
Dekan- upitao je članove FV da li imaju primjedbi na zapisnik 18. sjednice FV.
S obzirom da primjedbi nije bilo zapisnik i zaključci su jednoglasno prihvaćeni.

Ad 5.
Dr. Mrvelj – obavijestila je članove FV kako je potrebno imenovati Povjerenstvo za evaluaciju
prijavljenih studentskih radova za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2015./2016.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Imenuje se Povjerenstvo za evaluaciju prijavljenih studentskih radova za Rektorovu nagradu
u akademskoj godini 2015./2016. u sastavu:







Prof. dr. sc. Kristijan Rogić, predsjednik
Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, član
Prof. dr. sc. Zvonko Kavran, član
Doc. dr. sc. Biljana Jurčić, član
Doc. dr. sc. Mladen Nikšić, član
Izv. prof. dr. sc. Sadko Manžuka, zamjena.

Ad 6.
Tajnik- pročitao je zamolbu doc. dr. sc. Edouarda Ivanjka za pokretanjem postupak reizbora
u znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Pokreće se postupak reizbora dr. sc. Edouarda Ivanjka u znanstveno nastavno zvanje docenta
iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na Zavodu za inteligentne transportne
sustave.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika u
sastavu: prof. dr. sc. Ivan Petrović, predsjednik, vanjski član Fakultet elektrotehnike i
računarstva, prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, prof. dr.
sc. Hrvoje Gold, član i izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, zamjena.
Tajnik- pročitao je zamolbu dr. sc. Ratka Stankovića za reizbor u znanstveno nastavno zvanje
docenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU

Pokreće se postupak reizbora dr. sc. Ratka Stankovića za reizbor u znanstveno nastavno
zvanje docenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu
za transportnu logistiku.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika u
sastavu: prof. dr. sc. Kristijan Rogić, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar,
član, izv. prof. dr. sc. Goran Đukić, vanjski član, Fakultet strojarstva i brodogradnje i prof. dr.
sc. Anđelko Ščukanec, zamjena.

Tajnik- pročitao je zamolbu mr. sc. Ive Jurića u reizbor nastavno zvanje višeg predavača iz
područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Pokreće se postupak reizbora mr. sc. Ive Jurića u nastavno zvanje višeg predavača iz područja
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za cestovni promet.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika u
sastavu: izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić, član,
prof. dr. sc. Hrvoje Baričević, vanjski član, Pomorski fakultet Rijeka i izv. prof. dr. sc. Goran
Zovak, zamjena.
Ad 7.
Tajnik – pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reizbora izv. prof. dr. sc. Sadka
Mandžuke u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora iz područja tehničkih znanosti,
polje tehnologija prometa i transport.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka ponovno se bira u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog
profesora iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport.
Imenovani se reizabire u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora na pet (5) godina.
Tajnik - pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora predavača iz područja
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Kristina Bradvica Šančić, prof. bira se u nastavno zvanje predavačice iz područja
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika.
Imenovana se bira u nastavno zvanje predavačice na pet (5) godina.

Tajnik - pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora predavača iz područja
prirodnih znanosti, polje matematika.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU

Dr. sc. Marijana Greblički bira se u nastavno zvanje predavačice iz područja prirodnih znanosti,
polje matematika.
Imenovana se bira u nastavno zvanje predavačice na pet (5) godina.
Dr. Mrvelj – objasnila je da u postupku izbora asistenta na Katedri za pravo ekonomiku niti
jedan kandidat nije zadovoljavao uvijete, a jedna prijavljena kandidatkinja koje je ispunjavala
uvijete je odustala u procesu procedure te će se stoga natječaj poništiti i ponoviti.

Ad 8.
Tajnik – pročitao je zamolbu dr. sc. Juraja Fosina za pokretanje izbora u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Pokreće se postupak izbora dr. sc. Juraja Fosina u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport i imenuje se Stručno
povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika u sastavu: prof. dr. sc.
Hrvoje Gold, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Tonči Carić, član, izv. prof. dr. sc. Domagoj
Jakobović, Fakultet elektrotehnike i računarstva, vanjski član i doc. dr. sc. Edouard Ivanjko,
zamjena.

Ad 9.
Tajnik – pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc. dr. sc. Borne
Abramovića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz područja tehničkih znanosti,
polje tehnologija prometa i transport.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, doc.
dr. sc. Mladen Nikšić i prof. dr. sc. Ivan Petrović, Fakultet elektrotehnike i računarstva daje se
mišljenje da doc. dr. sc. Borna Abramović ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti
i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanog u znanstveno zvanje višeg znanstvenog
suradnika iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport.

Ad 10.
Tajnik- prijedlog Statuta Studentskog zbora Fakulteta prometnih znanosti stavljen je na javnu
raspravu.
Predstavnik studenata- Statut je usuglašen s novim Statutom Studentskog zbora Sveučilišta
u Zagrebu.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo odluku o prihvaćanju Statuta Studentskog
zbora Fakulteta prometnih znanosti

Ad 11.
Tajnik - prijedlog Pravilnika o nagrađivanju djelatnika Fakulteta i Pravilnika o nagrađivanju
studenata stavljen je na javnu raspravu.
Dr. Novačko – zahvalio se svima koji su sudjelovali na sastavljanju oba Pravilnika.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo odluku o prihvaćanju Pravilnika o
nagrađivanju djelatnika Fakulteta i Pravilnika o nagrađivanju studenata.
Ad 12.
Tajnik – prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti
(pročišćeni tekst) stavljen je na javnu raspravu.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo odluku o prihvaćanju Pravilnika o izdavačkoj
djelatnosti (pročišćeni tekst).

Ad 13.
13.1. Dr. Pavlin – predložio je prihvaćanje prijave teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) i
imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora (JR) za kandidata Martina
Gregurića.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se prijava teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) i imenuje Povjerenstvo za ocjenu teme
i predlaganje mentora (JR) za kandidata:
13.1.1. Martin Gregurić, mag. ing. traff., DS-109/6001
tema: Cooperative ramp metering model for urban motorways based on machine
learning
Povjerenstvo:
izv. prof. dr. sc. Davor Brčić, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, mentor, član
doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, član
doc. dr. sc. Niko Jelušić, član
prof. dr. sc. Ivan Petrović, (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb), vanjski član
prof. dr. sc. Hrvoje Gold, zamjena
Datum održavanja JR-a: Dekan će odrediti naknadno.
13.2. Dr. Pavlin – predložio je prihvaćanje izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog
rada (DR.SC.-02) i imenovanje mentora za kandidate Katarinu Mostarac, Matiju Bračića i
Maria Ćosića.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeće
ODLUKE

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada (DR.SC.-02) i imenuje se
mentor za kandidate:
13.2.1. Katarina Mostarac, dipl. ing., DS-109/6014
tema: Određivanje dostupnosti univerzalne usluge u poštanskom sustavu primjenom
kriterija prometne povezanosti
Mentor: prof. dr. sc. Zvonko Kavran

13.2.2. Matija Bračić, dipl. ing., DS-109/6009
tema: Optimizacija procesa upravljanja zračnom lukom s ciljem smanjenja kašnjenja
zrakoplova
Mentor: prof. dr. sc. Stanislav Pavlin

13.2.3. Mario Ćosić, dipl. ing., DS-109/2033
tema: Kontekstualna analiza prometnih nesreća pješaka i biciklista u urbanim
sredinama
Mentor: izv. prof. dr. sc. Ljupko Šimunović

13.3. Dr. Pavlin – predložio je prihvaćanje mišljenje mentora i imenovanje Povjerenstva za
ocjenu doktorskog rada za kandidata mr. sc. Predraga Brleka.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se mišljenje mentora i imenuje Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada za kandidata:
13.3.1. mr. sc. Predrag Brlek, DS-210/619-C
tema: Metoda sanacije opasnih mjesta na cestama uz pomoć georeferenciranog
videozapisa
Povjerenstvo:
izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić, predsjednik
prof. dr. sc. Ivan Dadić, mentor, član
izv. prof. dr. sc. Goran Kos, mentor, član
prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec, član
prof. dr. sc. Damir Medak, (Geodetski fakultet u Zagrebu)
izv.prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada, zamjena
13.4. Dr. Pavlin – Predložio je prihvaćanje izvješća Povjerenstva o ocjenjivanju doktorskog
rada (DR.SC.-10), i imenovanje Povjerenstva za obranu i određivanje datuma obrane za
kandidata Ivana Forenbachera.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU

Prihvaća se izvješće Povjerenstva o ocjenjivanju doktorskog rada (DR.SC.-10), imenuje
Povjerenstvo za obranu i utvrđuje datum obrane za kandidata:

13.4.1. Ivan Forenbacher, dipl. ing., DS-109/4004
tema: Hedonistički model za određivanje odnosa kvalitete i cijene tarifnih planova za
privatne korisnike pokretnih mreža
Povjerenstvo:
izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković, mentor, član
prof. dr. sc. Slavko Šarić, član
prof. dr. sc. Marinko Jurčević, član
doc. dr. sc. Vesna Radonjić Đogatović, (Saobraćajni fakultet, Beograd), vanjski član
prof. dr. sc. Zvonko Kavran, zamjena
Datum obrane: Dekan će odredit naknadno
13.5. Dr. Pavlin – predložio je prihvaćanje teme završnog specijalističkog rada (UNIV.SPEC.01) i imenovanje mentora za kandidate Filipa Brkljaču i Borisa Gobca.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se tema završnog specijalističkog rada (UNIV.SPEC.-01) i imenuje se mentor za
kandidate:
13.5.1. Filip Brkljača, dipl. ing., SS-106/801-GP
tema: Odabir električnih vozila za javni gradski prijevoz putnika
Mentor: izv. prof. dr. sc. Davor Brčić

13.5.2. Boris Gobac, dipl. ing., SS-107/602-IT
tema: Vrednovanje tehnoloških parametara željezničkog podsustava u funkciji
distribucije sekundarnih sirovina
Mentor: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić

13.6. Dr. Pavlin – predložio je prihvaćanje zamolbe Petra Andrašija za promjenom
studentskog savjetnika.
Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Za studijskog savjetnika doktorandu Petru Andrašiju, DS-109/9010, umjesto doc. dr. sc. Anite
Domitrović, imenuje se izv. prof. dr. sc. Doris Novak.

13.7. Dr. Pavlin – predložio je prihvaćanje zamolbe Nedžada Musabašića za dodjelom
studijskog savjetnika.

Nakon kreće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Za studijskog savjetnika doktorandu Nedžadu Musabašiću, DS-109/2040, imenuje se doc. dr.
sc. Davor Sumpor.
13.8. Odobrava se upis i imenuju studijski savjetnici kandidatima koji su se prijavili na natječaj
za poslijediplomski doktorski studij u ak. godini 2015./2016., a koji udovoljavaju uvjetima upisa

Ime i prezime

Završen fakultet

Studijski savjetnik

1. Slađana Lazić

Građevinski fakultet, Osijek

prof. dr. sc. Davor Brčić

2. Nenad Mrmoš

Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

prof. dr. sc. Davor Brčić

Stavlja se izvan snage odluka Fakultetskog vijeća od 5. ožujka 2013. godine, prema kojoj se
poslijediplomski specijalistički studij pokreće samo ako se prijavilo minimalno pet kandidata.

13.9. Određuju se diferencijalni ispiti za studente doktorskog studija Mirka Čorića i Gorana
Košira koji nisu završili Fakultet prometnih znanosti, a upisali su 1. godinu doktorskog studija
u akademskoj godini 2015./2016., kako slijedi u tablici:
Ovlašteni ispitivači

Predmet

1. Inteligentni transportni sustavi I izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
2. Osnove
infrastrukture

prometne

3. Simulacije u prometu

izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada
izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković
prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić

4. Osnove tehnologije prometa

izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj
izv. prof dr. sc. Marijan Rajsman

13.10. Određuju se diferencijalni ispiti za studenticu specijalističkog studija Slađanu Lazić koja
nije završila Fakultet prometnih znanosti, a upisala je prvu godinu specijalističkog studija
Gradski promet u ak. godini 2015./2016., kako slijedi u tablici:

Ovlašteni ispitivači

Predmet
1. Osnove
inženjerstva

prometnog

izv. prof. dr. sc. Ljupko Šimunović

2. Tehnologija gradskog prometa I izv. prof. dr. sc. Davor Brčić
3. Inteligentni transportni sustavi I izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka

13.11. Rok za završetak specijalističkih studija za studente koji su prvi put upisali prvu godinu
specijalističkih studija: Gradski promet, Intermodalni transport i Transportna logistika i
menadžment akademske godine 2015./2016. godine ili kasnije, je pet godina od dana upisa.

Ad 14.
Predstavnik studenata – obavijestio je članove FV da će se 30. travnja 2016. održati
malonogometni turnir HAZ. Kampusijada 2016. održati će se 11. i 12. svibnja 2016., a
Prometijada će se održati 18. do 22. svibnja 2016. u Riminiju, Italija.

Ad 15.
Pod ovom točkom nije bilo rasprave te je dekan zaključio sjednicu Fakultetskog vijeća.

ZAPISNIK VODIO:
Vladimir Stipetić, dipl. iur., v. r.

D E K A N
Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, v. r.

