Sveučilište u Zagrebu
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
ZAGREB, Vukelićeva 4
Zagreb, 26. travnja 2016.
Z A P I S N I K
20. sjednice Fakultetskog vijeća
održane 26. travnja 2016. (utorak) 10,00 sati
u dvorani za sjednice, Vukelićeva 4
Prisutni: Babić Dario, Babić Darko, Bajor, Bazijanac, Barić, Blašković Zavada, Brčić, Bucak,
Bukljaš Skočibušić, Carić, Ćosić, Domitrović, Franjković, Francetić, Golubić, Haramina,
Ivanković, Jelušić, Jurčević, Juričić, Kavran Zvonko, Kavran Natalija, Luburić, Mandžuka,
Matulin, Missoni, Mlinarić, Mrvelj, Muštra, Nikšić, Novačko, Novak, Pašagić Škrinjar, Pavlin,
Peraković, Protega, Radišić, Popović, Rogić, Steiner, Šafran, Šarić S., Ščukanec, Ševrović,
Šimunović, Škorput, Škurla Babić, Stanković, Sumpor, Toš, Vidović, Zavada, Zovak
Ispričani: Abramović, Brnjac, Fratrović, Hozjan, Ivanjko, Marušić, Miloš, Rajsman, Vojković
Odsutni: Jenić, Šemanjski
Ostali: Stipetić, dipl. iur.
Studenti: Husnjak, Forenbacher, Čupić, Sente, Penava, Zorić, Borić, Bošnjak, Barišić,
Krajačić
Dekan- otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne, konstatirao da postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje te predložio dnevni red.

DNEVNI RED:
Prihvaćanje zapisnika 19. sjednice Fakultetskog vijeća
Izbor dekana za razdoblje akademske godine 2016./2017. i 2017./2018.
Obavijesti
Organizacija nastave
Raspisivanje natječaja za izbor u suradnička i nastavna zvanja
Reizbor nastavnika u znanstveno nastavnim zvanjima nakon izvješća Stručnih
povjerenstava (prijedlozi povjerenstava: D. Peraković, E. Ivanjko), reizbor nastavnika
u nastavnim zvanjima nakon izvješća Stručnih povjerenstava (prijedlozi povjerenstava:
B. Maković, D. Franjković) i izbor nastavnika u nastavnom zvanju nakon izvješća
Stručnog povjerenstva (prijedlog povjerenstva: A. Smodlaka)
7. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje (M. Pavlinović)
8. PDS
9. Studentska pitanja
10. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad 1.
Dekan- upitao je članove FV da li imaju primjedbi na zapisnik 19. sjednice FV.
S obzirom da primjedbi nije bilo zapisnik i zaključci su jednoglasno prihvaćeni.

Ad 5.
Tajnik- pročitao je zamolbu predstojnika Zavoda za inteligentne transportne sustave izv. prof.
dr. sc. Sadka Mandžuke za raspisivanjem natječaja za nastavno zvanje i radno mjesto
predavača do povratka djelatnice s bolovanja i za raspisivanje natječaja za suradničko zvanje
i radno mjesto asistenta.
Nakon kraće rasprave FV donijelo je sljedeće
ODLUKE


Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u nastavnom zvanju predavača
iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za
inteligentne transportne sustave do povratka djelatnice s bolovanja. Imenuje se
imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika
u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Gold, predsjednik, doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, član,
prof. dr. sc. Hrvoje Baričević, vanjski član, Pomorski fakultet Rijeka i izv. prof. dr. sc.
Tonči Carić, zamjena.



Raspisuje se natječaj za izbor jednog suradnika m/ž u suradničkom zvanju asistenta iz
područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za
inteligentne transportne sustave. Imenuje se imenuje se Stručno povjerenstvo za
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika u sastavu: izv. prof. dr. sc. Sadko
Mandžuka, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Tonči Carić, član, doc. dr. sc. Edouard Ivanjko,
član i prof. dr. sc. Hrvoje Gold, zamjena.



Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u nastavnom zvanju predavača
na 50% radnog vremena iz područja prirodnih znanosti, polje matematika na Katedri
za matematiku i statistiku. Imenuje se imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje
mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić,
predsjednik, vanjski član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Sanja
Varošanec, vanjski član, Prirodoslovno matematički fakultet i izv. prof. dr. sc. Štefica
Mrvelj, član.

Ad 6.
Tajnik- pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva za reizbor dr. sc. Dragana Perakovića u
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Nakon kraće rasprave FV donijelo je sljedeću
ODLUKU
Dr. sc. Dragan Peraković reizabire se 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 za reizbor mr. sc. Branka Makovića u
nastavno zvanje višeg predavača.
Nakon kraće rasprave FV donijelo je sljedeću
ODLUKU
Mr. sc. Branko Maković reizabire se u nastavno zvanje višeg predavača iz područja tehničkih
znanosti, polje tehnologija prometa i transport.
Imenovani se reizabire u nastavno zvanje višeg predavača na pet (5) godina.
Tajnik- pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva za reizbor mr. sc. Davora Franjkovića u
nastavno zvanje višeg predavača.
Nakon kraće rasprave FV donijelo je sljedeću
ODLUKU
Mr. sc. Davor Franjković reizabire se u nastavno zvanje višeg predavača iz područja
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport.
Imenovani se reizabire u nastavno zvanje višeg predavača na pet (5) godina.
Tajnik- pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora Andreja Smodlake, prof.
u nastavno zvanje predavača.
Andrej Smodlaka, prof. izabire se u nastavno zvanje predavača iz područja humanističkih
znanosti, polje filologija, grana anglistika.
Imenovani se izabire u nastavno zvanje predavača na pet (5) godina.

Ad 7.
Tajnik- pročitao je zamolbu dr. sc. Mire Pavlinović za pokretanjem postupka izbora u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz područja društvenih znanosti, polje informacijske
i komunikacijske znanosti, znanstvena grana informacijskih sustava i informatologije.
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku da se zamolba za pokretanjem postupka uputi
fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta u Zagrebu da provede proceduru izbora u navedeno
znanstveno zvanje.
Ad 8.
8.1. Dr. Pavlin- predložio je prihvaćanje prijave teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) i imenovanje
Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora (JR) za kandidata Daria Babića.

Nakon kraće 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:
8.1.1. Dario Babić, mag. ing. traff., DS-109/6020
tema: Model predviđanja životnog vijeka oznaka na kolniku
Povjerenstvo:
izv. prof. dr. sc. Goran Zovak, predsjednik
prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec, mentor, član
prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, (Građevinski fakultet u Zagrebu), vanjski član
prof. dr. sc. Mario Šafran, zamjena
Datum održavanja JR-a: Dekan će odrediti naknadno.
8.2. Dr. Pavlin- predložio je imenovanje nositelja i izvođače kolegija na specijalističkom
studiju „Gradski promet“ za akademsku godinu 2015./2016.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Imenuju se nositelji i izvođači kolegija na specijalističkom studiju „Gradski promet“ za
akademsku godinu 2015./2016.

PREDMET

NOSITELJ PREDMETA

001. Planiranje prometa u gradovima

izv. prof. dr. sc. Ljupko Šimunović

7 ECTS bodova
002. Upravljanje gradskim prometom

izv. prof. dr. sc. Davor Brčić

6 ECTS bodova
003. Sustavi prijevoza putnika u
gradovima

dr. sc. Marko Slavulj

6 ECTS bodova
004.Transport i distribucija tereta u
gradovima

prof. dr. sc. Kristijan Rogić

6 ECTS bodova
005. Rješavanje projektnog zadatka
5 ECTS bodova

doc. dr. sc. Darko Babić

006. Prometna politika u gradovima

dr. sc. Marko Ševrović

5 ECTS bodova
008. Telematika i optimiranje gradskog
prometa

dr. sc. Marko Šoštarić

5 ECTS bodova
009. Menadžment tehnoloških
projekata

doc. dr. sc. Danijela Barić

5 ECTS bodova
010. Inteligentni transportni sustavi u
gradskom prometu

dr. sc. Pero Škorput

5 ECTS bodova
8.3. Dr. Škurla Babić- predložila je imenovanje studijskih savjetnika kandidatima koji su
upisani na poslijediplomski specijalistički studij „Gradski promet“ u ak. godini 2015./2016.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Imenuju se studijski savjetnici kandidatima koji su upisani na poslijediplomski
specijalistički studij „Gradski promet“ u ak. godini 2015./2016.
Ime i Prezime
1. Slađana Lazić

Završen fakultet
Građevinski fakultet, Osijek

2. Nenad Mrmoš

Fakultet
Zagreb

prometnih

Studijski savjetnik
prof. dr. sc. Ljupko Šimunović

znanosti, dr. sc. Marko Slavulj

Ad 9.
Predstavnik studenata- u tijeku su organizacijske pripreme oko Prometijede i Kampusijade
2016. Fakultet će pomoći u organizaciji i snositi će dio troškova.
Također, obavijestio je članove Fakultetskog vijeća da je raspisan natječaj za članove
studenskog zbora.
Početkom svibnja održati će se HAZ malonogometni turnir.
Novi broj časopisa PROM tiskat će se do kraja tjedna.
Ad 10.
Dr. Mrvelj- obavijestila je članove FV da su rezultati završnih anketa objavljeni na sharepointu,
a na sljedećem vijeću bit će i prezentirani.

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

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

