
Sveučilište u Zagrebu 

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI 

ZAGREB, Vukelićeva 4 

Zagreb, 28. lipnja 2016. 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K    

           23.  sjednice Fakultetskog vijeća  

održane 28. lipnja 2016. (utorak) 10,00 sati 

u dvorani za sjednice, Vukelićeva 4 

 

Prisutni: Babić Darko, Babić Dario, Bajor, Barić, Bazijanac, Blašković Zavada, Božić, Brčić, 

Brnjac, Bucak, Bukljaš Skočibušić, Carić, Ćosić, Domitrović, Franjković, Francetić, Fratrović, 

Gold, Golubić, Grgurević, Hozjan, Ivanjko, Jelušić, Jurčević, Kljak, Luburić, Matulin, 

Mandžuka, Marušić, Missoni, Mlinarić, Mrvelj, Muštra, Nikšić, Novak, Pavlin, Peraković, 

Periša, Radišić, Rajsman, Popović, Rogić, Steiner, Šafran, Šarić S., Ševrović, Ščukanec, 

Šimunović, Škorput, Škurla Babić, Stanković, Sumpor, Toš, Vidović,  

 

Ispričani: Abramović, Haramina, Ivanković, Juričić, Kavran Zvonko, Kavran Natalija, Miloš, 

Novačko, Pašagić Škrinjar, Protega, Vojković, Zavada, Zovak 

 

Odsutni: Jenić, Šemanjski 

 

Ostali: Stipetić, dipl. iur. 

  

Studenti: Husnjak, Mostarac 

 

Dekan- otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne, konstatirao da postoji kvorum za pravovaljano 

odlučivanje te predložio izmijenjeni i prošireni dnevni red. 

 

DNEVNI  RED: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 22. sjednice Fakultetskog vijeća 

2. Obavijesti 

3. Organizacija nastave 

4. Izbor nastavnika nakon izvješća Stručnog povjerenstva na Katedri za primijenjenu 

matematiku i statistiku za rad na 50% radnog vremena 

5. Pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja 

6. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje 

(prijedlog povjerenstva: D. Barić) 

7. Donošenje odluke po zahtjevu I. Šemanjski za odobrenje neplaćenog dopusta 

8. Davanje suglasnosti dekanu za potpisivanje ugovora za rad na projektu Code and 

Reportof Road network in Lebanon according to iRAP SRS and develop procedures 

and perform rating of the pavement condition 

9. PDS   

10. Studentska pitanja 

11. Razno 



Ad 1. 

Dekan- upitao je članove FV da li imaju primjedbi na zapisnik 22. sjednice FV.  

S obzirom da primjedbi nije bilo zapisnik i zaključci su jednoglasno prihvaćeni. 

 

Ad 4. 

Dr. Mrvelj- obrazložila je mišljenje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u nastavno zvanje 

predavača iz područja prirodnih znanosti, polje matematika na Katedri za primijenjenu matematiku 

i statistiku. Od tri prijavljena kandidata, dva zadovoljavaju uvjete te je Povjerenstvo za izbor u 

navedeno zvanje predložilo dr. sc. Jadranku Kraljević. 

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću 

ODLUKU 

Dr. sc. Jadranka Kraljević bira se u nastavno zvanje predavačice iz područja prirodnih 
znanosti, polje matematika. 
 
Imenovana se bira u nastavno zvanje predavačice na pet (5) godina. 
 
 
Ad 5. 
 

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeće  
 
ODLUKE 
 

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u znanstveno nastavno zvanje i 
radno mjesto redovitog profesora I. izbor iz područja tehničkih znanosti, polje 
tehnologija prometa i transport na Zavodu za inteligentne transportne sustave na 
Katedri za primijenjeno računarstvo. 
 

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u znanstveno nastavno zvanje i 
radno mjesto redovitog profesora I. izbor iz područja tehničkih znanosti, polje 
tehnologija prometa i transport na Zavodu za inteligentne transportne sustave na 
Zavodu za transportnu telematiku. 
 

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u znanstveno nastavno zvanje i 
radno mjesto redovitog profesora I. izbor iz područja tehničkih znanosti, polje 
tehnologija prometa i transport na Zavodu za aeronautiku. 
 

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u znanstveno nastavno zvanje i 
radno mjesto izvanrednog profesora iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija 
prometa i transport na Zavodu za transportnu logistiku. 
 

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u znanstveno nastavno zvanje i 
radno mjesto izvanrednog profesora iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija 
prometa i transport na Katedri za opće programske sadržaje. 
 

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u znanstveno nastavno zvanje i 
radno mjesto izvanrednog profesora iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija 
prometa i transport na Zavodu za zračni promet. 



 

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u znanstveno nastavno zvanje i 
radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje matematika na Katedri za 
primijenjenu matematiku. 
 

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog suradnika m/ž u suradničkom zvanje i radnom 
mjesto postdoktoranda iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i 
transport na Zavodu za inteligentne transportne sustave. 
 

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog suradnika m/ž u suradničko zvanje i radno mjesto 
asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na 
Zavodu za informacijsko komunikacijski promet. 

 

Ad 6. 

Tajnik – pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc. dr. sc. Danijele 
Barić u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice. 

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću 

ODLUKU 

Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan, prof. 
dr. sc. Marinko Jurčević, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet u Zagrebu, daje se 
mišljenje da dr. sc. Danijela Barić ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovane u znanstveno zvanje više znanstvene 
suradnice iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologije prometa i transport. 

 

Ad 7. 

Dekan - Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću 

ODLUKU 

Dr. sc. Ivani Šemanjski, zaposlenici Fakulteta prometnih znanosti u znanstveno nastavnom 

zvanju docenta, odobrava se korištenje neplaćenog dopusta od 16. lipnja 2016. do 15. lipnja 

2017. 

 

Ad 8. 

Tajnik- U svrhu odobrenja sklapanja ugovora s Council for Development and Reconstruction 
Lebanon za projekt „Code and Reportof Road network in Lebanon according to iRAP SRS and 
develop procedures and perform rating of the pavement condition“ potrebno je da dekanu 
Fakulteta prometnih znanosti Fakultetsko vijeće da suglasnost za sklapanje ugovora u 
vrijednosti preko jedan milijun kuna, a do tri milijuna kuna. 
   

Nakon kraće rasprave FV uz jedan glas protiv donijelo je sljedeću 

ODLUKU 

Prof. dr. sc. Hrvoju Goldu, dekanu Fakulteta prometnih znanosti daje se suglasnost za 
sklapanje ugovora u vrijednosti preko jedan milijun kuna, a do tri milijuna kuna. 
 
 



Ad 9. 

9.1. Dr. Pavlin – predložio je prihvaćanje Izvješća Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog 
rada (DR.SC.-02) i imenovanje mentora za kandidata Daria Babića, mag. ing. traff. 

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću 

ODLUKU 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada (DR.SC.-02) i 
imenuje se mentor za kandidata: 

9.1.1.Dario Babić, mag. ing. traff, DS-109/6020 

tema: Model predviđanja životnog vijeka oznaka na kolniku 

Mentor: prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec 

 

Ad 10. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 

 

 

ZAPISNIK VODIO:                 D  E  K  A  N 

Vladimir Stipetić, dipl. iur., v. r.    Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, v. r. 

 

 

 


