
Sveučilište u Zagrebu 

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI 

ZAGREB, Vukelićeva 4 

Zagreb, 19. srpnja 2016. 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K    

           24.  sjednice Fakultetskog vijeća  

održane 19. srpnja 2016. (utorak) 10,00 sati 

u dvorani za sjednice, Vukelićeva 4 

 

Prisutni: Abramović, Babić Darko, Bajor, Bazijanac, Blašković Zavada, Božić, Brnjac, Bucak, 

Carić, Ćosić, Domitrović, Franjković, Francetić, Fratrović, Gold, Golubić, Grgurević, Haramina, 

Hozjan, Ivanjko, Ivanković, Jelušić, Jurčević, Juričić, Kavran Natalija, Kljak, Luburić, Matulin, 

Mandžuka, Missoni, Mlinarić, Miloš, Mrvelj, Muštra, Nikšić, Novačko, Novak, Pavlin, Peraković, 

Periša, Radišić, Popović, Protega, Rogić, Steiner, Šafran, Šarić S., Šimunović, Škorput, Škurla 

Babić, Stanković, Sumpor, Toš, Vidović, Vojković, Zovak 

 

Ispričani: Babić Dario, Barić, Brčić, Bukljaš Skočibušić, Kavran Zvonko, Marušić, Pašagić 

Škrinjar, Rajsman, Ščukanec, Ševrović, Zavada,  

 

Odsutni: Jenić, Šemanjski 

 

Ostali: Stipetić, dipl. iur., Zaninović, Jovančević 

  

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 23. sjednice Fakultetskog vijeća 
2. Obavijesti 

3. Organizacija nastave 

4. Prihvaćanje izmjena i dopuna Statuta Fakulteta prometnih znanosti 

5. Raspisivanje natječaja za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda na Katedri za 

opće programske sadržaje, na Zavodu za IKP te na Katedri za engleski zrakoplovni 

jezik Zavoda za aeronautiku 

6. Prihvaćanje izmjena i dopuna izvješća Stručnog povjerenstva u postupku izbora u 

naslovno znanstveno nastavno zvanje (prijedlog povjerenstva: D. Tomašić) 

7. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika (M. 

Jurčević) 

8. PDS   

9. Studentska pitanja 

10. Razno 

 



Članovi Fakulteta prihvatili su izmijenjeni i prošireni dnevni red. 

Ad 1.  

Dekan- upitao je članove FV da li imaju primjedbi na zapisnik 23. sjednice FV.  

Zapisnik i zaključci su zatim jednoglasno prihvaćeni. 

 

Ad. 4 

Tajnik- 

Nakon rasprave uz jedan glas protiv i pet suzdržanih FV donio je sljedeću 

ODLUKU 

Prihvaćaju se izmjene i dopune Statuta Fakulteta prometnih znanosti. 

 

Ad 5. 

Tajnik- prema dobivenim suglasnostima postoji mogućnost za raspisivanjem natječaja za 

suradnička zvanja i radna mjesta: poslijedoktoranda iz područja tehničkih znanosti, polje 

tehnologija prometa i transport na Katedri za opće programske sadržaje, poslijedoktoranda iz 

područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za informacijsko 

komunikacijski promet i poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje informacijske 

i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija na Katedri za engleski 

zrakoplovni jezik na Zavodu za aeronautiku. 

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeće  

ODLUKE 

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog suradnika m/ž u suradničko zvanje i radno mjesto 

poslijedoktoranda iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport 

na Katedri za opće programske sadržaje na određeno vrijeme u punom radnom 

vremenu. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta 

pristupnika u sastavu: izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić, predsjednik, prof. dr. sc. Ernest 

Bazijanac, član, prof. dr. sc. Marinko Jurčević, član i izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković 

Zavada, zamjena. 

     

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog suradnika m/ž u suradničko zvanje i radno mjesto 

poslijedoktoranda iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport 

na Zavodu za informacijsko komunikacijski promet na određeno vrijeme u punom 

radnom vremenu. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju 

uvjeta pristupnika u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković, predsjednik, doc. dr. 

sc. Ivan Grgurević, član, doc. dr. sc. Marko Periša, član i izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj, 

zamjena. 

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog suradnika m/ž u suradničko zvanje i radno mjesto 

poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 

znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija na Katedri za engleski 



zrakoplovni jezik na Zavodu za aeronautiku na određeno vrijeme u punom radnom 

vremenu. Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika 

zatražit će se od Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a kao član 

Stručnog povjerenstva s Fakulteta prometnih znanosti imenuje se doc. dr. sc. Biljana 

Juričić. 

 

Ad 6. 

Tajnik- obrazložio je zahtjev Vijeća tehničkog područja o potrebi za izmjena i dopunama 

izvješća Stručnog povjerenstva te se stoga predlaže prihvaćanje novog izvješća Stručnog 

povjerenstva. 

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću 

ODLUKU 

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Dubravka Tomašića u 
znanstveno nastavno zvanje naslovnog docenta iz područja tehničkih znanosti, polje 
tehnologija prometa i transport. 
 
 
      
Ad 7. 

Tajnik- pročitao je zamolbu prof. dr. sc. Marinka Jurčevića za pokretanjem postupka izbora u 

znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. 

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću 

ODLUKU 

 

Pokreće se postupak izbora prof. dr. sc. Marinka Jurčevića u znanstveno zvanje višeg 

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. Sanja Steiner, predsjednica, prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec, član, prof. 

dr. sc. Hrvoje Baričević, vanjski član, Pomorski fakultet Rijeka i prof. dr. sc. Kristijan Rogić, 

zamjena. 

 

Ad 8. 

8.1. Dr. Pavlin- predložio je prihvaćanje prijave za polaganje KDI-a i imenovanje Povjerenstva 
za polaganje Kvalifikacijskog doktorskog ispita za kandidata Krešimira Vidovića. 

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću 

ODLUKU 

Prihvaća se prijava za polaganje KDI-a i imenuje Povjerenstvo za polaganje Kvalifikacijskog 
doktorskog ispita za kandidata: 

 



8.1.1. Krešimir Vidović, dipl. ing., DS-109/2039 

tema: Pokazatelji mobilnosti u gradskom prometu u području inteligentnih transportnih 

sustava 

Povjerenstvo:    izv. prof. dr. sc. Davor Brčić, predsjednik 

 izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, član 

 doc. dr. sc. Mario Muštra, član 
 izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković, član 
 prof. dr. sc. Renato Filjar (Pomorski fakultet Sveučilišta u   Rijeci), vanjski   
 član 
 prof. dr. sc. Zvonko Kavran, zamjena 

 
        Datum održavanja KDI-a: Dekan će odrediti naknadno. 

 

8.2. Dr. Pavlin- predložio je prihvaćanje Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog 
rada (DR.SC.-02) i imenovanje mentora za kandidata Sinišu Husnjaka. 

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: 

 
8.2.1.Siniša Husnjak, mag. ing. traff, DS-109/6016 
 
tema: Definiranje obrazaca ponašanja korisnika pametnih telefona  
pri prebacivanju podatkovnog prometa s pokretnih na Wi-Fi mreže 
 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković 

 

8.3. Dr. Pavlin- predložio je prihvaćanje mišljenje mentora i imenovanje Povjerenstva za 

ocjenu završnog specijalističkog rada za kandidata Brunu Perkeca. 

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću 

ODLUKU 

Prihvaća se mišljenje mentora i imenuje Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada 
za kandidata: 
  

8.3.1. Bruno Perkec, dipl. ing., SS-106/201-GP 
 
tema: Postupak određivanja ograničenja brzine vozila prema vizualnim 
karakteristikama prometne signalizacije i okoline ceste 
                    

   Povjerenstvo:   prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec, predsjednik 
       doc. dr. sc. Darko Babić, mentor 
       izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan, član 
       izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić, zamjena 
 

 



Ad 9. 

Predstavnik studenata nije imao dodatnih obavijesti za članove Fakultetskog vijeća. 

 

ZAPISNIK VODIO:                 D  E  K  A  N 

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

 


