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Zapisnik o održanoj elektroničkoj 25. sjednici Fakultetskog vijeća 

 

Dana 7. rujna 2016. održana je elektronička 25. sjednica Fakultetskog vijeća kako bi se što 

prije donijele odluke o kojima ovisi radnopravni status nekolicine zaposlenika u nastavi. 

Potrebno je donijeti odluke u skladu sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Imenovanje Povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno 

nastavno zvanje docenta na Zavodu za cestovni promet nakon dobivene suglasnosti 

2. Izbor suradnika (postdoktoranada) na Katedri  za opće programske sadržaje, Zavodu 

za IKP i Zavodu za ITS 

 

Glasanje je obavljeno na način da ukoliko se članovi Fakultetskog vijeća s izvješćima i 

prijedlogom Povjerenstva ne slažu ili su suzdržani su to potvrdili mailom na adresu 

azaninovic@fpz.hr do 7. rujna 2016. do 14:30 sati. Oni članovi FV koji su se slagali s 

navedenim prijedlozima i izvješćima nisu trebali slati svoj glas e-mailom jer se smatralo da su 

suglasni. 

Dana 7. rujna nakon 14,30 sati utvrđeno je da su sve oduke donesene jednoglasno, osim pod 

točkom 1. gdje je jedan član Fakultetskog vijeća bio suzdržan. 

Ovom elektroničkom sjednicom Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeće  

ODLUKE 

 Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u znanstveno nastavno zvanje i 
radno mjesto docenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i 
transport na Zavodu za cestovni promet. Imenuje se Povjerenstvo za davanje mišljenja 
o ispunjavanju uvjeta pristupnika u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Dubravka 
Hozjan, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Marijan Rajsman, član, prof. dr. sc. Božidar 
Matijević, vanjski član, Fakultet strojarstva i brodogradnje i izv. prof. dr. sc. Grgo 
Luburić, zamjena. 
 

 Dr. sc. Juraj Fosin bira se u suradničko zvanje poslijedoktoranda iz područja tehničkih 
znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za inteligentne transportne 
sustave. 
 

 Dr. sc. Damir Budimir bira se u suradničko zvanje poslijedoktoranda iz područja 
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Katedri za opće programske 
sadržaje. 
 



 Dr. sc. Ivan Forenbacher bira se u suradničko zvanje poslijedoktoranda iz područja 
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za informacijsko 
komunikacijski promet. 
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Vladimir Stipetić, dipl. iur., v. r.    Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, v. r. 

 

 


