
Sveučilište u Zagrebu 

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI 

ZAGREB, Vukelićeva 4 

Zagreb, 8. studeni 2016. 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K    

           27.  sjednice Fakultetskog vijeća  

održane 8. studenog 2016. (utorak) 10,00 sati 

u dvorani za sjednice, Vukelićeva 4 

 

Prisutni: Abramović, Babić Darko, Babić Dario, Bajor, Barić, Bazijanac, Blašković Zavada, 

Božić, Brčić, Bukljaš Skočibušić, Bucak, Ćosić, Franjković, Francetić, Fratrović, Golubić, Gold, 

Grgurević, Haramina, Hozjan, Ivanković, Ivanjko, Jelušić, Jurčević, Kljak, Luburić, Mandžuka, 

Matulin, Missoni, Mrvelj, Muštra, Nikšić, Novak, Pavlin, Peraković, Periša, Protega, Radišić, 

Popović, Steiner, Šafran, Šarić S., Ševrović, Šimunović, Škorput, Škurla Babić, Stanković, 

Sumpor, Toš, Vidović, Vojković, Zovak 

 

Ispričani: Brnjac, Carić, Domitrović, Đuranović, Juričić, Kavran Natalija, Kavran Zvonko, 

Marušić, Miloš, Mlinarić, Novačko, Pašagić Škrinjar, Rajsman, Rogić, Rožić, Ščukanec, 

Zavada 

 

Odsutni: Jenić, Šemanjski 

 

Ostali: Stipetić, dipl. iur., Zaninović 

  

Studenti: Mostarac, Ćupić, Borić, Bošnjak, Barišić 

 

Dekan- otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne članove Fakultetskog vijeća i predložio 

izmijenjeni i prošireni dnevni red. 

 

DNEVNI  RED: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 26. sjednice Fakultetskog vijeća 

2. Obavijesti 

3. Organizacija nastave 

4. Imenovanje zamjenika predstavnika Fakulteta prometnih znanosti u Vijeće tehničkog 

područja 

5. Izbor nastavnika i suradnika nakon izvješća Stručnih povjerenstava (prijedlozi 

povjerenstava: R. Horvat, B. Mandžuka, M. Borković) 

6. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva po zamolnici Sveučilišta u Dubrovniku 

(prijedlozi povjerenstava: S. Krile) 

7. Prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje   

(prijedlog povjerenstva: I. Forenbacher) 

8. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje (prijedlog povjerenstva: D. Sumpor) 

9. PDS   

10. Studentska pitanja 

11. Razno 



Članovi FV prihvatili su prošireni dnevni red.  

 

Ad. 1 

 

Dekan - upitao je članove FV da li imaju primjedbi na zapisnik 26 sjednice FV.  

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

 

 

Ad. 4 

Dekan – Zbog odlaska prof. dr. sc. Stanislava Pavlina, voditelja doktorskog studija i 
predstavnika Fakulteta u VTP-u mirovinu s danom 30. rujna 2016. potrebno je imenovati novog 
predstavnika u VTP.  

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena sljedeća  

ODLUKA 

Izv. prof. dr. sc. Doris Novak bira se za predstavnika Fakulteta prometnih znanosti u Vijeću 

tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Ad. 5 

Tajnik – pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc.. Rajka Horvata 
u znanstveno nastavno zvanje docenta. 

Dekan je zamolio dr. Hozjan da kao predsjednica povjerenstva da obrazloži izvješće. 

Dr. Hozjan – kolega Rajko Horvat zadovoljava dovoljan broj potrebnih uvjeta stoga je 
doneseno pozitivno izvješće. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena sljedeća  

ODLUKA 

Dr. sc. Rajko Horvat bira se u znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja tehničkih 

znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za cestovni promet. 

Imenovani se bira u znanstveno nastavno zvanje docenta na pet (5) godina. 

Tajnik – pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reizbora mr. sc. Miroslava 
Borkovića u nastavno zvanje višeg predavača. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena sljedeća  

ODLUKA 

Mr. sc. Miroslav Borković se reizabire 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 suradnika u suradničko 
zvanje asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Katedri 
za pravo i ekonomiku. 



Dekan je zamolio dr. Jurčevića da kao predsjednik povjerenstva obrazloži izvješće. 

Dr. Jurčević –kandidatkinja Bia Mandžuka zadovoljava najveći broj potrebnih uvjeta i stoga je 
doneseno odluka o njenom odabiru u suradničko zvanje. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena sljedeća  

ODLUKA 

Bia Mandžuka, mag. ing. traff. bira se u suradničko zvanje asistentice iz područja tehničkih 

znanosti, polje tehnologija prometa i transport. 

Imenovana se bira u suradničko zvanje asistentice na šest (6) godina. 

Ad 6. 

Tajnik- pročitao je mišljenje Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Srećka Krile u znanstveno 

nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja tehničkih znanosti, polje 

tehnologija prometa i transport, grana poštansko-telekomunikacijski promet. 

Dr. Steiner – upitala je da li dr. sc. Srećko Krile ima izbor iz područja tehničkih znanosti, polje 
tehnologije prometa i transporta. 

Dekan – predlaže uvjetno prihvaćanje izvješća.  

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena sljedeća  

ODLUKA 

Daje se pozitivno mišljenje za izbor dr. sc. Srećka Krile u znanstveno nastavno zvanje 

redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa 

i transport, grana poštansko-telekomunikacijski promet. 

 

Ad. 7  

Tajnik – pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Ivana 
Forenbachera u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena sljedeća  

ODLUKA 

Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković, izv. 

prof. dr. sc. Štefica Mrvelj i prof. dr. sc. Josip Kasum, Odjel za forenzičke znanosti Sveučilišta 

u Splitu, daje se mišljenje da pristupnik dr. sc. Ivan Forenbacher ispunjava uvjete iz Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanog u znanstveno 

zvanje znanstvenog suradnika iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i 

transport. 

Ad. 8 

Tajnik – pročitao je zamolbu za pokretanje postupka izbora doc. dr. sc. Davora Sumpora u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. 

Nakon kraće odluke jednoglasno je donesena sljedeća  

ODLUKA 



Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta kandidata doc. dr. 
sc. Davora Sumpora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u sljedećem sastavu: 
prof. dr. sc. Zdravko Toš, predsjednik, prof. dr. sc. Tino Bucak, član, izv. prof. dr. sc. 
Aleksandar Sušić, vanjski član Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i prof. 
dr. sc. Zvonko Kavran, zamjena. 

 

Ad. 9 

9.1. Dr. Škurla Babić- predložila je prihvaćanje teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) i imenovanje 
Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora (JR) za kandidata Ivici Skoku. 

Nakon kraće odluke jednoglasno je donesena sljedeća  

ODLUKA 

Prihvaća se prijava teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) i imenuje Povjerenstvo za ocjenu 
teme i predlaganje mentora (JR) za kandidata: 

 
9.1.1. Ivica Skoko, dipl. ing., DS-109/5016 
tema: Modeliranje strukture flote odobalnih brodova 
 
Povjerenstvo:  
prof. dr. sc. Natalija Kavran, predsjednica 
prof. dr. sc. Marinko Jurčević, mentor 
doc. dr. sc. Zvonimir Lušić (Pomorski fakultet u Splitu), vanjski član 
dr. sc. Lavoslav Čaklović (Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu), vanjski član 
izv. prof. dr. sc. Tonči Carić, član 
izv. prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić, zamjena 
 
Datum održavanja JR-a: Dekan će odrediti naknadno. 

 

9.2.  

Dr. Škurla Babić- Predložila je prihvaćanje mišljenje mentora i imenovanje Povjerenstva za 
ocjenu doktorskog rada za kandidate Katarinu Mostarac i Zorana Jakšića. 

Nakon kraće odluke jednoglasno su donesene sljedeće 

ODLUKE 

Prihvaća se mišljenje mentora i imenuje Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada za 
kandidatkinju: 
 

9.2.1. Katarina Mostarac, dipl. ing., DS-109/6014 
tema: Određivanje dostupnosti univerzalne usluge u poštanskom sustavu primjenom 

kriterija prometne povezanosti 
 
 
Povjerenstvo:  
prof. dr. sc. Kristijan Rogić, predsjednik 
prof. dr. sc. Zvonko Kavran, mentor, član  
izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj, član 
izv. prof. dr. sc. Dragana Šarac (Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu), 
vanjski član                                          
izv. prof. dr. sc. Andrej Lisec (Fakulteta za logistiko, Univerza v  Mariboru), vanjski 
član 



doc. dr. sc. Tomislav Kljak, zamjena  
 

 
9.2.2. Zoran Jakšić, dipl. ing., DS-109/1010 
tema: Utjecaj automatizacije na kapacitet sustava kontrole zračnog    
   prometa 
 
Povjerenstvo:  
doc. dr. sc. Biljana Juričić, predsjednik 
prof. dr. sc. Sanja Steiner, član  
izv. prof. dr. sc. Fedja Netjasov (Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu), vanjski 
član 
 izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, zamjena 

 

9.3.  

Dr. Škurla Babić – Predložila je prihvaćanje tema završnog specijalističkog rada 
(UNIV.SPEC.-01) i imenovanje mentor za kandidata Ivicu Perišu. 

Nakon kraće odluke jednoglasno je donesena sljedeća  

ODLUKA 

Prihvaća se tema završnog specijalističkog rada (UNIV.SPEC.-01) i imenuje se mentor za 
kandidata: 
 

9.3.1. Ivica Periša, dipl. ing., SS-108/702-TLM 
tema: Mogućnosti optimiranja hladnog transportnog lanca 
 
Mentor: prof. dr. sc. Mario Šafran 
 
 

9.4.  Dr. Škurla Babić – predložila je donošenje odluke o javnom objavljivanju radova u sustav 
DABAR. 

Nakon kraće odluke jednoglasno je donesena sljedeća  

ODLUKA 

Prihvaća se odluka o javnom objavljivanju doktorskih radova Fakulteta prometnih 
znanosti u sustavu Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija –Dabar, za radove koji će 
biti obranjeni nakon 1. listopada 2016.  

9.5. Dr. Škurla Babić- pročitala je prigovor mr. sc. Milice Gašpert. 

Nakon kraće odluke jednoglasno je donesena sljedeća  

ODLUKA 

Odbija se prigovor mr. sc. Milice Gašpert na odluku s 21. sjednice Povjerenstva za 
poslijediplomske studije i doktorate održane 20. rujna 2016. kojom se ne odobrava 
produljenje roka za završetak doktorskog studija 

OBRAZLOŽENJE:  

Stjecanje bodova na temelju znanstvenoistraživačkog rada nije preduvjet ni za 
polaganje ispita niti za pokretanje postupka prijave doktorskog rada. Prigovor se smatra 
neosnovanim i zbog toga što mr. sc. Milica Gašpert nije ispunila sporni uvjet (koji ju je, 



prema njezinoj tvrdnji, onemogućio da na vrijeme ispuni sve obaveze na doktorskom 
studiju). 

 
Ad. 10 

Predstavnik studenata – obavijestio je članove FV da su studenti pomogli u organizaciji Dana 
Fakulteta kao i Dana otvorenih vrata. 

Uz financijsku pomoć Uprave održana je i brucošijada u klubu Roko. 

Na jezeru Sabljaci održana je veslačka regata. 

Studenti su se uključili i u organizaciju predstavljanja Fakulteta na Smotri Sveučilišta. 

 

Ad 11.  

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. 

 

 

 


