Sveučilište u Zagrebu
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
ZAGREB, Vukelićeva 4
Zagreb, 29. studeni 2016.

Z A P I S N I K
28. sjednice Fakultetskog vijeća
održane 29. studenog 2016. (utorak) 10,00 sati
u dvorani za sjednice, Vukelićeva 4
Prisutni: Abramović, Bajor, Bazijanac, Blašković Zavada, Bukljaš Skočibušić, Bucak, Ćosić,
Domitrović, Đuranović, Francetić, Fratrović, Golubić, Gold, Grgurević, Haramina, Hozjan,
Ivanković, Ivanjko, Jelušić, Jurčević, Kljak, Luburić, Matulin, Missoni, Mrvelj, Muštra, Nikšić,
Novak, Pavlin, Protega, Radišić, Popović, Rajsman, Steiner, Šafran, Šarić S., Ševrović,
Šimunović, Škorput, Škurla Babić, Sumpor, Toš, Vidović, Vojković
Ispričani: Babić Darko, Babić Dario, Barić, Božić, Bračić, Brčić, Brnjac, Carić, Jenić, Juričić,
Kavran Natalija, Kavran Zvonko, Mandžuka, Marušić, Miloš, Mlinarić, Novačko, Pašagić
Škrinjar, Peraković, Periša, Rogić, Rožić, Stanković, Ščukanec, Zovak
Odsutni: Šemanjski
Ostali: Stipetić, dipl. iur., Zaninović
Studenti: Husnjak, Ćupić, Borić,
Dekan- otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne članove Fakultetskog vijeća i predložio
izmijenjeni i prošireni dnevni red.
DNEVNI RED:
Prihvaćanje zapisnika 27. sjednice Fakultetskog vijeća
Obavijesti
Organizacija nastave
Izbor suradnika nakon izvješća Stručnog povjerenstva (prijedlog povjerenstva: D.
Rupčić)
5. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora na
Zavodu za IKP i pokretanje postupka reizbora za G. Zovaka i M. Nikšića
6. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje
(prijedlog povjerenstva: D. Sumpor)
7. Davanje potpore prijavi projekta „Laboratorij za simulacije logističkih procesa"
8. PDS
9. Studentska pitanja
10. Razno
1.
2.
3.
4.

Članovi FV prihvatili su prošireni dnevni red.
Ad. 1
Dekan - upitao je članove FV da li imaju primjedbi na zapisnik 27 sjednice FV.
S obzirom da primjedbi nije bilo zapisnik i zaključci su zatim jednoglasno prihvaćeni.
Ad 4.
Tajnik – pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u suradničko zvanje
poslijedoktorandice iz područja prirodnih znanosti, polje matematika na Katedri za primijenjenu
matematiku i statistiku.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Dr. sc. Diana Rupčić bira se u suradničko zvanje poslijedoktorandice iz područja prirodnih
znanosti, polje matematika na Katedri za primijenjenu matematiku i statistiku.
Imenovana se bira u suradničko zvanje poslijedoktorandice na četiri (4) godine.
Ad 5.
Tajnik – pročitao je zamolbu izv. prof. dr. sc. Dragana Perakovića za pokretanje postupka
izbora u znanstveno nastavnom zvanju redovitog profesora I. izbor iz područja tehničkih
znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za informacijsko-komunikacijski
promet.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u znanstveno nastavnom zvanju
redovitog profesora I. izbor iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport
na Zavodu za informacijsko-komunikacijski promet.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika za
izbor u sastavu: prof. dr. sc. Zvonko Kavran, predsjednik, prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, član,
prof. dr. sc. Josip Kasum, vanjski član, Sveučilišni odjel za forenzičke znanosti Sveučilišta u
Splitu i prof. dr. sc. Hrvoje Gold, zamjena

Tajnik – pročitao je zamolbu doc. dr. sc. Mladena Nikšića za pokretanje postupka reizbora u
znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa
i transport na Zavodu za željeznički promet.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Pokreće se postupak reizbora dr. sc. Mladena Nikšića u znanstveno nastavno zvanje docenta
iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za željeznički
promet.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika za
izbor u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, predsjednik, prof. dr. sc. Kristijan Rogić,

član, prof. dr. sc. Zdravko Schauperl, vanjski član, Fakultet strojarstva i brodogradnje i prof. dr.
sc. Zvonko Kavran, zamjena.

Tajnik – pročitao je zamolbu izv. prof. dr. sc. Gorana Zovaka za pokretanje postupka reizbora
u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora iz područja tehničkih znanosti, polje
tehnologija prometa i transport na Zavodu za prometno-tehnička vještačenja.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Pokreće se postupak reizbora dr. sc. Gorana Zovaka u znanstveno nastavno zvanje
izvanrednog profesora iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na
Zavodu za prometno-tehnička vještačenja.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika za
izbor u sastavu: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, predsjednik, prof. dr. sc. Zvonko Kavran, član,
prof. dr. sc. Diana Milčić, vanjski član, Grafički fakultet i prof. dr. sc. Kristijan Rogić, zamjena
Ad 6.
Tajnik – pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Davora Sumpora
u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zdravko Toš, prof. dr. sc.
Tino Bucak i izv. prof. dr. sc. Aleksandar Sušić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko
vijeće Fakulteta prometnih znanosti daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Davor Sumpor
ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor
imenovanog u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz područja tehničkih znanosti,
polje tehnologija prometa i transport.

Ad 7.
Dekan –
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Daje se potpora prijavi projekta Zavoda za transportnu logistiku „Laboratorij za simulacije
logističkih procesa“ na javnom pozivu Ministarstva znanosti i obrazovanja za dostavu
projektnih prijedloga u svrhu pripreme zaliha infrastrukturnih projekata za Europski fond za
regionalni razvoj 2014.-2020.

Ad 8.
8.1. Dr. Novak – predložio je odbijanje prijava teme doktorskog rada (DR.SC.-01) za
kandidatkinju mr. sc. Ružu Miletić.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU

Odbija se prijava teme doktorskog rada (DR.SC.-01) za kandidatkinju:

8.1.1. mr. sc. Ruža Miletić, DS-620/PiT
tema: Određivanje optimalne gustoće mreže poštanskih ureda primjenom
kriterija količine prometa

8.2. Dr. Novak – predložio je prihvaćanje mišljenja mentora i imenovanje Povjerenstva za
ocjenu doktorskog rada za kandidata Igora Štimca.
Nakon kraće rasprave FV uz jedan glas protiv i jedan glas suzdržan donijelo je sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se mišljenje mentora i imenuje Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada za
kandidata:
8.2.1. mr. sc. Igor Štimac, DS-109/4007
tema: Optimiranje udjela zračnih prijevoznika u kapacitetima zračne

luke

Povjerenstvo:
prof. dr. sc. Stanislav Pavlin, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Andrija Vidović, mentor, član
prof. dr. sc. Darko Prebežac (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), vanjski član
prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, zamjena
Dr. Novak – predložio je prihvaćanje mišljenja mentora i imenovanje Povjerenstva za ocjenu
doktorskog rada za kandidatkinju mr. sc. Ninu Perko.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se mišljenje mentora i imenuje Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada za
kandidatkinju:
8.2.2. mr. sc. Nina Perko, DS-109/1035
tema: Valorizacija utjecaja prometa nautičkih plovila na kapacitet
morskih luka
Povjerenstvo:
izv. prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić, predsjednica
prof. dr. sc. Natalije Kavran, mentor, član
izv. prof. dr. sc. Alen Jugović (Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci), vanjski član
izv. prof. dr. sc. Pero Vidan (Pomorski fakultet, Sveučilište u Splitu), zamjena
8.3. Dr. Novak – predložio je prihvaćanje izvještaja o ocjenjivanju doktorskog rada za
kandidata mr. sc. Tomislava Župića.
Nakon kraće rasprave FV uz jedan glas protiv donijelo je sljedeću
ODLUKU

Prihvaća se izvještaj o ocjenjivanju doktorskog rada prema kojem se odbija doktorski
rad te se obustavlja postupak za stjecanje doktorata znanosti za kandidata:
mr. sc. Tomislav Župić, DS-109/1038
tema: Model taksi prijevoza u urbanim sredinama

Ad 9.
Studentski predstavnik – studentski predstavnik Ivan Borić zahvalio se svima na suradnji i
predstavio novog studentskog predstavnika Mišu Čupića koji je izabran dana 15. studenog
2016. na sjednici udruge TRANS i Studentskog zbora.
Izvijestio je da je održana Smotra Sveučilišta u čiju organizaciju su se uključili i studenti
Fakulteta prometnih znanosti.
Dana 3. prosinca održat će se malonogometni turnir HAZ. U prosincu će studenti otići na
stručno putovanje u Požegu.
Studentski predstavnik obavijestio je članove FV da su se održali i novi izbori na Sveučilištu te
su imenovani novi predstavnici.
Student Tomislav Kaćunko imenovan je za člana Etičkog povjerenstva.
Svim zaposlenicima omogućeno je korištenje dvorane Martinovke u određenim terminima.

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

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

