Zagreb, 7. svibnja 2015.

Pozivamo Vas na javno potpisivanje

Sporazuma o poslovnoposlovno-tehničkoj suradnji na pokusnim pružnim
dionicama
između Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, Građevinskoga
Građevinskoga
fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta strojarstva i
brodogradnje i HŽ Infrastrukture d. o. o.
u petak 8. svibnja 2015. u 9.30 sati,
u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

Sporazum će u ime svojih institucija potpisati rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras,
Boras
predsjednica Uprave HŽ Infrastrukture d. o. o. Renata Suša,
Suša dekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr.
sc. Hrvoje Gold, dekan Građevinskoga fakulteta prof. dr. sc. Neven Kuspilić,
Kuspilić dekan Fakulteta
elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Mislav Grgić i dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr.
sc. Zvonimir Guzović.
U skladu sa Sporazumom o poslovno-tehničkoj suradnji na pokusnim pružnim dionicama, na temelju
Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, HŽ Infrastruktura, Sveučilište u Zagrebu i
četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz tehničkoga područja surađivat će na poslovima ispitivanja
materijala, elemenata, sklopova, uređaja i postrojenja koji će se pokusno ugrađivati na željezničkoj mreži u
svrhu ishođenja potvrda o dozvoli za ugradnju i primjenu na željezničkim prugama kojima upravlja HŽ
Infrastruktura.
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Javnom potpisivanju Sporazuma nazočit će i prodekani i profesori četiriju fakulteta potpisnika, predstavnici
tvrtki Končar d. d. i Altpro te predstavnici neovisnoga istraživačkoga centra izvrsnosti Multitel Asbl. iz
Monsa u Belgiji.
Podsjetimo, sutrašnjim potpisivanjem Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji na pokusnim pružnim
dionicama nastavlja se međusobna suradnja četiriju fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz tehničkoga područja Fakulteta prometnih znanosti, Građevinskoga fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Fakulteta
strojarstva i brodogradnje - koja se temelji na Pismu namjere što su ga njihovi čelnici i rektor Sveučilišta u
Zagrebu potpisali prošle godine u travnju.
U skladu s Pismom namjere tada je osnovan konzorcij spomenutih četiriju fakulteta s ciljem ostvarivanja
suradnje s neovisnim istraživačkim centrom izvrsnosti Multitel Asbl., kojem je cilj razvijanje istraživanja u
području sigurnosti i upravljanju željezničkim prometom te implementacija ovoga sustava na području
južne i istočne Europe, kao i osnivanje mogućega nacionalnoga i regionalnoga centra izvrsnosti Sveučilišta u
Zagrebu u području željezničke infrastrukture i tehnologije prometa.

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku.

S poštovanjem,
mr. sc. Tamara Dagen
mob. 099 4564 443
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