
Zapisnik 2. sastanka Predsjedništva Hrvatske udruge diplomiranih studenata 
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-RGNF) 

održanog 16. lipnja 2014. 
 
 
Prisutni članovi Predsjedništva: Davor Štern, Ivan Cotman, Goran Cirković, Branko Duvnjak, Dražen 

Navratil, Zoran Nakić, Sibila Borojević Šoštarić, Mario Dobrilović, Andrea Bačani, Vesnica Garašić, 

Jasna Orešković 

Odsutni članovi Predsjedništva: Dragutin Domitrović, Želimir Šikonja, Želimir Pekaš, Katarina Simon, 

Daria Karasalihović Sedlar, Želimir Veinović 

Ostali prisutni: Marta Mileusnić, Željka Kurelec 

 

Sjednicu je otvorio Davor Štern, predsjednik udruge AMAC-RGNF i predložio sljedeći dnevni red: 

1) Ovjera zapisnika 1. sastanka Predsjedništva održanog 1. srpnja 2014. 

2) Prijedlog promjene Statuta (sukladno novom Zakonu o udrugama) 

3) Prijedlog dnevnog reda i datuma održavanja 2. redovite skupštine udruge AMAC-RGNF 

4) Plan/program rada Udruge do kraja 2015. i u prvoj polovici 2016. godine 

5) Financijski plan za 2016. godinu 

6) Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  

 

1. Ovjera zapisnika 1. sastanka Predsjedništva održanog 1. srpnja 2014. 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

2. Prijedlog promjene Statuta (sukladno novom Zakonu o udrugama) 

Zoran Nakić pojasnio je da se intenzivno radi na prijedlogu novog Statuta koji treba uskladiti sa 

Zakonom o udrugama (NN 74/14) te dostaviti Gradskom uredu za udruge do 30. rujna 2015. 

Prijedlog će do 15. srpnja biti poslan svim članovima Udruge elektroničkom poštom kako bi 

mogli poslati svoje komentare i prijedloge izmjena. Novi Statut treba biti usvojen na redovitoj 

skupštini u rujnu. 

 

3. Prijedlog dnevnog reda i datuma održavanja 2. redovite skupštine udruge AMAC-RGNF 

Dogovoreno je da će se 2. redovita skupština udruge AMAC-RGNF održati u utorak 22. rujna 

2015. Usvojen je sljedeći dnevni red 2. redovite skupštine: 

1) Ovjera zapisnika 1. skupštine održane 13. listopada 2014. 

2) Prijedlog promjene Statuta (sukladno novom Zakonu o udrugama) 

3) Izvještaj Nadzornog odbora 

4) Mogućnost uključivanja udruge AMAC-RGNF i RGNF-a u izradu strategije eksploatacije 

mineralnih sirovina u RH 

5) Plan rada Udruge do iduće redovite skupštine 



6) Financijski plan za 2016. godinu 

7) Razno 

 

4. Plan/program rada Udruge do kraja 2015. i u prvoj polovici 2016. godine  

Jedna od aktivnosti koja je planirana prošle godine bila je i organizacija okruglog stola na temu 

izmjena i dopuna studijskih programa RGNF-a. Zoran Nakić je obavijestio prisutne da bi se ta 

aktivnost mogla realizirati u okviru projekta „TARGET - Uspostava visokoobrazovnih standarda 

kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije“, a dodatne 

informacije o projektu iznijela je voditeljica projekta, Marta Mileusnić. Projekt će trajati 15 

mjeseci, a u prvom dijelu projekta provest će se analiza postojećeg stanja. Poslodavci bi trebali 

ispuniti ankete koje je izradio Hrvatski zavod za zapošljavanje. Poslodavce bi se kontaktiralo 

putem udruge AMAC-RGNF. Ankete bi bile podijeljene do kraja srpnja, a trebale bi biti ispunjene 

do 15. rujna. Marta Mileusnić smatra da bi bilo jako dobro da ankete ispune i poslodavci u 

inozemstvu. Davor Štern je predložio da se ankete distribuiraju putem Hrvatske udruge 

poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore. Kako razni poslodavci trebaju razne profile 

zaposlenika (npr. INA i HGI), Marta Mileusnić je objasnila da je u ankete moguće dodati 

specifična pitanja. Nakon kraće diskusije je zaključeno da se od diplomiranih inženjera (odnosno 

magistara struke) RGNF-a očekuju šira bazna znanja po uzoru na slične fakultete u Europi. Ivan 

Cotman naglasio je važnost akreditacije programa kako bi diplomirani studenti mogli dobiti 

inženjersku iskaznicu. 

Raspravljalo se i organizaciji okruglog stola pod naslovom Quo vadis: Južni Jadran. Davor Štern je 

predložio da se tema proširi i na blokove na kopnu, a uključilo bi se i Ministarstvo gospodarstva. 

Odlučeno je da će se s tom aktivnošću pričekati do jeseni. 

Raspravljano je i o pokretanju rasprave o praktičnim problemima i rješenjima u eksploataciji 

mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj. Problem je nedostatak strategije u području 

eksploatacije mineralnih sirovina. RGNF i HGI javili su se na natječaj za izradu strategije, ali 

nemaju povratnih informacija. Navodno Ministarstvo gospodarstva, koje je zaduženo za izradu 

strategije, nema sredstava za to. Odlučeno je da se na dnevni red skupštine udruge AMAC-RGNF 

doda točka Mogućnost uključivanja udruge AMAC-RGNF i RGNF-a u izradu strategije 

eksploatacije mineralnih sirovina u RH. Zaključeno je da treba pozvati gospodina Krasića, 

načelnika Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva da se učlani u udrugu AMAC-RGNF. 

U vezi s dopunom mrežne stranice, odlučeno je da na mrežnu stranicu treba dodati i zapisnike 

sastanaka Predsjedništva. Bit će dodane i ankete za poslodavce o očekivanim kompetencijama 

diplomiranih studenata. Objavljivat će se i natječaji za radna mjesta relevantni za diplomirane 

studente RGNF-a. Odlučeno je da će se jednom godišnje objavljivati Glasnik udruge AMAC-RGNF. 

 
5. Financijski plan za 2016. godinu 

O financijskom planu za 2016. godinu raspravljat će Nadzorni odbor. 

 

 

 



6. Razno 

Mario Dobrilović obavijestio je prisutne da je RGNF sa Sveučilištem u Leobenu dogovorio održavanje 

Ljetne škole rudarstva. Ljetna škola prvi bi se puta održala u ožujku ili travnju 2016. u Dubrovniku. 

Tema bi bila miniranje, a u sljedećim godinama obrađivale bi se ostale teme iz područja rudarstva 

(mehanika stijena, risk management itd.). I RGNF i Sveučilište u Leobenu osigurat će svoje predavače 

te su zaduženi za privlačenje tvrtki iz svoje zemlje i regije. Nakon sastanka s prorektorom Sveučilišta 

u Leobenu, koji će se održati u rujnu u Dubrovniku, Mario Dobrilović će zamoliti članove Udruge 

AMAC-RGNF za pomoć u kontaktu s tvrtkama koje bi se pozvalo da sudjeluju u ljetnoj školi. 

 

Sastanak je završio u 17.10. 

 

Zapisnik sastavila: 
 
 
 

Željka Kurelec 

Zapisnik odobrio: 
 

Predsjednik AMAC-RGNF 
 

Davor Štern, dipl.ing. 
 


