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ZAPISNIK 
 

 

7. redovite  sjednice Fakultetskog vijeća Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2018./2019.  održane 28.6.2019.  g. u vijećnici RGNF-a. 

 
 

Prisutni nastavnici:  
dr. sc. Dunja Aljinović, dr. sc. Vječislav Bohanek, dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, dr. sc. Zlatko Briševac, 
dr. sc. Vladislav Brkić, dr. sc. Marko Cvetković, dr. sc. Dubravko Domitrović, dr. sc. Antonia Jaguljnjak 
Lazarević, dr. sc. Ema Jurkin, dr. sc. Iva Kolenković Močilac, dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, dr. sc. Zdenko 
Krištafor, dr. sc. Martin Krkač, dr. sc. Ivan Medved, dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, dr. sc. Zoran Nakić, 
dr. sc. Jasna Orešković, dr. sc. Jelena Parlov, dr. sc. Davor Pavelić, dr. sc. Krešimir Pavlić, dr. sc. Kristijan 
Posavec, dr. sc. Rajna Rajić, dr. sc. Stanko Ružičić, dr. sc. Katarina Simon, dr. sc. Hrženjak Petar, dr. sc. 
Lidia Hrnčević, dr. sc. Borivoje Pašić, dr. sc. Domagoj Vulin, dr. sc. Ivo Galić, dr. sc. Vesnica Garašić, dr. 
sc. Ivan Sobota, dr. sc. Bruno Tomljenović. 
 

Odsutni nastavnici:  
dr. sc. Željko Andreić, dr. sc. Uroš Barudžija, dr. sc. Gordan Bedeković, dr. sc. Gordana Bilić, dr. sc. Mario 
Dobrilović, dr. sc. Željko Duić, dr. sc. Goran Durn, dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec, dr. sc. Anamarija 
Grbeš, dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, dr. sc. Frankica Kapor, dr. sc. Mario Klanfar, dr. sc. Tomislav 
Korman, dr. sc. Zoran Kovač, dr. sc. Dalibor Kuhinek, dr. sc. Trpimir Kujundžić, dr. sc. Tomislav Kurevija, 
dr. sc. Tanja Mališ, dr. sc. Tomislav Malvić, dr. sc. Ana Maričić, dr. sc. Bojan Matoš, dr. sc. Marta 
Mileusnić, dr. sc. Karolina Novak Mavar, dr. sc. Palma Orlović-Leko, dr. sc. Luka Perković, dr. sc. Dario 
Perković, dr. sc. Bruno Saftić, dr. sc. Ivan Sondi, dr. sc. Muhamed Sućeska, dr. sc. Vinko Škrlec, dr. sc. 
Franjo Šumanovac, dr. sc. Želimir Veinović, dr. sc. Igor Vlahović, dr. sc. Anja Vrbaški. 
 
Prisutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 
Ivana Protrka, Duje Smirčić, Sonja Košćak Kolin, Vjekoslav Herceg. 

 
Prisutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 

Dubravka Pleše,  Ivana Protrka,  Marin Sečanj. 
 

Prisutni predstavnici studenata poslijediplomskog, preddiplomskog i diplomskog studija: 
Mazić Leonardo, Josipa Hranić, Boris Vidoš, Stijepo Grljević, Staneković Ivan, Ante Radišić,  David 
Jakovljević, Dominik Budimić 

 
 
Ostali prisutni: Andrea Kordić, zapisničarka i predstavnica nenastavnog osoblja 
 

Dekan je prije početka sjednice dr. sc Sonji Koščak Kolin uručio potvrdu o izboru u znanstveno-nastavno 
zvanje docenta, a dr. sc. Darii Karasalihović Sedlar potvrda o izboru u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora bit će uručena naknadno obzirom da nije prisutna na sjednici. 
 
Nakon što je utvrdio da sjednici prisustvuje natpolovična većina svih članova Fakultetskog vijeća, predložio 
je dnevni red koji je prihvaćen i glasi: 

 
1. Usvajanje zapisnika 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća. 

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 

 
3. Izbor prodekana RGN fakulteta za mandatno razdoblje ak. god. 2019./2020. i 2020./2021. 
 
4. Prihvaćanje odluke FV-a donesene na temelju elektroničkog glasovanja. 
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5. Imenovanje Etičkog povjerenstva RGN fakulteta. 
 

6. Osnivanje laboratorija:  
(a) Laboratorij za geofizička istraživanja. 
 
(b) Terenski laboratorij na području regionalnog vodocrpilišta Velika Gorica „Istraživački poligon Velika 

Gorica“. 
 
7. Nastavna pitanja: 

(a) Prof. dr. sc. Zdenko Krištafor - produljenje ugovora o radu za prof. iznad 65 godina života. 
 

(b) Povjeravanje nastave stručnim suradnicima u ak. god. 2019./2020. 
 

(c) Dr. sc. Marija Horvat, naslovni docent - povjeravanje nastave. 
 

(d) Nikolina Kovačević, viši predavač - imenovanje sunositelja kolegija Matematika 1. 
 

(e) Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar - imenovanje nositelja kolegija Poslovno upravljanje. 
 

(f)     Doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin - imenovanje nositelja kolegija  Osnove energetike i Analiza 
hidrodinamičkih mjerenja. 
 

(g) Suglasnost za izvođenje nastave na Šumarskom fakultetu nastavnicima RGN fakulteta. 
 
8. Odbor za PDS: 

(a) Domagoj Vukadin, mag. ing. geol. - imenovanje povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj metodologije seizmičke 
karakterizacije ležišta ugljikovodika na temelju inverzije seizmičkih brzina“. 

 
(b) Barbara Štimac, mag. geol. - imenovanje povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata 

znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Numeričko modeliranje neidealne detonacije 
ANFO eksploziva primjenom Wood-Kirkwood-ove teorije“. 

 
(c) Maja Arnaut, mag. ing. petrol. - izvještaj povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod naslovom 

„Razvoj optimizacijskih kriterija za povećanje iscrpka nafte uz istovremeno trajno skladištenje CO₂“. 
Imenovanje mentora. 

 
(d) Damir Palenik - imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Geološka 

građa i rekonstrukcija tektogeneze središnjega dijeća Ćićarije“. 
 

(e) Prijedlog kriterija za dodjelu studijskog savjetnika na poslijediplomskom sveučilišnom studiju 
Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo 

 
9. Postupci izbora u zvanja i davanje mišljenja za izbor: 

(a) Dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja 
za izbor u znanstveno zvanje  znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u području tehničkih 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno inženjerstvo. 

 
(b) Dr. sc. Branimir Šegvić  - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u 

znanstveno zvanje  znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polje 
Geologija, grana Mineralogija i petrologija. 

 
(c) Dr. sc. Dubravka Pleše - pokretanje postupka reizbora u nastavno zvanje višeg predavača u 

području humanističkih znanosti, polje Filologija. 
 

(d) Dr. sc. Darko Pavlović - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje  viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, 
nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno inženjerstvo.  
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(e) Dr. sc. Vlatko Gulam – imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo.  

 
(f) Dr. sc. Sanja Bernat Gazibara - izvješće stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika na radno mjesto 

I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
10. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja - donošenje odluke o raspisu natječaja i 
imenovanje stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju asistenta, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 

(b) Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju - zahtjev za suglasnost Sveučilišta u 
Zagrebu za raspis natječaja za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, polje Matematika na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu.  

  
11. Odbor za razvoj: 

(a) Potpore Konferencija i Članak. 
 
(b) Godišnji izvještaj Nadzornog odbora o radu Fonda za razvoj RGNF-a za 2018. g. 

 
(c)  Imenovanje novih članova Nadzornog odbora Fonda  za razvoj: 

  1. Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović 
  2. Prof. dr. sc. Katarina Simon 

 
(d) Izmjena i dopuna Pravilnika Fonda za razvoj RGNF-a. 

 
12.  RGN Zbornik - prenamjena sredstava fakulteta za izdavanje 4 (četvrtog) broja Zbornika tijekom godine u 

sredstva za potporu e-izdanja  RGN zbornika tijekom godine 
 
13. Razno. 

 
*** 

Točka 1. 
 

Zapisnik 6. redovite sjednice prihvaćen je jednoglasno.        
 

 
*** 

Točka 2. 
 

Prodekan Borivoje Pašić izvijestio je o 11. redovitoj sjednici Senata održanoj 11. lipnja 2019., kojoj je 
prisustvovao umjesto dekana i s koje je kratko izvijestio o sljedećem: 
- Senat je potvrdio odluku o izboru u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice za Dariu 

Karasalihović Sedlar 
- donesena je odluka o upisnim kriterijima i kvotama za upis na preddiplomske i diplomske studije u ak. 

godini 2019./2020. 
- prof. dr. sc. Kristijan Posavec potvrđen je za dekana RGN fakulteta za sljedeće mandatno razdoblje 
- rektor je dao informaciju o dopisu koji je uputio MZO-u i premijeru vezano uz programske ugovore koji 

još uvijek nisu potpisani što dovodi u pitanje financiranje Sveučilišta i sastavnica 
 
Dekan je dodao kako rektor ne namjerava potpisati ovakav prijedlog MZO-a za programske ugovore već 
traži dodatno financiranje za materijalne troškove, 

- dekan je naglasio kako su i znanstvene potpore direktno vezane uz otpisivanje programskih 
ugovora i kako ne bi trebale imati veze s njima ali MZO nije sklono isplatiti sredstva za 
znanstvene potpore prije potpisivanja programskih ugovora. 
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- Nadalje, izvijestio je članove FV-a kako je formirana radna skupina od članova sadašnje i buduće 
uprave fakulteta koja radi na implementaciji Kolektivnog ugovora te naglašava kako postoji niz 
problema te da namjerava potaknuti rektora da sazove sastanak dekana kako bi se zauzeo 
jednaki stav svih dekana sastavnica. Neizvjesno je hoće li se ići na implementaciju kolektivnog 
ugovora ili ne 

- Dekan je također izvijestio kako je 20. svibnja 2019. u Auli Sveučilišta u Zagrebu održana 37. 
godišnja skupština Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) na kojoj su potvrđeni i novi 
članovi - docent Vladislav Brkić te izv. prof. Mario Dobrilović. 

- Obavijestio je članove FV-a i o novoj predstojnici Zavoda za matematiku, informatiku i nacrtnu 
geometriju - od iduće akademske godine predstojnica će biti izv. prof. Ema Jurkin. 

- Izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić također je napomenula kako će i Sindikat zatražiti sastanak s 
Ministricom Divjak te tražiti da se financiranje programskih ugovora odvoji od financiranja 
sveučilišnih potpora 

 
Prodekanica Sibila Borojević Šoštarić izvijestila je kako je otvoren rok za CEEPUS mobilnosti za 
2019./2020. godinu te da postoji prostor za mobilnost nastavnika (5 radnih dana). 
Kroz  kratku prezentaciju i slajdove prikazala je događanja vezana uz EIT ROW MATERIALS projekte 
koja su značajna za naš Fakultet te skrenula pažnju kako je još ovaj tjedan snižena kotizacija  za 
sudjelovanje na DIM ESEE Mining School u Dubrovniku. 
Nakon sjednice svi će članovi Fakultetskog vijeća dobiti obavijesti i prezentaciju mailom. 
 
Prodekan Borivoje Pašić izvijestio je o zaprimljenim radovima za Rektorovu nagradu, te kako je 6 
prijava primljeno, a na Rektorat je poslano 5 radova. Svečana dodjela Rektorovih nagrada je 5. srpnja 
2019. 
 
Prodekan Pašić je zamolio doc. Dalibora Kuhineka, voditelja projekta MINERS, da obrazloži svoj zahtjev 
da se studentima diplomskog studija Rudarstvo, sudionicima radionica u sklopu projekta MINERS koje su 
se održavale na RGN fakultetu, prizna 80 sati kao dio druge ljetne prakse na diplomskom studiju 
Rudarstvo.  Budući da se na navedeni prijedlog pisanim putem pozitivno očitovao koordinator druge 
ljetne prakse na diplomskom studiju Rudarstvo, doc. dr. sc. Zlatko Briševac, Fakultetsko vijeće je 
jednoglasno prihvatilo prijedlog te o istome donijelo  
Odluku: 
Studentima diplomskog studija Rudarstvo, sudionicima radionica u sklopu projekta MINERS, umanjit će 
se za 80 sati trajanje druge stručne prakse koja je obavezni sastavni dio nastavnog programa diplomskog 
studija Rudarstva,. 
 

* 
 
Prodekan Pašić je također iznio prijedlog Odbora za preddiplomske i diplomske studije da se rok za 
podnošenje zahtjeva za odobrenje teme završnog rada, radi preklapanja s dekanskim rokom, produži do 
1. srpnja što je Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvatilo i donijelo 
Odluku: 
Rok za preuzimanje teme za izradu Završnog rada produžuje se do zaključno 1. srpnja 2019. g., do kada 
studenti koji prijavljuju izradu završnog rada moraju skupiti potrebnih 140 ECTS bodova. 

 
 
* 

 
Na prijedlog prodekana Borivoja Pašića Fakultetsko vijeće također je s jednim suzdržanim glasom 
donijelo  
Odluku: 
Redoviti studenti koji studiraju jedan od diplomski studij na RGNF-u najdulje dvije akademske godine te 
do 30. rujna tekuće akademske godine (2018./2019.) polože sve ispite i ispune sve studijske obveze 
osim polaganja diplomskog ispita, oslobađaju se obveze plaćanja participacije u troškovima studija  pod 
uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra odnosno do 21.02.2020. 
 

* 
 
Na prijedlog i obrazloženje prodekana Borivoja Pašića, Fakultetsko vijeće je sa 29 glasova ZA, 9 glasova 
PROTIV i 7 SUZDRŽANIH, donijelo  
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Odluku: 
Od sljedeće akademske godine (2019./2020.) ukidaju se indeksi za I. godinu preddiplomskih i diplomskih 
studija.  
Evidencija ispita za I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija vršit će se prvenstveno kroz ISVU 
sustav te kroz osobnu evidenciju koju je dužan voditi svaki predmetni nastavnik. Osim ISVU sustava, 
podaci o uspjehu studenata ostvarenom na ispitu čuvat će se u papirnatom obliku u fakultetskoj arhivi te 
elektroničkom obliku na serveru RGNF-a.  
 
 

*** 
Točka 3. 

 
Točka se skida s dnevnog reda i ide na sjednicu Fakultetskog vijeća u rujnu 2019. 
 

*** 
Točka 4. 

 
Na temelju prijedloga dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno je potvrdilo odluke donesene elektroničkim 
glasovanjem. 
 

*** 
Točka 5. 

 
Na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
o imenovanju članova Etičkog povjerenstva RGN fakulteta kako slijedi: 
1. Prof. dr. sc. Zdenko Krištafor (član) - doc. dr. sc. Tomislav Korman (zamjenik) 
2. Prof. dr. sc.  Bruno Tomljenović (član) - dr. sc. Davor Pavelić  (zamjenik) 
3. Doc. dr. sc. Jasna Orešković (član) - Nikolina Kovačević, viši predavač (zamjenik) 
4. Leonardo Mazić, predsjednik Studentskog zbora RGNF-a (član) - Roko Mustać (zamjenik) 
5. Marija Debeljak, studentska pravobraniteljica RGNF-a (član) - Antonio Horaček (zamjenik) 

 
 

*** 
Točka 6. 

 
(a) Na temelju prijedloga Zavoda za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Osniva se Laboratorij za geofizička istraživanja na Zavodu za geofizička istraživanja i rudarska 
mjerenja Rudarsko-geološko naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

* 
 

(b) Na temelju prijedloga Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 
Odluku: 
Osniva se terenski laboratorij na području regionalnog vodocrpilišta Velika Gorica „Istraživački 
poligon Velika Gorica“ na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko naftnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 
*** 

Točka 7. 
 
(a) Na temelju prijedloga Zavoda za naftno inženjerstvo, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
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Utvrđuje se potreba za nastavkom rada dr. sc. Zdenka Krištafora, red. prof. u trajnom zvanju, 
zaposlenog u Zavodu za naftno inženjerstvo RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i odobrava mu se 
produžetak radnog odnosa za ak. god. 2019./2020.  

 
 

* 
 
(b) Na temelju prijedloga Zavoda za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju i Zavoda za 

mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
U akademskoj godini 2019./2020. povjerava se izvođenje vježbi stručnim suradnicima kako slijedi: 
 
1. Indramani Sharma, viši stručni suradnik: 
Preddiplomski studij 
-  Osnove računalstva i programiranje: I. sem., smjerovi Rudarstvo i Naftno rudarstvo 
-  Mehanika fluida: III. sem., smjerovi Rudarstvo i Naftno rudarstvo, smjer Geološko inženjerstvo 

V. sem., 
Diplomski studij  
-  Problematika svjetlosnog onečišćenja: I. sem. smjerovi Rudarstvo, Naftno rudarstvo i Geološko 

inženjerstvo  
-  Numerička matematika:  I. sem., smjerovi Rudarstvo i Geološko inženjerstvo 
 
2. Michaela Hruškova Hasan, stručni suradnik: 
Diplomski studij 
- Mineralogija glina 
- Metode istraživanja sedimenata 
- Instrumentalne analitičke metode 
- Exploration Geochemistry  
- Geokemija okoliša 
- Primijenjena analitika okoliša 
             
3. Neven Tadej, stručni suradnik: 
Preddiplomski studij 
- Uvod u mineralogiju i petrologiju 
- Opća mineralogija 
Diplomski studij 
- Mineralogija glina 

 
* 

 
(c) Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 

donijelo je 
Odluku: 
Dr. sc. Mariji Horvat, naslovnoj docentici RGN fakulteta., povjerava se izvođenje predavanja i  vježbi 
na preddiplomskom studiju Geološkog inženjerstva tijekom akademske godine 2019./2020. iz predmeta: 
1. Tehnička petrografija – obavezni kolegij 3. godina, 6. semestar  50% predavanja, 50% vježbi i 

terenska nastava. 
2. Optička mineralogija – obavezni kolegij, 2. godina, 3. semestar – 2/3 vježbi, za 2. grupe. 

 
 

* 
 
(d) Na temelju prijedloga Zavoda za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju, Fakultetsko vijeće 

donijelo je 
Odluku: 
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Nikolina Kovačević, viši predavač imenuje se sunositeljicom kolegija Matematika 1 na 
preddiplomskom studiju Geološko inženjerstvo, uz prof. dr. sc. Rajnu Rajić. 

 
* 

 
(e) Na temelju prijedloga Zavoda za naftno inženjerstvo, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar imenuje se nositeljicom kolegija Poslovno upravljanje na 
diplomskom studiju Naftnog rudarstva na smjerovima Opće naftno rudarstvo, Energetika  i Zaštita okoliša, 
IV. semestar. 

 
* 
 

(f) Na temelju prijedloga Zavoda za naftno inženjerstvo, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin imenuje se nositeljicom kolegija Osnove energetike i Analiza 
hidrodinamičkih mjerenja, obvezni kolegiji I. i III. semestra smjera Opće naftno rudarstvo i Zaštita 
okoliša (I. sem.) 

 
* 

 
(g) Na temelju zahtjeva Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Daje se suglasnost nastavnicima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za održavanje nastave u ak. god. 
2019./2020. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kako slijedi: 
1. Prof. dr. sc. Dunji Aljinović iz predmeta Petrologija s geologijom - I. semestar preddiplomskog 
studija Šumarstvo (15+0), 5 ECTS i I. semestar preddiplomskog studija Urbano šumarstvo, zaštita prirode i 
okoliša (15+0) 5 ECTS  
2. Bojanu Matošu, prof. iz predmeta Petrologija s geologijom - I. semestar preddiplomskog studija 
Šumarstvo (15+0), i I. semestar preddiplomskog studija Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša (15+0)  
3. Duji Smirčiću, mag.geol. za održavanje vježbi iz predmeta Petrologija s geologijom - I. semestar 
preddiplomskog studija Šumarstvo (0+15), i I. semestar preddiplomskog studija Urbano šumarstvo, zaštita 
prirode i okoliša (0+15) u ak. god. 2015./2016.  
4. Prof. dr. sc. Goranu Durnu iz predmeta Sanacija degradiranih terena (30+15, 2 dana terena), 5 
ECTS u III. semestru da diplomskom studiju Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša i nastave iz 
predmeta Sanacija degradiranih terena (15+0), 2 ECTS, III. semestar izborni predmet diplomskog studija 
Šumarstvo, smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem. 

 
 

*** 
Točka 8. 

 
(a) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada Domagoja Vukadina, mag. ing. geol., 
pod naslovom: „Razvoj metodologije seizmičke karakterizacije ležišta ugljikovodika na temelju 
inverzije seizmičkih brzina”, u sastavu: 
1. dr. sc. Franjo Šumanovac, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
2. dr. sc. Jasna Orešković, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
3. dr. sc. Alan Vranjković, viši znanstveni suradnik, INA. 
 

 
* 
 

(b) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada Barbare Štimac, mag. geol., pod naslovom: 
„Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva primjenom Wood-Kirkwood-ove teorije”, u 
sastavu: 
1. dr. sc. Vječislav Bohanek, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
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2. dr. sc. Muhamed Sućeska, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3. dr. sc. Mario Dobrilović, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
4. dr. sc. Vinko Škrlec, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
5. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić, prof. FKIT-a Sveučilišta u Zagrebu. 

 
* 
 

(c) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Utvrđuje se da Maja Arnaut, mag. ing. petrol. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je 
izvršila sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom.  
 
Pristupnica je prijavila temu doktorskog rada 4. ožujka 2019. godine.  
 
Javni razgovor o predloženoj temi održan je 24. travnja 2019. godine. Pristupnici se odobrava izrada 
doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj optimizacijskih kriterija za povećanje iscrpka nafte uz 
istovremeno trajno skladištenje CO₂“.  
 
Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana: naftno rudarstvo. Pristupnica će 
doktorski rad raditi pod nadzorom izv. prof. dr. sc. Domagoja Vulina. Rok za predaju doktorskog rada 
na ocjenu je 30. rujna 2020.  
 
Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 

 
* 
 

(d) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Damira Palenika, dipl. ing. geol., 
pod naslovom: “Geološka građa i rekonstrukcija tektogeneze središnjega dijela Ćićarije” u 
sastavu: 

 
1. dr. sc. Bojan Matoš, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2. dr. sc. Igor Vlahović, red. prof. u trajnom zvanju RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3. dr. sc. Dubravko Matičec, u mirovini, 
4. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović, prof. PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, 
5. dr. sc. Tonći Grgasović, viši znanstveni suradnik, Hrvatski geološki institut. 

 
 
* 
 

(e) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 

   Usvajaju se Kriteriji za dodjelu studijskog savjetnika na poslijediplomskom sveučilišnom studiju 
Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo. 

 
 

*** 
Točka 9. 

 
(a) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Dariu Karasalihović Sedlar 
izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području Tehničkih znanosti, 
polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo. 
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* 

 
(b) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Branimir Šegvić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju u području Prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i 
petrologija, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Branimira Šegvića izabere u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području Prirodnih znanosti, polje Geologija, grana 
Mineralogija i petrologija. 

 
* 
 

(c) Na temelju zahtjeva kandidatkinje i prijedloga dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Odobrava se pokretanje postupka reizbora dr. sc. Dubravke Pleše, višeg predavača Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u nastavno zvanje višeg predavača, u području 
Humanističkih znanosti, polje Filologija. 

 
Dokumentacija pristupnice dostavlja se Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu s molbom da imenuje stručno povjerenstvo za provedbu postupka ovog reizbora. 

 
* 
 

(d) Na temelju zahtjeva kandidata, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Darka 
Pavlovića za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik  u području tehničkih znanosti, 
polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo u sastavu:  
1. Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, RGN fakultet u Zagrebu 
2. Doc. dr. sc. Vladislav Brkić, RGN fakultet u Zagrebu 
3. Prof. dr. sc. Eraldo Banovac, Strojarski fakultet u Slavonskom brodu, Sveučilište J. J. 

Strossmayer u Osijeku) 
 

 
* 
 

(e) Na temelju zahtjeva kandidata, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Vlatka 
Gulama za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik  u području tehničkih znanosti, 
polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo u sastavu:  
1. Izv. prof. dr. sc. Hrženjak Petar,  
2. Izv. Prof. dr. sc. Jelena Parlov,  
3. Dr. sc. Davor Pollak, viši znanstveni suradnik - HGI 

 
 

* 
 

(f) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Dr. sc. Sanja Bernat Gazibara, mag. ing. geol.,  izabire se na razvojno radno mjesto I. vrste, u 
suradničkom zvanju poslijedoktoranda u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, na određeno vrijeme s punim radnim 
vremenom u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 

  
 

*** 
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Točka10. 
 
 

(a) Na temelju prijedloga Zavoda za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja, Fakultetsko vijeće  
jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
1. Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog kandidata na radno mjesto I. vrste u znanstveno-

suradničkom zvanju asistent, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za geofizička istraživanja i 
rudarska mjerenja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

 
2. Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Jasna Orešković, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Franjo Šumanovac, RGN fakultet 

 3.  Doc. dr. sc. Ivan Medved, RGN fakultet 
 

* 
 
(b) Na temelju prijedloga Zavoda za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju, Fakultetsko vijeće  

jednoglasno je donijelo  
Odluku: 

 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 
natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste – 
poslijedoktorand, u području Prirodnih znanosti, polje Matematika, na određeno vrijeme s punim 
radnim vremenom u Zavodu za matematiku informatiku i nacrtnu geometriju RGN fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

*** 
Točka 11. 

 
 
(a)  Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće jednoglasno je odobrilo potpore Fonda za 

razvoj kako slijedi: 
 
 

POTPORE FONDA ZA RAZVOJ RGNF‐a 

Rbr  Ime i prezime  Odobreni iznos 

KONFERENCIJA  8650,00 

1.  Zoran Kovač  1500,00 

2.  Stanko Ružičić  4500,00 

3.  Laura Bačani  750,00 

4.  Kristijan Posavec  1900,00 
                                   
 ČLANAK                                                                                                      2650,00  

1.    Tomislav Brenko                             2650,00 

UKUPNO  11300,00   

 
 

 
* 
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(b) Na temelju izvješća Nadzornog odbora Fonda za razvoj, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku 
Prihvaća se godišnje izvješće Nadzornog odbora o radu Fonda za razvoj RGN fakulteta za 2018. 
godinu. 

 
* 

 
(c)  Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku: 
Imenuju se članovi Nadzornog odbora Fonda za razvoj RGN fakulteta kako slijedi: 
 
1. Prof. dr. sc. Katarina Simon 
2. Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić  
3. Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović 

 
* 
 

(c)  Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
odluku: 
Prihvaćaju se izmjene i dopune Pravilnika Fonda za razvoj RGN fakulteta. 

 
 
 
 

*** 
Točka 12. 

 
Na temelju obrazloženja i prijedloga Glavnog urednika RGN zbornika, prof. dr. sc. Tomislava Malvića, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Sredstva fakulteta odobrena za financiranje četvrtog broja RGN zbornika tijekom godine, odlukom 
Fakultetskog vijeća RGN fakulteta na 8. redovitoj sjednici održanoj 17. lipnja 2016. godine, (KLASA: 640-
01/16-01/43; URBROJ:251-70-10-16-2), biti će po potrebi prenamijenjena za potporu e-izdanja  RGN 
zbornika tijekom godine. 
 
 

*** 
Točka 13. 

 
 
Pod točkom Razno dekan je izvijestio kako je rok za obrane završnih i diplomskih ispita pomaknut sa 5.7. 
na 8.7. radi fakultetskog izleta u organizaciji Sindikata i Fakulteta. Prodekan doc. Borivoje Pašić 
obrazložio je kako se obrane svejedno mogu održavati 5.7. ukoliko ni mentor ni članovi povjerenstva ne 
idu na izlet. 
 
Doc. dr. sc Sonja Koščak Kolin pozvala je sve članove Fakultetskog vijeća na domjenak u povodu 
napredovanja koji će započeti u 13h u vijećnici. 
 
Izv. prof. dr. sc. Ivo Galić komentirao je podjelu parkirališnih mjesta i izrazio svoje neslaganje s 
najnovijom raspodjelom. 
 
Dekan je komentirao kako će takva odluka biti na snazi do kraja ove akademske godine, a novi dekan će 
s novom upravom mijenjati raspored kako želi i kako misli da treba obzirom da je to autonomna odluka 
dekana. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završena u 12:10 h. 
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Zapisničarka:  o.d. Dekana RGNF-a: 

   
(potpis)  (potpis) 

   
(titula, ime i prezime)  (titula, ime i prezime) 

 
 
 
 
 
 

 


