
 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM 

 
 

Oznaka OB 7.5-1-URD-1-4/3  Stranica: 1/5  Čuvanje (godina) Trajno 
 

 

 
 

ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2018./2019.  održane 12.7.2019.  g. u vijećnici RGNF-a. 

 
 

Prisutni nastavnici:  
dr. sc. Dunja Aljinović, dr. sc. Željko Andreić, dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, dr. sc. Zlatko Briševac, dr. 
sc. Vladislav Brkić, dr. sc. Dubravko Domitrović, dr. sc. Ema Jurkin, dr. sc. Iva Kolenković Močilac, dr. sc. 
Zdenko Krištafor, dr. sc. Martin Krkač, dr. sc. Ivan Medved, dr. sc. Zoran Nakić, dr. sc. Jasna Orešković, 
dr. sc. Jelena Parlov, dr. sc. Davor Pavelić, dr. sc. Krešimir Pavlić, dr. sc. Rajna Rajić, dr. sc. Stanko 
Ružičić, dr. sc. Hrženjak Petar, dr. sc. Borivoje Pašić, dr. sc. Vesnica Garašić, dr. sc. Gordan Bedeković, 
dr. sc. Gordana Bilić, dr. sc. Mario Dobrilović, dr. sc. Željko Duić, dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec, dr. 
sc. Daria Karasalihović Sedlar, dr. sc. Mario Klanfar, dr. sc. Tomislav Korman, dr. sc. Zoran Kovač, dr. sc. 
Dalibor Kuhinek, dr. sc. Tomislav Malvić, dr. sc. Ana Maričić, dr. sc. Bojan Matoš, dr. sc. Karolina Novak 
Mavar, dr. sc. Luka Perković, dr. sc. Dario Perković, , dr. sc. Vinko Škrlec, dr. sc. Želimir Veinović. 
 
 

Odsutni nastavnici:  
dr. sc. Uroš Barudžija, dr. sc. Vječislav Bohanek, dr. sc. Marko Cvetković, dr. sc. Goran Durn, dr. sc. Ivo 
Galić, dr. sc. Anamarija Grbeš, dr. sc. Lidia Hrnčević, dr. sc. Antonia Jaguljnjak Lazarević, dr. sc. Frankica 
Kapor, dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, dr. sc. Trpimir Kujundžić, dr. sc. Tomislav Kurevija, dr. sc. Tanja 
Mališ, dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, dr. sc. Marta Mileusnić, dr. sc. Palma Orlović-Leko, dr. sc. 
Kristijan Posavec, dr. sc. Bruno Saftić, dr. sc. Katarina Simon, dr. sc. Ivan Sobota, dr. sc. Ivan Sondi, dr. 
sc. Muhamed Sućeska, dr. sc. Franjo Šumanovac, dr. sc. Bruno Tomljenović, dr. sc. Igor Vlahović, dr. sc. 
Anja Vrbaški, dr. sc. Domagoj Vulin. 
 
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,  Duje Smirčić, Laura Bačani, Davor Plazonić,   
 

Prisutni predstavnici studenata poslijediplomskog, preddiplomskog i diplomskog studija: 
Mazić Leonardo, Borna Leš, Luka Perković, Ivan Staneković, Matej Koločaj, David Jakovljević, Dominik 
Budimić, Filip Hudin.  

 
 
Ostali prisutni: Andrea Kordić, zapisničarka i predstavnica nenastavnog osoblja 
 

Dekan je izvijestio kako je s prošle sjednice Fakultetskog vijeća skinuta s dnevnog reda točka o zaduženju 
u nastavi stručnog suradnika Krešimira Tora. Predmetne nastavnice izrazile su želju da od iduće ak. god. 
same održavaju kompletnu nastavu i vježbe na svojim predmetima. U međuvremenu je održan sastanak s 
Krešimirom Torom te prodekanom za nastavu na kojem se kolega Tor suglasio s navedenim prijedlogom 
pa tako ova točka neće biti na današnjem dnevnom redu sjednice. 
 
Nakon što je utvrdio da sjednici prisustvuje natpolovična većina svih članova Fakultetskog vijeća, predložio 
je dnevni red koji je prihvaćen s jednim suzdržanim glasom: 

 
1. Obavijesti dekana i prodekana. 
 
2. Nastavna pitanja: 

(a) Izmjene Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima RGNF-a 
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(b) Akademski kalendar za akademsku godinu 2019./2020. 
 

(c) Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2019./2020. 
 
 
3. Odbor za PDS: 

(a) Marina Filipović, dipl. ing. geol. - imenovanje povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Određivanje podrijetla krških 
izvorskih voda zapadne Hercegovine i južne Dalmacije na temelju prirodnih i umjetnih trasera“. 

 
(b) Sanja Šuica, mag. geol. – imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: 

„Granitoidi podloge Panonskoga bazena na području istočne Hrvatske“. 
 

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

(a) Doc. dr. sc. Borivoje Pašić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku reizbora u 
znanstveno-nastavno zvanje docenta u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo, u Zavodu za naftno inženjerstvo. 
 

(b) Dr. sc. Siniša Stanković - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za 
izbor u znanstveno zvanje  znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo.  

 
(c)    Dr. sc. Stanko Ružičić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-

nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u području prirodnih znanosti, polje 
Geologija, grana Mineralogija i petrologija, na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne 
sirovine 

 
5. Odbor za razvoj: 

(a) Potpore Konferencija i Prijava projekta. 
 
6.  Zahtjev za dodjelu ECTS bodova za Ljetnu školu naftnog rudarstva (Workshop 47; Workshop 

48-A; Workshop 48-B) 
 
7. Razno. 
 

 
*** 

Točka 1. 
 
 
Dekan je izvijestio o 12. redovitoj sjednici Senata koja je održana 9. srpnja 2019.s koje je izdvojio 8 
točaka bitnih za naš Fakultet: 
T.2. Predstavljanje strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) 
T.5. Financiranje znanstvenih časopisa  
T.6.2. Prijedlog raspodjele konačne doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2018./2019. 
T.6.4. Financiranje temeljne znanstvene djelatnosti u ak. god. 2018./2019. – naknadno uvrštena točka u 
dnevni red sjednice Senata – SuZ je MZO-u dostavilo podatke o broju znanstvenika i umjetnika u 
ekvivalentu punog radnog vremena zaposlenih (FTE) na teret državnog proračuna na dan 31.12.2017., 
broju radova objavljenih u časopisima koji su uvedeni u bazu Web of Science i bazu SCOPUS u 2017. i 
broju radova po FTE zaposlenih. Temeljem tih podataka SuZ potražuje od Ministarstva  42.333.000,00 kn 
T.12. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti – Josip Ivšinović; Neven Trenc. 
T.14. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ – 
akademik Goran Durn imenovan članom povjerenstva 
T.15. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ – 
akademik Goran Durn imenovan članom povjerenstva 
T.21.Odluka o dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika SuZ na drugim visokim učilištima u RH i 
izvan RH – izmjena i dopuna članka 5. stavak 2 odluke: „Znanstvenici iz gospodarstva izabrani u 
naslovna zvanja mogu sudjelovati u nastavi preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Mostaru, 
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na temelju ugovornog odnosa sa Sveučilištem ili njegovom sastavniciom, pod istim uvjetima kao i 
nastavnici Sveučilišta u Zagrebu, uz suglasnost poduzeća (društva) u kojem je znanstvenik zaposlen. 

 
*** 

Točka 2. 
 

(a) Dekan je obrazložio ovu točku, upoznao članove Fakultetskog vijeća s pritužbom većega broja 
studenata RGN fakulteta upućenu Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu, kojom se navodi kako 
je na kolegijima Mehanika 1, Mehanika 2 i Otpornost materijala, na smjeru Naftno rudarstvo, 
studentima onemogućeno osnovno pravo izlaska na ispit, budući da studenti ne mogu pristupiti ispitu 
iz predmeta jer je za dobivanje potpisa, koji je preduvjet za izlazak na ispit, potrebno položiti dva 
kolokvija iz istog kolegija s minimalno 40% za prolaz. Time je kolokvij studentima preduvjet za 
ostvarivanje potpisa, a ne prilika da na lakši i jednostavniji način polože predmet. Studenti traže da 
se ukine kolokvij kao uvjet za dobivanje potpisa. 
 

 Dekan je kao bitno naveo kako izmjena Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 
studijima u dijelu koji se tiče kolokvija, ne bi utjecala na sadržaj i važenje Dopusnice te je pročitao 
mišljenje rektora kako kolokviji imaju ulogu postupnog praćenja postignuća studenata i ne mogu se 
smatrati dijelom ispunjenja studentskih obveza te u skladu s navodima iz dopisa rektor traži 
pojašnjenje i postupanje RGN fakulteta. 

  
 Temeljem svega navedenog, dekan je predložio izmjenu Pravilnika o studiranju u članku 45., stavak 

1. 
 
 Nakon toga se razvila diskusija u kojoj su sudjelovali: prof. Sibila Borojević Šoštarić, prof. Daria 

Karasalihović Sedlar, doc. Želimir Veinović, izv. prof. Petar Hrženjak, prof. Tomislav Malvić, izv. pro. 
Vesnica Garašić, prof. Dunja Aljinović, doc. Vladislav Brkić, prof. Gordan Bedeković, doc. Dario 
Perković, doc. Luka Perković, Leonardo Mazić, predsjednik SZ RGNF-a, prof. Nediljka Gaurina 
Međimurec, student Matej Koločaj i prof. Željko Andreić. 

 
Po završetku diskusije, dekan je dao na glasovanje prijedlog o ukidanju kolokvija kao uvjeta za 
izlazak na ispit. Fakultetsko vijeće je glasovalo na sljedeći način: 
20 glasova ZA prijedlog 
17 glasova PROTIV 
10 SUZDRŽANIH 
 
Obzirom da prijedlog nije usvojen, Studentski zbor ulaže suspenzivni veto te će prijedlog biti 
ponovno upućen na dnevni red sljedeće sjednice Fakultetskog vijeća. 

 
* 

 
(b) Na prijedlog prodekana Borivoja Pašića, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 Odluku: 
 Prihvaća se akademski kalendar za ak. god. 2019./2020.  

 
* 

 
(c) Na prijedlog prodekana Borivoja Pašića, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 Odluku: 

Prihvaća se Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2019./2020. 
 

Prodekan je zamolio sve predstojnike zavoda da dostave odluke svojih zavodskih vijeća o imenovanju 
nositelja kolegija,  kao i o zaduženjima asistenata. 
 
 

*** 
Točka 3. 

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

Odluku: 
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Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada Marine Filipović, dipl. ing. geol., pod 
naslovom: „Određivanje podrijetla krških izvorskih voda zapadne Hercegovine i južne Dalmacije na 
temelju prirodnih i umjetnih trasera”, u sastavu: 
 
1. dr. sc. Željko Duić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
2. dr. sc. Josip Terzić, znanstveni savjetnik, Hrvatski geološki institut 
3. dr. sc. Igor Vlahović, red. prof. u trajnom zvanju RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
4. dr. sc. Jasmina Lukač Reberski, znanstvena suradnica, Hrvatski geološki institut 
5. dr. sc. Jelena Parlov, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
* 
 

(b) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Sanje Šuice, mag. geol., pod naslovom: 
“Granitoidi podloge Panonskoga bazena na području istočne Hrvatske ”, u sastavu: 
 
1. dr. sc. Bruno Tomljenović, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
2. dr. sc. Vesnica Garašić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
3. dr. sc. Dražen Balen, prof. PMF-a Sveučilišta u Zagrebu 

 
 

*** 
Točka 4. 

 
(a) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec, prof. 

dr. sc. Zdenko Krištafor i prof. dr. sc. Sanja Kapelj, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Dr. sc. Borivoje Pašić, dipl. ing. naft. rud., ispunjava uvjete za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje 
docent, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, u Zavodu za naftno 
inženjerstvo RGN fakulteta. 

 
Doc. dr. sc. Borivoje Pašić izabire se u smislu odredbe članka 102., stavak 1. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 
94/13, 139/13, 101/14 i 60/15 - OUSRH) u znanstveno-nastavno zvanje docenta na vrijeme od 5 (pet) 
godina. 
 

* 
 
(b) Na temelju prijedloga kandidata dr. sc. Siniše Stankovića, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Siniše 
Stankovića, dipl. ing. rud. za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik  u području 
tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo u sastavu:  
 
1. Doc. dr. sc. Vječislav Bohanek,  
2. Doc. dr. sc. Vinko Škrlec,  
3. Izv. prof. dr. sc. Eldar Husejnagić, Univerzitet u Tuzli. 

 
* 

 
(c) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Marta Mileusnić, prof. dr. sc. Ivan 

Sondi i prof. dr. sc. Nenad Tomašić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Dr. sc. Stanko Ružičić, docent RGN fakulteta izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanredni profesor u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i 
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petrologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za mineralogiju, 
petrologiju i mineralne sirovine Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

 
Sukladno članku 24., stavak 7., i članku 84. stavak 3.  Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko 
vijeće RGN fakulteta ovu Odluku dostavlja Vijeću prirodoslovnog područja na potvrdu. 

 
 

*** 
Točka 5. 

 
Na prijedlog Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
(a) Prof. dr. sc. Biljani Kovačević Zelić odobrava se korištenje potpore Fonda za razvoj u iznosu od 

5000 kn u svrhu odlaska na konferenciju „30th SOMP Annual Meeting and Conference TH Georg 
Agricola University“ (Bochum, Njemačka). 
 

 Nositelj potpore dužan je u roku od 6 mjeseci Odboru za razvoj podnijeti Izvješće o korištenju 
sredstava iz Fonda te održati tematsko predavanje u okviru AMAC RGNF-a/Seminara RGNF-a, 
sukladno iskazanom interesu za temu i raspoloživom vremenu nositelja Potpore. 

 
* 
 

(b) Izv. prof. dr. sc. Tomislavu Kureviji, odobrava se korištenje potpore Fonda za razvoj u iznosu od 
1145 kn u svrhu potpore Priprema projekta (radni naziv projekta: RuGeoHeat seed money facility za 
pripremu GeoHeCO), (Pecs, Mađarska). 

 
 

*** 
Točka 6. 

 
Na temelju zahtjeva voditeljica Ljetne škole naftnog rudarstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Sudionicima Ljetne škole naftnog rudarstva, radionica Workshop 47, 48-A i 48-B koje su održane u 
Dubrovniku u terminima od 10.-14. lipnja i od 17.- 21. lipnja 2019. pod voditeljstvom prof. dr. sc. Darie 
Karasalihović Sedlar i izv. prof. dr. sc. Lidie Hrnčević,  dodjeljuje se 1,5 ECTS bod za svaku radionicu, 
a sukladno zahtjevu za dodjelu ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost u organizaciji RGN fakulteta. 
 
 

*** 
Točka 7. 

 
 
Pod točkom Razno nije bilo izlaganja. 
 
 
Sjednica je završena u 13:20 h. 
 
 
 

Zapisničarka:  o.d. Dekana RGNF-a: 

   
(potpis)  (potpis) 

   

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

 
 
 
 
 

 


