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ZAPISNIK 
 

 

1. izvanredne  sjednice Fakultetskog vijeća Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2018./2019.  održane 17.12.2018. g. u vijećnici RGNF-a. 

 
 

Prisutni nastavnici:  
dr. sc. Željko Andreić, dr. sc. Gordan Bedeković, dr. sc. Ema Jurkin, dr. sc. Vladislav Brkić, dr. sc. Marko 
Cvetković, dr. sc. Antonia Jaguljnjak Lazarević, dr. sc. Trpimir Kujundžić, dr. sc. Muhamed Sućeska, dr. sc. 
Anja Vrbaški, dr. sc. Zdenko Krištafor, dr. sc. Dalibor Kuhinek,  dr. sc. Rajna Rajić, dr. sc. Krešimir Pavlić, 
dr. sc. Ana Maričić, dr. sc. Dunja Aljinović, dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, dr. sc. Borivoje Pašić, dr. sc. 
Martin Krkač, dr. sc. Tomislav Kurevija, dr. sc. Zoran Nakić, dr. sc. Davor Pavelić, dr. sc. Zlatko Briševac, 
dr. sc. Mario Dobrilović, dr. sc. Željko Duić, dr. sc. Vesnica Garašić, dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, dr. 
sc. Iva Kolenković Močilac, dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, dr. sc. Marta Mileusnić, dr. sc. Jelena Parlov, 
dr. sc. Jasna Orešković, dr. sc. Katarina Simon, dr. sc. Vinko Škrlec, dr. sc. Domagoj Vulin. 
 

Odsutni nastavnici:  
dr. sc. Uroš Barudžija, dr. sc. Vječislav Bohanek, dr. sc. Dubravko Domitrović, dr. sc. Goran Durn,dr. sc. 
Ivo Galić, dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec, dr. sc. Lidia Hrnčević, dr. sc. Hrženjak Petar, dr. sc. 
Frankica Kapor, dr. sc. Mario Klanfar, dr. sc. Tomislav Korman, dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, dr. sc. 
Tomislav Malvić, dr. sc. Tanja Mališ, dr. sc. Ivan Medved, dr. sc. Bojan Matoš, dr. sc. Karolina Novak 
Mavar, dr. sc. Palma Orlović-Leko, dr. sc. Dario Perković, dr. sc. Kristijan Posavec, dr. sc. Luka Perković, 
dr. sc. Bruno Saftić, dr. sc. Stanko Ružičić, dr. sc. Ivan Sondi, dr. sc. Ivan Sobota, dr. sc. Franjo 
Šumanovac, dr. sc. Bruno Tomljenović, dr. sc. Želimir Veinović, dr. sc. Igor Vlahović. 
 
Prisutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 
Dubravka Pleše, Ivana Protrka, Sonja Košćak Kolin 

 
Odsutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 
Duje Smirčić, Karolina Gradiški. 
 

Prisutni predstavnici studenata poslijediplomskog, preddiplomskog i diplomskog studija: 
Ivica Pavičić, Leonardo Mazić, Mustać Roko, Borna Leš, Marija Debeljak, Stijepo Grljević, Krešimir 
Grgurev, Matej koločaj, Dominik Budimić. 

 
 
Ostali prisutni: Tajnica fakulteta, Andrea Kordić, zapisničarka i predstavnica nenastavnog osoblja. 
 

Prije početka sjednice dekan je uručio potvrde o izborima: dr. sc. Jasni Orešković potvrdu o izboru u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice, a dr. sc. Anamariji Grbeš, dr. sc. Tanji Mališ i dr. sc. 
Zoran Kovaču potvrde o izborima u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Nakon što je utvrdio da sjednici 
prisustvuje natpolovična većina svih članova Fakultetskog vijeća, predložio je dnevni red s nekoliko 
izmjena i dopuna koji je jednoglasno prihvaćen i glasi: 

 
1. Obavijesti dekana i prodekana. 

 
2. Prijedlog predloženika za počasno zvanje professor emeritus. 

 
3. Prijedlog izmjene članka 3. Pravilnika o doktorskom studiju na RGN fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu 
 

4. Odbor za poslijediplomski studij:  
(a) Izvedbeni plan za prvi (zimski) semestar poslijediplomskog doktorskog studija u ak. god. 

2018./2019. 
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(b) Usvajanje godišnjeg izvještaja o radu doktorskog studija Primijenjene geoznanosti, rudarsko i 
naftno inženjerstvo. 

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

(a) prof. dr. sc. Frankica Kapor -  izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-
nastavno-zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje: 
Temeljne tehničke znanosti, grana: Materijali, u Zavodu za kemiju RGN fakulteta. 

 
(b) doc. dr. sc. Vladislav Brkić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor 

u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo. 

 
(c) dr. sc. Sonja Koščak Kolin - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor 

u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo. 

 
6. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za naftno inženjerstvo  -  donošenje odluke o traženju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu 
za raspis natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom 
području tehničkih znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Naftno 
rudarstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 

(b) Zavod za rudarstvo i geotehniku - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u 
postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu - zamjena za bolovanje dr. sc. Karoline Gradiški.  

 
 

7. Financijska pitanja: 
(a) Rebalans financijskoga plana RGN fakulteta za 2018. godinu  i procjene za 2019. i 2020. godinu 

 
(b) Izmjena financijskoga plana RGN fakulteta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. 

godinu 
 

(c) Odluka o pokriću manjka za 2017. godinu. 
 

8. Fond za razvoj: 
(a) Godišnji plan raspodjele sredstava za 2019. godinu. 
(b) Uvjeti natječaja i kriteriji za potpore Fonda za razvoj za 2019. godinu. 
(c) Odbor za razvoj:   

1. Prijava za potporu Članak. 
2. Prijava za potporu Akreditacija. 

 
9. Razno. 

 
 

 
*** 

Točka 1. 
 

Dekan je na ovoj sjednici dao samo jednu obavijest i to vezano uz najavu isplate akontacijske rate za 
subvencije  participacija školarina, koja je bila vrlo izgledna obzirom da Sveučilište u Zagrebu još nije 
potpisalo programski ugovor s Ministarstvom znanosti i obrazovanja jer se čeka očitovanje Vlade RH na 
iste. 
 
Prodekanica Sibila Borojević Šoštarić dala je obavijest o e-novostima koje je poslala kolegica Antonija 
Zrno. 

 
 



 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM 

 
 

Oznaka OB 7.5-1-URD-1-4/3  Stranica: 3/6  Čuvanje (godina) Trajno 
 

 

 
*** 

Točka 2. 
 

Dekan je podsjetio da je rok za dostavu prijedloga sastavnica za kandidate u izboru za počasno zvanje 
professor emeritus 31. siječnja 2019. te da Zavod za naftno inženjerstvo do sada nije imao izabranog 
profesora emeritusa te kao takav ima svojevrsnu prednost za predlaganje kandidata. 
 
Zavod za naftno rudarstvo kao kandidata predlaže dr. sc. Davorina Matanovića. 
 
Za riječ se javila izv. prof. dr. sc. Daria Karasalihović te navela kako ima pripremljeno „obrazloženje“ 
potpisano od strane nje osobno te dr. sc. Domagoja Vulina, dr. sc. Luke Perkovića i dr. sc. Sonje Koščak 
Kolin. Predlaže odbacivanje prijave odnosno prijedloga dr. sc. Davorina Matanovića kao kandidata radi 
iznošenja netočnih podataka u njegovoj prijavi te manjeg broja posebnih zasluga u odnosu na dr. sc. 
Igora Dekanića, koji je također bio kandidat za prijedlog Zavoda. 
 
Dekan je obrazložio članovima Fakultetskog vijeća postupak donošenja odluke zavodskog vijeća. 
Zaključci istog su usvojeni jednoglasno, a tajnim glasovanjem je odlučeno da se za predloženika za 
dodjelu počasnog zvanja izabere dr.sc. Davorin Matanović. Naglasio je kako je procedura ispoštovana i 
nije nimalo upitna. 
 
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija istaknuo je kako je članovima zavoda prezentirano da asistenti nemaju 
pravo glasa, dok je s drugih zavoda dobio informaciju kako u glasanju sudjeluju svi članovi zavoda u svim 
zvanjima. Kaže kako je ovo prvi puta da je s liste glasača na ovakav način „maknuto“ 9 glasova na što su 
asistenti oštro prigovorili ali se trenutno ne usude istupiti pa će dekanu uputiti pisani dopis i komentare. 
Navodi kako je znakovito da je veći broj asistenta bio naklonjeniji dr. sc. Igoru Dekaniću, a manji broj dr. 
sc. Davorinu Matanoviću, no nisu imali mogućnost glasanja. 
 
Prof. dr. sc. Katarina Simon, predstojnica Zavoda, pojasnila je kako je ona predložila navedena dva 
kandidata i obavijestila ih osobno o tom prijedlogu koji je jednoglasno prihvaćen od zavodskog vijeća. 
Također je predložila način glasanja i pitala ima li netko drugačiji prijedlog, a kako se nitko nije javio, njen 
je prijedlog prihvaćen jednoglasno.  
 
Smatra kako prikazivanje rada dr. sc. Davorina Matanovića na ovakav način kako ga je prezentirala dr. 
sc. Daria Karasalihović Sedlar, u najmanju ruku nije korektno ni kolegijalno, a što se tiče broja glasova 
navela je kako je za dr. sc. Matanovića bilo 7 glasova, a za dr. sc. Dekanića 5. 
 
Dekan je kraću raspravu koja je nakon toga uslijedila prekinuo rekavši kako podržava provedenu 
proceduru na Zavodu za naftno inženjerstvo. Također je naglasio da diskusija i način komuniciranja 
pojedinih članova Zavoda za naftno prelaze granicu normalnog i akademskog ponašanja te da nije 
primjereno niti kolegijalno da pojedini članovi zavoda impliciraju da je predstojnica zavoda iskoristila svoju 
poziciju kako bi manipulirala s prijedlogom  za professora emeritusa. 
 
Izv. prof. dr. sc Vesnica Garašić skreće pažnju na to da ova točka nije dovoljno pripremljena jer nitko od 
članova vijeća nema uvid u životopise predloženih kandidata pa ne mogu niti birati kandidata za ovu 
časnu funkciju, koja znači zaista poseban status i zasluge značajne ne samo za fakulteta nego za cijelo  
Sveučilište, a između ostalog izvor je prihoda do kraja života. 
 
Dekan je dao prijedlog Zavoda za naftno inženjerstvo na glasovanje. 
 
Fakultetsko vijeće glasovalo je sa 12 glasova ZA prijedlog,  7 glasova PROTIV prijedloga i 27 
SUZDRŽANIH, čime prijedlog Zavoda da se dr. sc. Davorina Matanovića izabere za predloženika za 
dodjelu počasnog zvanja professor emeritus, nije prihvaćen. 
 
Dekan je zamolio Zavod za naftno inženjerstvo kao i ostale zavode da pokušaju dogovoriti kandidate te 
dostave prijedloge Fakultetskom vijeću. 
 
Profesorica Katarina Simon kao reakciju ne sve dosad izrečeno, daje momentalnu ostavku na funkciju 
predstojnice Zavoda. 
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*** 
Točka 3. 

 
Na temelju obrazloženja prodekanice Sibile Borojević Šoštarić, Fakultetsko vijeće s 44 glasa ZA i 4 
SUZDRŽANA donijelo je  
Odluku: 
Prihvaća  se prijedlog izmjene članka 3. Pravilnika o doktorskom studiju na RGN fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu.  
 

 
*** 

Točka 4. 
 

 
(a) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je odnijelo 
 Odluku:  

Prihvaća se Izvedbeni plan za prvi (zimski) semestar poslijediplomskog doktorskog studija u ak. god. 
2018./2019. 

 

* 

 

(b) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je odnijelo 
 Odluku:  

Usvaja se godišnje izvješće o radu doktorskog studija Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno 
inženjerstvo. 
 
 

*** 
Točka 5. 

 
 

(a) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je odnijelo 
 Odluku:  

1. Prof. dr. sc. Frankica Kapor izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor - trajno 
zvanje u području tehničkih znanosti, polje Temeljne tehničke znanosti, grana Materijali, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za kemiju Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

2. Sukladno članku 84. stavak 10., Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće RGN fakulteta 
ovu Odluku dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu, te nakon potvrde Senata izbor 
postaje pravovaljan. 

 
* 

 
(b) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je odnijelo 
 Mišljenje:  

Utvrđuje se da dr. sc. Vladislav Brkić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
grana Naftno rudarstvo te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Vladislava Brkića izabere u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo. 

 
* 

 
(c) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je odnijelo 
 Mišljenje:  



 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM 

 
 

Oznaka OB 7.5-1-URD-1-4/3  Stranica: 5/6  Čuvanje (godina) Trajno 
 

 

Utvrđuje se da dr. sc. Sonja Koščak Kolin ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje  znanstveni 
suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno 
rudarstvo te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Sonju Koščak Kolin izabere u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana 
Naftno rudarstvo. 

 
*** 

Točka 6. 
 
(a) Na temelju prijedloga Zavoda za naftno inženjerstvo, Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo  

Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 
natječaja za postupak izbora zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste - 
docent, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno 
rudarstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za naftno inženjerstvo RGN 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

* 
 

(b) Na temelju prijedloga Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo  
Odluku: 
1. Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog kandidata na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 

asistent, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na određeno 
vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za rudarstvo i geotehniku Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta. 

2. Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
(a) Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, RGN fakultet 
(b) Doc. dr. sc. Dubravko Domitrović, RGN fakultet 
(c) Doc. dr. sc. Vinko Škrlec, RGN fakultet 

 
 

*** 
Točka 7. 

 
Na temelju obrazloženja dekana i prodekana za financije i poslovanje, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 
Odluke: 
(a) Prihvaća se Rebalans financijskoga plana RGN fakulteta za 2018. godinu i procjene za 2019. i 2020. 

godinu. 
 

(b) Prihvaća se Izmjena financijskoga plana RGN fakulteta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. 
godinu. 

 
(c) Prihvaća se Odluka o pokriću manjka za 2017. godinu. 

 
 

*** 
Točka 8. 

 
 

Na temelju prijedloga Odbora za razvoj Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluke: 
(a) Prihvaća se Godišnji plan raspodjele sredstava Fonda za razvoj za 2019. godinu. 
(b) Prihvaćaju se Uvjeti natječaja i kriteriji za potpore Fonda za razvoj za 2019. godinu. 
(c) Prihvaćaju se sljedeće potpore:   
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POTPORE FONDA ZA RAZVOJ RGNF‐a 

Rbr  Ime i prezime  Odobreni iznos 

ČLANAK  2.000,00 kn 

1.  Doc.dr.sc. Stanko Ružičić  2.000,00 

AKREDITACIJA  14.140,00 kn 

1.    Izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović  14.140,00 

     

UKUPNO  16.140,00 

 
 

*** 
Točka 9. 

 
Pod točkom Razno dekan je podsjetio članove Fakultetskog vijeća da ispune Izjavu o postojanju 
/nepostojanju sukoba interesa koju su dužni ispuniti. Naglasio je kako se informacije daju za sebe i za 
rodbinu ali naravno samo one za koje se ima saznanja. 
 
Obavijestio je članova FV-a da je u petak, 21.12. s početkom u 11 sati božićni domjenak u vijećnici 
fakulteta na koji su pozvani svi predstavnici studenata, sportskih sekcija i svi zaposlenici fakulteta. 

 
 

*** 
 
 
Sjednica je završena u 12:40 h. 
 
 
 
 

Zapisničarka:  o.d. Dekana RGNF-a: 

   
(potpis)  (potpis) 

Andrea Kordić  Prof. dr. sc. Zoran Nakić 

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

 
 
 
 
 
 

 


