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ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2018./2019.  održane 23.11.2018. 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. Lidia Hrnčević, 
dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec, dr. sc. Karolina Novak Mavar, dr. sc. Krešimir Pavlić, dr. sc. Tomislav 
Malvić,  dr. sc. Ana Maričić, dr. sc. Dunja Aljinović, dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, dr. sc. Tomislav 
Korman, dr. sc. Borivoje Pašić, dr. sc. Luka Perković, dr. sc. Stanko Ružičić, dr. sc. Ivan Sobota, dr. sc. 
Vječislav Bohanek, dr. sc. Goran Durn, dr. sc. Martin Krkač, dr. sc. Tomislav Kurevija, dr. sc. Bojan Matoš, 
dr. sc. Zoran Nakić, dr. sc. Davor Pavelić, dr. sc. Igor Vlahović. 
 

Odsutni nastavnici:  
dr. sc. Uroš Barudžija, dr. sc. Zlatko Briševac, dr. sc. Mario Dobrilović, dr. sc. Dubravko Domitrović, dr. sc. 
Željko Duić, dr. sc. Ivo Galić, dr. sc. Vesnica Garašić, dr. sc. Frankica Kapor, dr. sc. Hrženjak Petar, dr. sc. 
Daria Karasalihović Sedlar, dr. sc. Mario Klanfar, dr. sc. Iva Kolenković Močilac, dr. sc. Biljana Kovačević 
Zelić, dr. sc. Ivan Medved, dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, dr. sc. Marta Mileusnić, dr. sc. Palma Orlović-
Leko, dr. sc. Jelena Parlov, dr. sc. Jasna Orešković, dr. sc. Dario Perković, dr. sc. Kristijan Posavec, dr. 
sc. Bruno Saftić, dr. sc. Katarina Simon, dr. sc. Ivan Sondi, dr. sc. Vinko Škrlec, dr. sc. Franjo Šumanovac, 
dr. sc. Bruno Tomljenović, dr. sc. Želimir Veinović, dr. sc. Domagoj Vulin. 
 
Prisutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 
Dubravka Pleše, Ivana Protrka, Sonja Košćak Kolin,  Zoran Kovač,  

 
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, Luka Tomac, David Jakovljević, Matej Koločaj, Filip Hudin. 
Ante Radišić, Stijepo Grljević, Dominik Budimić, Matej Koločaj,  

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

Prije početka sjednice dekan je obavijestio članove FV-a kako je zaprimljena potvrda o izboru u izvanrednu 
profesoricu za dr. sc. Vesnicu Garašić. Obzirom da je odsutna, potvrda o izboru će joj biti naknadno 
uručena. Nakon što je utvrdio da sjednici prisustvuje natpolovična većina svih članova Fakultetskog vijeća, 
predložio je dnevni red s nekoliko dopuna koji je jednoglasno prihvaćen i glasi: 

 
 
1. Usvajanje zapisnika 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća. 

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 

 
3. Prihvaćanje odluka FV-a donesenih elektroničkim glasovanjem 9.11.2018. 

 
4. Imenovanje članova Etičkog povjerenstva RGN fakulteta. 

 
5. Imenovanje članova Stegovnog povjerenstva RGN fakulteta. 
 
6. Nastavna pitanja: 
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(a) Zavod za rudarstvo i geotehniku - imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća studija 
rudarstva. 
 

(b) Zavod za naftno inženjerstvo - izbor predsjednika i zamjenika predsjednika te tajnika i zamjenika 
tajnika Povjerenstva za završne i diplomske ispite na smjeru naftno rudarstvo. 

 
(c) Prof. dr. sc. Ivan Sondi - suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

 
 

7. Odbor za poslijediplomski studij:  
(a) Marija Macenić, mag. ing. min. - izvještaj povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod naslovom 

„Konceptualni model eksploatacije geotermalne energije revitalizacijom napuštenih naftnih i plinskih 
bušotina u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske“. Imenovanje mentora. 
 

(b) Josipa Kapuralić, mag. ing. geol. – izvještaj povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod 
naslovom „Određivanje strukture kore i litosfernog plašta na području Dinarida i jugozapadnog dijela 
Panonskog bazena metodom tomografije bliskih potresa“. Imenovanje mentora. 

 
(c) Marin Sečanj, mag. ing. geol. – izvještaj povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod naslovom 

„Kvantitativna procjena podložnosti stijenskih kosina odronima integracijom kinematičkih i statističkih 
analiza. Imenovanje mentora. 

 
(d) Godišnji izvještaji mentora i doktoranada za akad. god. 2017./2018.  

 
(e) Prijave za upis na doktorski studij u ak. god. 2018./2019. 

 
(f) Molbe: 

(a) Nataša Balaša, mag. ing. geol. - molba za mirovanje obaveza 
(b) Marina Filipović, dipl. ing. geol. - molba za mirovanje obaveza 

 
(g) Imenovanje člana Odbora za poslijediplomski studij - prof. dr. sc. Bruno Tomljenović. 

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

(a) Dr. sc. Bruno Tomljenović - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u području 
Prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.   

 
(b) Dr. sc. Željko Andreić - izvješće stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-

nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u području Prirodnih 
znanosti, polje Fizika, grana Atomska i molekulska fizika, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu. 

 
(c) Dr. sc. Sonja Košćak Kolin - 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 Naftno rudarstvo.  

 
(d) Nikolina Kovačević, predavač - izvješće stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u nastavno 

višeg predavača u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje Matematika, na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju RGN 
fakulteta. 

 
(e) Dr. sc. Ivan Kovač - 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 Rudarstvo. (prof. dr. sc. Gordan Bedeković, prof. dr. sc. Mario 
Dobrilović, prof. dr. sc. Josip Mesec)  

 
9. Odbor za znanost: 

(a) Prijedlog dobitnika nagrada za znanost za ak. god. 2017./2018. 
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10. Odbor za razvoj:  
(a) Potpore u kategoriji ČLANAK i kategoriji RGN ZBORNIK 
 

11. Razno. 
 

 
*** 

Točka 1. 
 

Zapisnik 1. redovite sjednice prihvaćen je jednoglasno.        
 

 
*** 

Točka 2. 
 

Dekan je sa sjednice Senata izvijestio o pokretanju postupka izbora ukupno 15 profesora u počasno 
zvanje professor emeritus. Do 31.12. 2018. godine je rok za dostavu prijedloga sastavnica pa tako i za 
naš prijedlog. Obzirom da RGN fakultet već ima po jednog professora emeritusa u sljedećim područjima  
Rudarstvo, Geologija, Geološko inženjerstvo, dekan predlaže da Zavod za naftno inženjerstvo ovoga 
puta istakne svoga kandidata. To naravno ne isključuje mogućnost drugim Zavodima da predlože svoje 
kandidate. 
Dekan je izvijestio i o prihvaćenim izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa Sveučilišta, za čije je 
prihvaćanje ostao „suzdržan“ iako je prijedlog izglasan dvotrećinskom većinom članova Senata. 
Obrazložio je razloge svoje suzdržanosti: punomoćnik (odvjetnik) ovim izmjenama dobiva mogućnost 
dolaska na sjednicu Etičkog povjerenstva, a Etička povjerenstva se na ovakav način pretvaraju u 
„istražna“ jer im se nameće obaveza provjeravanja navoda i okolnosti što do sada nije bio slučaj jer su 
samo donosila „mišljenja“. Profesorica Međimurec kaže kako su dekani sastavnica prihvaćanjem ovakvih 
izmjena Etičkog kodeksa, dozvolili odvjetnicima da uđu u meritum stvari i u akademsku autonomiju, 
profesori će na ovakav način biti izloženi „rešetanju“ odvjetnika, a dekan smatra kako će se to svesti na 
prepucavanja dvaju odvjetnika dok će se zaključci Etičkog povjerenstva smatrati podlogama za 
disciplinske postupke što je po njegovom mišljenju neprihvatljivo. 
 
Nadalje, izvijestio je o donesenoj odluci Vlade RH (27.9.) o financiranju programskih ugovora u trajanju 
od 4 godine. Dekan kaže kako je premijer Plenković prepoznao problem financiranja javnih učilišta u 
dijelu financiranja materijalnih troškova te je Rektorski zbor dobio rok do 15.11. za dostavu prijedloga 
Sveučilišta u Zagrebu. Dekan je od strane rektora Borasa zamoljen da zajedno s gđom. Marijanom 
Drempetić sa Sveučilišta, napravi prijedlog kojim će se u odluku Vlade RH integrirati nova odredba – da 
se uz temeljno financiranje uvrsti nova kategorija financiranja troškova energije, kancelarijskog materijala, 
hladnog pogona i sl. što i na razini godine donijelo povećanje od 200 mil. kn odnosno Sveučilištu u 
Zagrebu godišnje 100 mil. kn više nego do sada. Našem fakultetu bi to značilo dodatni prihod od 1,5 mil. 
kn godišnje. Trenutno se čeka odgovor Vlade RH na ovaj prijedlog, koji bi u slučaju da bude prihvaćen, 
sastavnicama ipak osigurao normalnije funkcioniranje. 
 
Nadalje, izvijestio je o problemima s plagijatima na poslijediplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i 
o potrebi formiranja posebnog povjerenstva koje će se baviti takvim slučajevima.  
Također je informirao i o pokretanju pilot-projekta dodjele jedinstvene e-adrese studentima završnih 
dogina s jedinstvenom alumni domenom. Za ovaj pilot-program imenovao je Želimira Lovrenčića 
odgovornom osobom. 
 
Dao je i informaciju kako je prodekanica Sibila Borojević Šoštarić izabrana članom povjerenstva za 
specijalističke programe. 
 
Vezano uz reakreditaciju fakulteta izvijestio je kako je posjet međunarodnog reakreditacijskog 
povjerenstva trajao 3 dana (20.-22.11.) unutar kojega je povjerenstvo obišlo knjižnicu, studentsku 
referadu, PDS te je prisustvovalo nastavi iz odabranih kolegija. Na završnom sastanku dobili smo 
usmeno priopćenje povjerenstva, koje je za nas uglavnom povoljno, dok će nam pisano izvješće biti 
dostavljeno za 1.- 3. mjeseca. 
 
Dekan je podsjetio kako je 4.12. svečana sjednica FV-a u povodu Dana fakulteta te da se 7.12. u hotelu 
WESTIN održava Skok preko kože. 
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17. 12. u 11h imat ćemo izvanrednu sjednicu FV-a radi donošenja odluka o rebalansu Financijskog plana 
za 2018 g. kao i izmjena Financijskog plana za 2019. g. radi projekta VIRTULAB za koji financijski plan i 
nabava mora biti dio financijskog plana Fakulteta. 
 
 
Prodekan doc. dr. sc. Borivoje Pašić izvijestio je kako Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo ove 
godine organizira prezentaciju RGN fakulteta na Smotri sveučilišta te kako je doc. dr. sc. Marko Cvetković 
imenovan ovogodišnjim koordinatorom. 
 
 
Prodekanica Sibila Borojević Šoštarić izvijestila je o završnim koracima reakreditacije doktorskog 
studija te o završenom natječaju za upis na doktorski studij – prijavljeno je ukupno 9 kandidata, a natječaj 
je završio 2.11.2018. 
Također je napomenula kako je zatvoren natječaj za akademsku mobilnost. Zaprimljene su tri prijave. 
Najavila je 4 nove radionice te navela kako je projekt VIRTULAB 1. studenoga krenuo s realizacijom. 
Očekivani završetak projekta je 1.5.2020. Zaposlena je nova kolegica – Amra Sarunović, projektna 
asistentica za projekt VIRTULAB, a dekan je naglasio kako je SAFU – središnja agencija za financiranje i 
ugovaranje – pred RGNF postavila vrlo rigorozna pravila nabave usluga i opreme iz sredstava projekta, 
uključujući i nabavu informatičke opreme, koja će se provoditi kroz otvoreni postupak, čak i u onom dijelu 
koji se ne odnosi izravno na projekt Virtulab.  
Prodekanica je naglasila da će se cjelokupna nabava laboratorijske opreme za 5 partnerskih sastavnica 
na projektu VIRTULAB morati odrađivati preko našeg fakulteta. 

 
*** 

Točka 3. 
 
Odluke Fakultetskog vijeća donesene elektroničkim glasovanjem prihvaćene su jednoglasno. 

 
*** 

Točka 4. 
 

 
Na temelju obrazloženja i prijedloga dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno je odnijelo 
Odluku:  
o imenovanju članova Etičkog povjerenstva RGN fakulteta kako slijedi: 
 
1. Prof. dr. sc. Igor Vlahović (član) - prof. dr. sc. Davor Pavelić (zamjenik) 
2. Prof. dr. sc.  Zdenko Krištafor (član) - dr. sc. Tomislav Korman (zamjenik) 
3. Doc. dr. sc. Jasna Orešković (član) - izv. prof. dr. sc. Rajna Rajić (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 5. 

 
Na temelju obrazloženja i prijedloga dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno je odnijelo 
Odluku:  
o imenovanju članova Povjerenstva za stegovni postupak kako slijedi: 
1. Predsjednica Nediljka Gaurina Međimurec (zamjena dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić) 
2. Podpredsjednik dr. sc. Željko Duić (zamjena dr. sc. Vječislav Bohanek) 
3. dr. sc. Petar Mijić - član (zamjena dr. sc. Stanko Ružičić) 
4.  Leonardo Mazić - član, predsjednik SZ RGNF-a (zamjena Roko Mustać) 
5. Marija Debeljak - studentska pravobraniteljica (zamjena Antonio Horaček) 
 
 

*** 



 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM 

 
 

Oznaka OB 7.5-1-URD-1-4/3  Stranica: 5/9  Čuvanje (godina) Trajno 
 

 

Točka 6. 
 
(a) Na temelju prijedloga Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo  

Odluku: 
Doc. dr. sc. Ivan Sobota imenuje se predsjednikom Vijeća studija rudarstva, a doc. dr. sc. Tomislav 
Korman zamjenikom predsjednika Vijeća studija rudarstva. 
 

 
* 
 

(b) Na temelju prijedloga Zavoda za naftno inženejrstvo, Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo  
Odluku: 
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija, imenuje se predsjednikom Povjerenstva za završne i diplomske 
ispite na smjeru naftno rudarstvo, a doc. dr. sc. Vladislav Brkić zamjenikom predsjednika. 
Asistent Petar Mijić imenuje se tajnikom Povjerenstva za završne i diplomske ispite, a asistent Igor 
Medved, zamjenikom tajnika.  
Mandat novim članovima Povjerenstva traje dvije akademske godine. 
 

 
* 

 
(c) Na temelju zahtjeva Sveučiulišta Jurja Dobrile u Puli, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Odluku: 
Dr. sc. Ivanu Sondiju,  redovitom profesoru RGN fakulteta daje se suglasnost za izvođenje nastave 
na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za  ak. god. 2018./2019., na Sveučilišnom preddiplomskom studiju 
Znanost o moru, iz predmeta „Geokemijski procesi u moru“, satnica: 30 sati predavanja i 15 sati 
seminara. 

 
*** 

Točka 7. 
 
(a) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 Odluku: 

1. Utvrđuje se da Marija Macenić, mag. ing. min. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je 
izvršila sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom.  

2. Pristupnica je prijavila temu doktorskog rada 20. lipnja 2018. godine.  
3. Javni razgovor o predloženoj temi održan je 15. listopada 2018. godine. Pristupnici se odobrava 

izrada doktorskog rada pod naslovom: „Konceptualni model eksploatacije geotermalne energije 
revitalizacijom napuštenih naftnih i plinskih bušotina u kontinentalnom dijelu Republike 
Hrvatske“.  

4. 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. Tomislava Kurevije. Rok za predaju 
doktorskog rada na ocjenu je 30. rujna 2019.  

5. Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 
 
 
* 
 

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

1. Utvrđuje se da Josipa Kapuralić, mag. ing. geol. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je 
izvršila sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom.  

2. Pristupnica je prijavila temu doktorskog rada 19. lipnja 2018. godine.  
3. Javni razgovor o predloženoj temi održan je 26. listopada 2018. godine. Pristupnici se odobrava 

izrada doktorskog rada pod naslovom: „Određivanje strukture kore i litosfernog plašta na 
području Dinarida i jugozapadnog dijela Panonskog bazena metodom tomografije bliskih 
potresa“.  
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4. Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana geološko inženjerstvo. Pristupnica će 
doktorski rad raditi pod nadzorom prof. dr. sc. Franje Šumanovca. Rok za predaju doktorskog rada na 
ocjenu je 30. rujna 2019.  

5. Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 
 
 

* 
 

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

1. Utvrđuje se da Marin Sečanj, mag. ing. geol. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je izvršio 
sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom.  

2. Pristupnik je prijavio temu doktorskog rada 30. kolovoza 2018. godine.  
3. Javni razgovor o predloženoj temi održan je 26. listopada 2018. godine. Pristupniku se odobrava 

izrada doktorskog rada pod naslovom: „Kvantitativna procjena podložnosti stijenskih kosina 
odronima integracijom kinematičkih i statističkih analiza“.  

4. Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana geološko inženjerstvo. Pristupni će 
doktorski rad raditi pod nadzorom prof. dr. sc. Snježane Mihalić Arbanas. Rok za predaju doktorskog 
rada na ocjenu je 30. rujna 2019.  

 
5. Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 

 
 
* 
 

(d) Na temelju obrazloženja prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju te prijedloga Odbora za 
PDS, Fakultetsko vijeće s tri suzdržana glasa donijelo je 

 Odluku: 
Prihvaća se Godišnje izvješće mentora i doktoranada za ak. god. 2017./2018.  
Izvješće je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u arhivi sjednice FV-a. 

 
* 
 

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

Prihvaća se 9 pristiglih prijava na doktorski studij RGN fakulteta. 
 

 
* 
 

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

1. Nataši Balaša, dipl. ing. geol. odobrava se mirovanje obveza iz studija u razdoblju od 1. 
listopada 2017. godine do 30. rujna 2018. godine. 

2. Marini Filipović, dipl. ing. geol. odobrava se mirovanje obveza iz studija u razdoblju od 1. 
listopada 2016. godine do 30. rujna 2018. godine. 

 
* 
 

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

prof. dr. sc. Bruno Tomljenović imenuje se članom Odbora za poslijediplomski studij umjesto izv. prof. 
dr. sc. Brune Saftića. 

  
 

*** 
Točka 8. 
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(a) Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
1. Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor - trajno 

zvanje u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija, na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo 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 izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
1. Prof. dr. sc. Željko Andreić izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor - trajno 

zvanje u području prirodnih znanosti, polje Fizika, grana Atomska i molekulska fizika, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu 
geometriju 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. 

 
* 

 
(c) Na temelju osobnog zahtjeva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Sonje 
Košćak Kolin za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, 
polje Rudarstvo, nafta i Geološko inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo, u sastavu:  
 
1. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija, RGN fakultet 
2. Doc. dr. sc. Vladislav Brkić, RGN fakultet  
3. Prof. dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 
* 

 
(d) Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
1. Nikolina Kovačević izabire se u nastavno zvanje višeg predavača za područje prirodnih 

znanosti, polje Matematika na Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, na razdoblje od 5 (pet) godina. 

2. Temeljem odredbe članka  84., stavak 10. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova odluka o izboru 
dostavlja se na potvrdu Vijeću prirodoslovnog područja, te nakon potvrde istog, izbor postaje 
pravovaljan. 

 
* 

 
(e) Na temelju osobnog zahtjeva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ivana 
Kovača za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i Geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, u sastavu:  
 
1. Prof. dr. sc. Gordan Bedeković, RGN fakultet 
2. Izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović, RGN fakultet  
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3. Izv. prof. dr. sc. Josip Mesec, GTF Varaždin, Sveučilište u Zagrebu. 
 
 

*** 
Točka 9. 

 
 

(a) Na temelju prijedloga Odbora za znanost, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Dobitnici nagrada za znanost za ak. god. 2017./18. sukladno kriterijima usvojenim na 1. redovitoj 
sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 26. listopada 2018. su kako slijedi: 
 
1) Najveći broj znanstvenih radova u časopisima indeksiranih u bazi SCOPUS (prvi (Q1)  ili drugi 

kvartil (Q2) odjeka; najviše rangirano polje) kao prvi ili dopisni (corresponding) autor u 2017. 
godini.  
Nagrada za prirodno područje: Prof. dr. sc. Ivan Sondi 
Nagrada za tehničko područje: Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas 

 
2) Najveći broj znanstvenih radova u časopisima indeksiranih u bazi SCOPUS na kojima je 

asistent/viši asistent/poslijedoktorand prvi ili dopisni (corresponding) autor u 2017. godini.  
Nagrada za prirodno područje: Doc. dr. sc. Bojan Matoš 
Nagrada za tehničko područje: Zoran Kovač, mag. ing. geol. 

3) Odobren kompetitivni znanstveni projekt (programi EU-a, HRZZ i drugo). 
Prof. dr. sc. Muhamed Sućeska 
Security of Explosives pan-European Specialists Network (EXERTER) – Obzor 2020 
 

 
*** 

Točka10. 

 
 

Na temelju prijedloga Odbora za razvoj Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Odobrava se traženi iznos potpore Fonda za razvoj RGNF-a prema sljedećoj tablici: 
 

POTPORE FONDA ZA RAZVOJ RGNF‐a 

Rbr  Ime i prezime  Odobreni iznos 

ČLANAK  2.000,00 

1.  Doc.dr.sc. Karolina Novak Mavar  2.000,00 

LEKTURA ZBORNIKA  3.000,00 

1.  Lektura radova u RGN zborniku, broj 41*  2.000,00 

2.  Lektura radova u RGN zborniku, broj 43*  1.000,00 

UKUPNO  3.000,00 

 
 
 

Točka 11. 
 
 

Pod točkom Razno prodekanica Sibila Borojević Šoštarić izvijestila je o situaciji sa sveučilišnim 
potporama, 25% sredstava je još uvijek neutrošeno pa će nakon sjednice FV-a biti održan sastanak sa 
šeficom računovodstva na kojem će biti definirani točni rokovi do kojih ova sredstava moraju biti utrošena. 
Ukoliko ne bude tako, sva neutrošena sredstva biti će prenijeta na račun Fakulteta. 
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*** 
 
 
Sjednica je završena u 13:05 h. 
 
 
 
 

Zapisničarka:  o.d. Dekana RGNF-a: 

   
(potpis)  (potpis) 

   

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

 
 
 
 
 
 

 


