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ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2018./2019.  održane 25.1.2019. g. u vijećnici RGNF-a. 

 
 

Prisutni nastavnici:  
dr. sc. Željko Andreić, dr. sc. Gordan Bedeković, 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. Krešimir Pavlić, dr. sc. Tomislav Malvić,  dr. sc. Ana Maričić, dr. sc. Sibila 
Borojević Šoštarić, dr. sc. Tomislav Korman, dr. sc. Borivoje Pašić, dr. sc. Stanko Ružičić, dr. sc. Ivan 
Sobota, dr. sc. Vječislav Bohanek, dr. sc. Goran Durn, dr. sc. Tomislav Kurevija, dr. sc. Zoran Nakić, dr. 
sc. Davor Pavelić, dr. sc. Igor Vlahović ,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. Hrženjak Petar, dr. sc. Iva 
Kolenković Močilac, dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, dr. sc. Jelena 
Parlov, dr. sc. Jasna Orešković, dr. sc. Kristijan Posavec, dr. sc. Katarina Simon, dr. sc. Vinko Škrlec, dr. 
sc. Bruno Tomljenović, dr. sc. Želimir Veinović. 
 

Odsutni nastavnici:  
dr. sc. Dunja Aljinović, dr. sc. Uroš Barudžija, dr. sc. Ema Jurkin, dr. sc. Frankica Kapor, dr. sc. Daria 
Karasalihović Sedlar, dr. sc. Mario Klanfar, dr. sc. Martin Krkač, dr. sc. Bojan Matoš, dr. sc. Ivan Medved, 
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. Franjo Šumanovac, dr. sc. Domagoj 
Vulin. 
 
Prisutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 
Dubravka Pleše, Ivana Protrka, Duje Smirčić, Sonja Košćak Kolin,  Vjekoslav Herceg 

 
Odsutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 

- /     -  
 

Prisutni predstavnici studenata poslijediplomskog, preddiplomskog i diplomskog studija: 
         - /     - 

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

Prije početka sjednice dekan je uručio potvrde o izboru u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 
trajno zvanje dr. sc. Bruni Tomljenoviću i dr. sc. Željku Andreiću. Obzirom da prof. dr. sc. Frankica Kapor 
nije prisutna na sjednici, potvrda 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 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća i 1. izvanredne sjednice Fakultetskog 

vijeća. 
 

2. Obavijesti dekana i prodekana. 
 
3. Prihvaćanje odluke FV-a donesene elektroničkim glasovanjem. 

 
4. Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju studijskog dopusta i slobodne studijske godine 

(sabbatical). 
 
5. Nastavna pitanja: 
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(a) Prijedlog upisnih kvota za upis na 1. godine preddiplomskih i diplomskih studija Rudarsko-geološko-
naftnog fakulteta u ak. god. 2019./2020. 
 

(b) Doc. dr. sc. Anja Vrbaški - imenovanje ECTS koordinatora. 
 
(c) Doc. dr. sc. Zoran Kovač - imenovanje nositelja kolegija Hidrogeologija, Hidrogeologija 1 i 

Hidrologija i hidrogeologija. 
 
(d) Doc. dr. sc. Tanja Mališ - imenovanje nositelja kolegija Otpornost materijala. 

 
 
6. Odbor za PDS: 

(a) Mr. sc. Neven Trenc, dipl. ing. geol. - predlaže se povjerenstvo za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Holocenske geološko-
geomorfološke značajke te antropogene promjene ekosustava, na područja uz rijeku Savu od 
Krškog do Siska“ 
- dr. sc. Bojan Matoš, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
- dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
- dr. sc. Marko Ćaleta, izv. prof. Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
(b) Jasmin Jug, mag. ing. geoing. - izvještaj povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod 

naslovom „Model za procjenu primjenjivosti tehnologija otkopavanja u odnosu na značajke stijenske 
mase“. Imenovanje mentora. 

 
(c) Ivana Dobrilović, dipl. ing. rud. - molba za mirovanje obaveza iz studija. 

 
7. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za rudarstvo i geotehniku - zahtjev za suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspis 
natječaja za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, 
nafta i geološko inženjerstvo grana Rudarstvo.  

 
(b) Zavod za rudarstvo i geotehniku - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora zaposlenika 

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. 

 
(c) Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja - zahtjev za suglasnost Sveučilišta u 

Zagrebu za raspis natječaja za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
asistenta na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo. 

 
(d) Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine - zahtjev za suglasnost Sveučilišta u 

Zagrebu za raspis natječaja za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju izvanrednog profesora u području prirodnih znanosti, polje Geologija, 
grana Mineralogija i petrologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

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

(a) Dr. sc. Ivan Kovač - izvješće 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. 

 
(b) Dr. sc. Tomislav Malvić - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u 

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

 
(c) Dr. sc. Dunja Aljinović - imenovanje 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.  
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(d) Dr. sc. Željka Brkić - imenovanje 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 Geološko inženjerstvo.  

 
(e) Dr. sc. Staša Borović - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za 

prijevremeni  izbor u znanstveno zvanje  viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, 
polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo.  

 
(f) Dr. sc. Hrvoje Meaški - 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. 

 
9. Odbor za razvoj:  

(a) Potpore u kategoriji KONFERENCIJA. 
 
10. Sustav osiguranja kvalitete na RGN fakultetu:  

(a) Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete na sastavnici za ak. god. 2017./2018. 
(b) Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete sastavnice za ak. godinu 2018./2019. 
(c) Imenovanje predsjednice Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na RGN fakultetu - doc. dr. sc. 

Ema Jurkin. 
 
11. Izmjena u radnoj skupini za realizaciju projekta InterRGN - Internacionalizacija Rudarsko-geološko-

naftnog fakulteta. 
 

12. Razno. 
 
 

 
*** 

Točka 1. 
 

Zapisnik 2. redovite sjednice i 1. izvanredne sjednice prihvaćeni je jednoglasno.        
 

 
*** 

Točka 2. 
 

Dekan je izvijestio sa 6. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019., koja je 
održana u utorak, 22. siječnja 2019. godine.  
Izdvojio je 8 točaka dnevnoga reda: 
Točka 2. Raspisivanje natječaja za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ za akademsku godinu 
2018./2019. Natječaj i rokovi za prijavu biti će dostavljeni mailom nakon sjednice FV-a. 
Točka 3. Raspisivanje natječaja za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ za akademsku godinu 
2018./2019. Natječaj i rokovi za prijavu biti će dostavljeni mailom nakon sjednice FV-a. 
Točka 5. Izbori u zvanja – Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje 
redovitoga profesora u trajnom zvanju. Na temelju prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i 
potvrdu izbora u zvanja Senat je jednoglasno potvrdio izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga 
profesora – trajno za troje naših profesora: Brunu Tomljenovića, Željka Andreića i Frankicu Kapor. 
Točka 6. Nacrt prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Povjerenstva Senata 
za razvoj i institucionalno uređenje sustava znanosti i visokog obrazovanja. Tri predstavnika 
Povjerenstva, na čelu s profesorom Ivom Družićem, predsjednikom povjerenstva ukratko su dali 
obrazloženje prijedloga zakona. Rektor je pozvao sastavnice da svoje komentare i prijedloge poboljšanja 
ovoga prijedloga zakona upute prema Sveučilištu najkasnije do 15. ožujka. 
Točka 8. Utvrđivanje kriterija i pokretanje postupka definiranja upisnih kvota za preddiplomske i 
integrirane preddiplomske i diplomske studije za akademsku godinu 2019./2020. Na temelju odluke 
Senata sastavnice su dužne do 22. veljače razmotriti prijedloge upisnih kvota i upisati ih u aplikaciju na 
sveučilišnim mrežnim stranicama.  
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Točka 9. Poslijediplomski specijalistički studijski programi – Senat je jednoglasno prihvatio prijedlog za 
prihvaćanje nastavnog plana i programa združenoga poslijediplomskoga specijalističkoga studija CO2 
Geological Storage (Geološko skladištenje CO2) našega fakulteta.  
Točka 10. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. Senat je jednoglasno prihvatio teme naših 
doktoranada Josipe Kapuralić, Marije Macenić i Marina Sečnja. 
Točka 12. Imenovanje Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu – odlukom 
Senata predsjednikom ovog Odbora imenovan je akademik Vladimir Bermanec, a zamjenikom 
predsjednika prof. dr. sc. Zoran Nakić. 
 
Nadalje, dekan je izvijestio i o početku primjene nekih odredbi granskog kolektivnog ugovora koji je 
donesen krajem prosinca 2018. Odredbe koje se tiču normiranja znanstvenog i nastavnog rada, tek će se 
početi primjenjivati. Detaljnije informacije dat će izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić u ponedjeljak u 12h u 
vijećnici. 
Također je dao informacije o javnom pozivu HATZ-a za predlaganje novih suradnika i internom pozivu za 
predlaganje novih počasnih i međunarodnih članova. Sve detaljnije informacije mogu se naći na mrežnim 
stranicama Akademije. 
Obavijestio je i o izdavanju 1. sveska Hrvatske tehničke enciklopedije koji je predstavljen 10. prosinca 
2018., a u pripremi je i 2. svezak enciklopedije koji će između ostalih, obrađivati i područja rudarstva i 
zaštite okoliša. 
 
Dekan je najavio i posjet ravnateljice AZVO-a prof. dr. sc. Jasmine Havranek na sjednicu Fakultetskog 
vijeća u veljači, kako bi osobno uručila potvrdu o visokoj kvaliteti doktorskog studija RGN fakulteta. 
 
Vezano uz EU socijalni fond koji je objavio natječaj otvoren do 21. veljače, RGNF je u mogućnosti  
prijaviti projekt za unaprjeđenje stručne prakse. Za izradu prijave na ovaj projekt dekan je formirao 
osmočlanu radnu skupinu. 
 
Zavod za naftno inženjerstvo je na sjednici zavodskog vijeća za predstojnika zavoda izabrao doc. dr. sc. 
Vladislava Brkića, a za zamjenicu predstojnika zavoda izv. prof. dr. sc. Lidiju Hrnčević. 
 
Prodekan Mario Dobrilović izvijestio je članove FV-a o početku radova na izgradnji parkirališta na 
sjevernoj strani zgrade fakulteta, o čemu je poslana obavijest od strane tajnice dekana svim 
zaposlenicima.  
 
Prodekanica Sibila Borojević Šoštarić prikazala je svoje obavijesti kroz kratku *ppt prezentaciju koja će 
nakon sjednice fakultetskog vijeća biti dostavljena svim članovima FV-a. U prezentaciji je izvijestila o 
dolaznim i odlaznim mobilnostima, odnosno o slobodnim mjesecima za iste te o rokovima za prijavu. 
Također je izvijestila o otvaranju novog natječaja HRZZ-a u veljači 2019. te o pripremi novih natječaja EIT 
KAVA CALL 2019. 
Obavijestila je i o novoj kolegici Luciji Aljinović primljenoj na mjesto Mie Pavlice. 

Prodekan Borivoje Pašić izvijestio je o izmjenama izvedbenog plana koje se odnose samo na promjene 
u izvođenju vježbi.  
Obzirom na zadnji dan zimskog semestra, zamolio je nastavnike da danas svakako unesu ispitne rokove 
 
 

*** 
Točka 3. 

 
Odluka Fakultetskog vijeća donesena elektroničkim glasovanjem prihvaćena je jednoglasno. 
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*** 
Točka 4. 

 
 
Na temelju obrazloženja i prijedloga dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku:  
Usvajaju se Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju studijskog dopusta i slobodne studijske godine 
(sabbatical). 
 
 

*** 
Točka 5. 

 
(a) Na temelju obrazloženja i prijedloga prodekana na nastavu i studente, Fakultetsko vijeće s jednim je 

suzdržanim glasom donijelo 
 Odluku:  

Upisne kvote za upis na 1. godine preddiplomskih i diplomskih studija Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta u ak. god. 2019./2020. ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu ak. god. 

 
* 

 
(b) Na temelju obrazloženja i prijedloga dekana i prodekana na nastavu i studente, Fakultetsko vijeće s 

jednim je suzdržanim glasom donijelo 
 Odluku:  

Dr. sc. Anja Vrbaški, docentica RGN fakulteta, imenuje se ECTS koordinatoricom RGN fakulteta, 
umjesto dosadašnje ECTS koordinatorice doc. dr. sc. Eme Jurkin.  

 
* 

 
(c) Na temelju zahtjeva Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo 
 Odluku:  

Doc. dr. sc. Zoran Kovač imenuje se nositeljem predmeta Hidrogeologija, Hidrogeologija 1 i Hidrologija i 
hidrogeologija, umjesto dosadašnje nositeljice predmeta izv. prof. dr. sc. Jelene Parlov. 

 
 

* 
(d) Na temelju zahtjeva Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 Odluku:  

Doc. dr. sc. Tanja Mališ  imenuje se nositeljicom predmeta Otpornost materijala umjesto dosadašnje 
nositeljice predmeta doc. dr. sc. Antonie Jagulnjak Lazarević. 

 
 

*** 
Točka 6. 

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

Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada mr. sc. Nevena Trenca, dipl. ing. geol., 
pod naslovom: „Holocenske geološko-geomorfološke značajke te antropogene promjene 
ekosustava, na području uz rijeku Savu od Krškog do Siska: 
 
1. dr. sc. Bojan Matoš, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2. dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita Sveučilišta u Zagrebu, 
3. dr. sc. Marko Čaleta, izv. prof. Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

* 
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(b) Na temelju prijedloga Odbora za PDS,, Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo  
Odluku: 
Utvrđuje se da Jasmin Jug, mag. ing. geoing. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je 
izvršio sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom.  
 
Pristupnik je prijavio temu doktorskog rada 4. listopada 2018. godine.  
 
Javni razgovor o predloženoj temi održan je 26. studenoga 2018. godine. Pristupniku se odobrava 
izrada doktorskog rada pod naslovom: „Model za procjenu primjenjivosti tehnologija 
otkopavanja u odnosu na značajke stijenske mase“.  
 
Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana: rudarstvo. Pristupnik će doktorski rad 
raditi pod nadzorom izv. prof. dr. sc. Petra Hrženjaka. Rok za predaju doktorskog rada na ocjenu je 
30. rujna 2019.  
 
Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 
 

 
* 

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

Odluku: 
Ivani Dobrilović, dipl. ing. odobrava se mirovanje obveza iz studija u razdoblju od 1. listopada 
2017. godine do 30. rujna 2018. godine. 
 
Pristupnica je dužna prijaviti temu doktorskog rada do 30. rujna 2019., rok za predaju doktorskog rada 
na ocjenu je 31. ožujka 2020., a rok za obranu doktorskog rada je 30. rujna 2020. 

 
 

*** 
Točka 7. 

 
(a) Na temelju prijedloga Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 Odluku: 

Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspis natječaja za 
izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo grana Rudarstvo. 

 
 
* 
 

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

Davor Plazonić, mag. ing. geol. ing.  izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u 
području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na određeno vrijeme s 
punim radnim vremenom u Zavodu za rudarstvo i geotehniku Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 
  

* 
 

(c) Na temelju prijedloga Zavoda za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja, Fakultetsko vijeće je s 2 
glasa PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa, donijelo 

 Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 
natječaja za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta na određeno 
vrijeme u punom radnom vremenu u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, na Zavodu za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja RGN fakulteta. 
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* 
 

(d) Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je 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 – izvanredni 
profesor, u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Mineralogije i petrologija, na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGN 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

*** 
Točka 8. 

 
 

(a) Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Ivan Kovač ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik  u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana 
Rudarstvo, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Ivana Kovača izabere u znanstveno zvanje 
viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Rudarstvo. 

 
* 

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

Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Tomislava Malvića za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u 
području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija, u sastavu:  
 
1. Dr. sc. Josipa Velić, professor emerit,  RGN fakultet 
2. Akademik prof. dr. sc. Goran Durn, RGN fakultet  
3. Dr. sc. Ivo Velić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 

 
 

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

Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Dunje 
Aljinović za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području 
prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija, u sastavu:  
 
1. Prof. dr. sc. Davor Pavelić, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović, RGN fakultet  
3. Prof. dr. sc. Vlasta Čosović, Prirodoslovno matematički fakultet - Geološki odsjek 

 
 
* 

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

Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Željke 
Brkić za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području tehničkih 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta I Geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, u sastavu:  
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1. Prof. dr. sc. Kristijan Posavec, RGN fakultet 
2. Dr. sc. Josip Terzić, znanstveni savjetnik, HGI 
3. Prof. dr. sc. Sanja Kapelj, Geotehnički fakultet u Varaždinu 
 

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

Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Staše 
Borović za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta I Geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, u sastavu:  
 
1. Prof. dr. sc. Kristijan Posavec, RGN fakultet 
2. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija, RGN fakultet 
3. Dr. sc. Josip Terzić, znanstveni savjetnik, HGI 

 
 

* 
 

(f) Na temelju osobnog zahtjeva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Hrvoja 
Meaškog 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. Jelena Parlov, RGN fakultet 
2. Doc. dr. sc. Željko Duić, RGN fakultet  
3. Prof. dr. sc. Sanja Kapelj, Geotehnički fakultet u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu  

 
 

*** 
Točka 9. 

 
 
Na temelju prijedloga Odbora za razvoj Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Odobrava se potpora Fonda za razvoj RGNF-a u kategoriji KONFERENCIJA. 
 

 
*** 

Točka10. 
 
(a) Na temelju obrazloženja prodekana doc. dr. sc. Borivoja Pašića, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo 
Odluku: 
1. Prihvaća se Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete na Rudarsko-geološko-naftnom 

fakultetu za ak. god. 2017./2018. 
 

2. Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu za 
ak. god. 2018./2019. 

 
3. Izv. prof. dr. sc. Ema Jurkin imenuje se predsjednicom Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 

na RGN fakultetu umjesto dosadašnjeg predsjednika doc. dr. sc. Borivoja Pašića. 
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*** 
Točka11. 

 
Na temelju prijedloga doc. dr. sc. Borivoja Pašića, voditelja projekta InterRGN, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo 
Odluku 
o dopuni sastava radne skupine: 
Šefica računovodstva gđa. Ljuba Prša, imenuje se desetim (10) članom radne skupine, a do povratka 
doc. dr. sc. Gordane Bilić s bolovanja na radno mjesto, Marina Samardžija, asistentica RGN fakulteta, 
imenuje se članom radne skupine: 
 
1. Doc. dr. sc. Borivoje Pašić (Zavod za naftno inženjerstvo; voditelj projekta) - voditelj radne skupine 
2. Prof. dr. sc. Katarina Simon (Zavod za naftno inženjerstvo) - član 
3. Prof. dr. sc. Gordan Bedeković (Zavod za rudarstvo i geotehniku) - član 
4. Doc. dr. sc. Marko Cvetković (Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo) 
5. Doc. dr. sc. Jasna Orešković (Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja) - član 
6. Doc. dr. sc. Anja Vrbaški (Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju) - član 
7. Marina Samardžija, asistent - zamjena za doc. dr. sc. Gordanu Bilić (Zavod za kemiju) - član 
8. Doc. dr. sc. Stanko Ružičić (Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine) – član 
9. Antonija Zrno (Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte; projektni asistent) – 

član 
10. Ljuba Prša (šefica računovodstva) - član 
. 

 
*** 

Točka12. 
 

Pod točkom Razno, prof. dr. sc. Tomislav Malvić izvijestio je o novom broju RGN zbornika, a prof. dr. sc. 
Željko Andreić zamolio studijske savjetnike da se više potrude oko svojih kandidata te apelirao na Odbor 
za PDS da se teme doktorskih radova odrede što je moguće ranije, barem interno. 
 
Izv. prof. dr. sc. Jasna Orešković pozvala je sve prisutne na domjenak nakon sjednice FV-a u povodu 
napredovanja. 

 
*** 

 
 
 
 
 
Sjednica je završena u 13:00 h. 
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