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ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2018./2019.  održane 22.2.2019. g. u vijećnici RGNF-a. 

 
 

Prisutni nastavnici:  
dr. sc. Dunja Aljinović, dr. sc. Željko Andreić, dr. sc. Vladislav Brkić, dr. sc. Marko Cvetković, dr. sc. 
Muhamed Sućeska, dr. sc. Zdenko Krištafor, dr. sc. Dalibor Kuhinek,  dr. sc. Rajna Rajić, dr. sc. Lidia 
Hrnčević, 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. 
Goran Durn, dr. sc. Tomislav Kurevija, dr. sc. Ema Jurkin, dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, dr. sc. Mario 
Klanfar, dr. sc. Martin Krkač, dr. sc. Karolina Novak Mavar, dr. sc. Dario Perković, 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. Ivo Galić, dr. sc. Vesnica Garašić, dr. sc. Iva Kolenković Močilac, dr. sc. Biljana 
Kovačević Zelić, dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, dr. sc. Jelena Parlov, dr. sc. Katarina Simon, dr. sc. 
Vinko Škrlec, dr. sc. Bruno Tomljenović, dr. sc. Želimir Veinović. 
 

Odsutni nastavnici:  
dr. sc. Uroš Barudžija, dr. sc. Gordan Bedeković, dr. sc. Vječislav Bohanek, dr. sc. Željko Duić, dr. sc. 
Nediljka Gaurina Međimurec, dr. sc. Hrženjak Petar, dr. sc. Antonia Jaguljnjak Lazarević, dr. sc. Frankica 
Kapor, dr. sc. Trpimir Kujundžić, dr. sc. Bojan Matoš, dr. sc. Ivan Medved, dr. sc. Marta Mileusnić, dr. sc. 
Jasna Orešković, dr. sc. Palma Orlović-Leko, dr. sc. Luka Perković, dr. sc. Kristijan Posavec, dr. sc. Bruno 
Saftić, dr. sc. Ivan Sondi, dr. sc. Franjo Šumanovac, dr. sc. Anja Vrbaški, dr. sc. Domagoj Vulin. 
 
Prisutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 
Nikolina Kovačević, Ivana Protrka, Duje Smirčić, Sonja Košćak Kolin,  Vjekoslav Herceg 

 
Odsutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 

- /     -  
 

Prisutni predstavnici studenata poslijediplomskog, preddiplomskog i diplomskog studija: 
Ivica Pavičić, Leonardo Mazić, Josipa Hranić, Ivan Staneković, Dominik Budimić, Filip Hudin 

 
 
Ostali prisutni: Andrea Kordić, zapisničarka i predstavnica nenastavnog osoblja, Nataša Vugrinec 
Kalmar, tajnica fakulteta 
 

Prije početka sjednice dekan je pozdravio prorektoricu prof. dr. sc. Mirjanu Hruškar te ravnateljicu AZVO-a 
pof. dr. sc. Jasminu Havranek koja je ovom prilikom osobno uručila potvrdu o izvrsnosti doktorskog studija 
RGN fakulteta dekanu prof. dr. sc. Zoranu Nakiću. Prof. Hruškar i prof. Havranek obratile su se članovima 
fakultetskog vijeća čestitajući na iznimno dobrom izvješću reakreditacije doktorskog studija te primjeru 
dobre prakse koji naš fakultet pruža konceptom svog doktorskog studija. Nakon predaje Potvrde i 
obraćanja članovima FV-a, napustile su sjednicu. 
 
Dekan je uručio potvrdu o izboru u višeg predavača kolegici Nikolini Kovačević.  
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 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća. 

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 

 
3. Pokretanje postupka za dodjelu nagrade Ivan Filipović za 2018. g. 
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4. Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske  

 
5. Pokretanje postupka izbora dekana za mandatno razdoblje ak. god. 2019./2020. i 2020./2021. 
 
6. Donošenje odluke o provođenju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu 

i Studentski zbor RGN fakulteta - imenovanje članova Izbornog povjerenstva i članova 
povjerenstva za prigovore. 

 
7. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju studijskog dopusta i slobodne studijske 

godine (sabbatical)  
 
8. Nastavna pitanja: 

(a) Zahtjevi za studijski dopust i studijsku godinu: 
 
1. Prof. dr. sc. Ivan Sondi 
2. Prof. dr. sc. Dunja Aljinović 
3. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija 
4. Dr. sc. Ivica Pavičić 

 
9. Odbor za PDS: 

- Josip Ivšinović, mag. ing. petrol. – imenovanje povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Odabir i geomatematička 
obradba varijabli za skupove manje od 50 podataka pri kreiranju poboljšanoga 
dubinskogeološkog modela na primjeru iz zapadnoga dijela Savske depresije“. 
 

- Sanja Bernat Gazibara, mag. ing. geol.  – imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
pod naslovom: „Metodologija izrade karata klizišta korištenjem digitalnoga modela terena 
visoke rezolucije u podsljemenskoj zoni Grada Zagreba“. 

- Molbe: 
1. Indramani Sharma, mag.math. 

 
- Doc. dr. sc. Krešimir Pavlić - imenovanje nositelja kolegija „Hidrologija“ na poslijediplomskom 

doktorskom studiju Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo na RGN fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. 

10. Raspis netječaja: 
(a) Zavod za Naftno inženjerstvo - zahtjev za suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspis 

natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog 
profesora u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo grana 
Naftno rudarstvo.  

 
(b) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - zahtjev za suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za 

raspis natječaja 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  

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

(a) Dr. sc. Tomislav Malvić - izvješće 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.  

 
(b) Dr. sc. Dunja Aljinović - 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. Željka Brkić - 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 Geološko inženjerstvo. 
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(d) Dr. sc. Staša Borović - izvješće 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. 

 
(e) Dr. sc. Hrvoje Meaški - 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. 

 
(f) Dr. sc. Tatjana Vlahović - 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.  

 
(g) Dr. sc. Branimir Šegvić - 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. 

 
(h) Doc. dr. sc. Želimir Veinović - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku reizbora u 

znanstveno-nastavno zvanje docenta u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, u Zavodu za rudarstvo i geotehniku. 

 
12. Odbor za razvoj:  

(a) Potpore u kategoriji Članak, Konferencija i Lektura Zbornik. 
 
13. Financijska pitanja: 
 (a) Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu. 

(b) Odluka o pokriću manjka prihoda za 2018. godinu 
 
14. Razno. 

 
 

 
*** 

Točka 1. 
 

Zapisnik 3. redovite sjednice prihvaćen je jednoglasno.        
 

 
*** 

Točka 2. 
 

Prodekan Borivoje Pašić izvijestio je sa 7. redovite sjednice Senata na kojoj nije bilo važnijih točaka za 
naš fakultet osim najave održavanja izbora za Studentskih zbor Sveučilišta kao i za studentske zborove 
sastavnica te rasprave na temu financiranja Sveučilišta i prijedloga proračuna. 
 
Napomenuo je članovima FV-a da je danas zadnji dan ispitnih rokova i zamolio je nastavnike da iste 
zaključaju jer je uvidom kroz ISVU sustav došao do informacija da neki od rokova nisu zaključani unatrag 
nekoliko godina (2-5 godina). 
Dekan je rekao kako će nakon sjednice FV-a biti upućen nalog Studentskoj referadi da obavijesti 
nastavnike koji nemaju zaključane rokove da u roku od 8 dana iste zaključaju jer je neprihvatljiva 
činjenica da rokovi po 2, 3 ili 5 godina nisu zaključani. 
 
Prodekan Mario Dobrilović izvijestio je članove FV-a o tijeku radova na izgradnji parkirališta na 
sjevernoj strani zgrade fakulteta, a dekan je dodao kako su se stvari zakomplicirale oko formalno-pravnih 
pitanja te kako parkiralište neće biti u funkciji dok se ta pitanja ne riješe.  
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Prodekanica Sibila Borojević Šoštarić obavijestila je članove FV-a da su napravljene još jedne e- 
novosti koje su svima dostavljene mailom u srijedu. U njima se mogu naći informacije o nekoliko 
novootvorenih natječaja HRZZ-a, INTERREG DUNAV, PRIMA itd. 
Izvijestila je i o formiranju povjerenstva koje će raditi na preporukama za poboljšanje doktorskog studija 
nakon akreditacijskog izvješća, o izradi uputa za izradu doktorskog rada p o skandinavskom modelu. 
Također je informirala članove FV-a da je pomaknut rok za prijavu projekta stručne prakse na 29. ožujka 
2019., te o usvojenom planu nabave laboratorijske opreme za projekt VIRTULAB (nakon tri izmjene na 
zahtjev SAFO-a). 
Nakon sjednice FV-a svim nastavnicima bit će dostavljena ppt prezentacija s njenim obavijestima. 
 

Prodekan Borivoje Pašić izvijestio je o manjim izmjenama izvedbenog plana koje se odnose samo na 
promjene u izvođenju vježbi te promjeni radi odlaska Ivice Pavičića na studijski dopust. Iako ove 
obavijesti nisu bile na dnevnom redu kao zasebna točka, prodekan je zamolio članove Fakultetskog 
vijeća da prihvate ove promjene. Fakultetsko vijeće jednoglasno je prihvatilo navedene promjene. 
 
 
 

*** 
Točka 3. 

 
Na temelju prijedloga dekana fakulteta, Fakultetsko vijeće je s tri suzdržana glasa donijelo 
Odluku: 
Za kandidata za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2018. g., u području znanstvenog i stručnog rada i 
odgojno-obrazovnom području prirodnih znanosti, Rudarsko-geološko-naftni fakultet predlaže dr. sc. 
Ivana Sondija, redovitog profesora RGN fakulteta.  

 
 
 

*** 
Točka 4. 

 
 
Na temelju prijedloga dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku:  
za kandidata za dodjelu nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske – Nagrada mladom 
znanstveniku „Vera Johanides“, RGN fakultet predlaže doc. dr. sc. Zorana Kovača. 
 
 

*** 
Točka 5. 

 
Dekan je obrazložio i najavio pokretanje postupka izbora dekana za mandatno razdoblje ak. god. 
2019./2020. i 2020./2021. te zamolio eventualne kandidate za postupak izbora da svoje programe rada 
dostave na vrijeme tajnici dekana kako bi isti svima bili dostupni na uvid. 
 
 

*** 
Točka 6. 

 
Na temelju obrazloženja prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće je s jednim suzdržanim 
glasom donijelo  
Odluku: 
o provođenju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor RGN 
fakulteta.  
Za postupak provođenja studentskih izbora imenuju se:  
 
(a) Članovi Izbornog povjerenstva u sastavu: 
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 1. Izv.prof.dr.sc. Ema Jurkin, član 
 2. Ivana Protrka, asistent, zamjenik člana 
 3. Doc.dr.sc. Marko Cvetković, član 
 4. Katarina Perić, asistent, zamjenik člana 
 
(b) Članovi povjerenstva za prigovore u sastavu: 
 

 1. Prof.dr.sc. Nediljka Gaurina Međimurec, član 
 2. Marija Macenić, asistent, zamjenik člana 
 3. Doc.dr.sc. Karolina Novak Mavar, član 
 4. Lucija Jukić, asistent, zamjenik člana 
 5. Doc.dr.sc. Borivoje Pašić, član 
 6. Petar Mijić, asistent, zamjenik člana 

 
 
 

 
*** 

Točka 7. 
 
(a) Na temelju prijedloga prof. dr. sc. Dunje Aljinović, Fakultetsko vijeće je sa 3 glasa PROTIV i 10 

suzdržanih glasova, donijelo 
 Odluku: 

O prihvaćanju izmjene Pravilnika o korištenju studijskog dopusta i slobodne studijske godine s 
napomenom da će se uz prihvaćene izmjene uvrstiti i predložena formulacija prof. dr. sc. Igora 
Vlahovića: “Nastavniku, koji je prije podnošenja zahtjeva za odobrenje.. prije korištenja studijskog 
dopusta ili slobodne studijske godine, bio član određenog fakultetskog povjerenstva/odbora i želi 
nastaviti rad kako bi se određene aktivnosti  povjerenstva/odbora završile, može biti odobreno 
sudjelovanje u istom tijelu.“ 

 
 

*** 
Točka 8. 

 
Od ove točke sjednicu je nastavila voditi prodekanica Sibila Borojević Šoštarić. 
Dekan je morao napustiti sjednicu radi obveza. 

 
(a) Na zahtjev zaposlenika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Daje se suglasnost dr. sc. Ivanu Sondiju, redovitom profesoru Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta, za korištenje studijske godine (sabbaticala) u dva ljetna semestra ak. god. 2018./2019. i 
2019./2020. u svrhu znanstvenog i stručnog usavršavanja te znanstveno-stručnog rada. 
 
Zaposlenik će studijsku godinu koristiti u ljetnim semestrima ak. god. 2018./2019. i 2019./2020. 

 
 
* 

 
(b) Na zahtjev zaposlenika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Daje se suglasnost dr. sc. Dunji Aljinović, redovitoj profesorici Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta, za korištenje studijske godine (sabbaticala) u svrhu znanstveno-stručnog usavršavanja i 
znanstveno-stručnog rada. 
 
Zaposlenica će studijsku godinu koristiti u periodu od 01.10.2019. do 30.09.2020. odnosno u ak. 
god. 2019./2020. 

 
* 
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(c) Na zahtjev zaposlenika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Daje se suglasnost dr. sc. Tomislavu Kureviji, izvanrednom profesoru Rudarsko-geološko-
naftnog fakulteta, za korištenje studijske godine (sabbaticala) u svrhu izrade udžbenika te 
znanstveno-stručnog rada. 

 
Zaposlenik će studijsku godinu koristiti u periodu od 01.10.2019. do 30.09.2020. odnosno u ak. god. 
2019./2020. 

 
* 

 
(d) Na zahtjev zaposlenika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Daje se suglasnost dr. sc. Ivici Pavičiću, asistentu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, za 
korištenje studijskog dopusta u periodu od 1.3.2019. godine do 30.9.2019. godine u svrhu 
znanstvenog, nastavnog i stručnog usavršavanja na Comenius sveučilištu u Bratislavi – korištenje 
dobivene stipendije Slovačke vlade. 

 
*** 

Točka 9. 
 
(a) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće s jednim je suzdržanim glasom donijelo 

Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada Josipa Ivšinovića, mag. ing. petrol., pod 
naslovom: „Odabir i geomatematička obradba varijabli za skupove manje od 50 podataka pri 
kreiranju poboljšanoga dubinskogeološkog modela na primjeru iz zapadnoga dijela Savske 
depresije: 
 
1. dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita Sveučilišta u Zagrebu, 
2. dr. sc.Tomislav Malvić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3. dr. sc. Jasenka Sremac, prof. PMF 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 Bernat Gazibara, mag. ing. geol., pod 
naslovom: “Metodologija izrade karata klizišta korištenjem digitalnoga modela terena visoke 
rezolucije u podsljemenskoj zoni Grada Zagreba” u sastavu: 
 
1. dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
2. dr. sc. Marko Komac, viši znanstveni suradnik Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Sveučilišta 

u   Ljubljani; 
3. dr.sc. Anja Vrbaški, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 
* 
 

(c) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Indramani Sharma, mag. math. odobrava se mirovanje obveza iz studija u razdoblju od 1. 
listopada 2017. godine do 30. rujna 2018. godine. 
 
Pristupnik je dužan prijaviti temu doktorskog rada do 30. rujna 2019. a rok za predaju doktorskog rada 
na ocjenu je 30. rujna 2020. 

 
* 
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(c) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Doc. dr. sc. Krešimir Pavlić imenuje se nositeljem kolegija „Hidrologija“ na doktorskom studiju 
„Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo“ umjesto izv. prof. dr. sc. Jelene Parlov. 

 
 

*** 
Točka10. 

 
(a) Na temelju prijedloga Zavoda za naftno inženjerstvo, 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 – 
redoviti profesor, 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. 

 
 

(a) Na temelju prijedloga Zavoda za naftno inženjerstvo, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 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 poslijedoktoranda na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo 

RGN fakulteta. 
 

*** 
Točka11. 

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

Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Tomislav Malvić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Geologija i 
paleontologija, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Tomislava Malvića izabere u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana 
Geologija i paleontologija. 
 

* 
 

(b) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetskog vijeće jednoglasno je donijelo 
Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Dunja Aljinović 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. Dunju Aljinović izabere u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana 
Mineralogija i petrologija. 
 

* 
 

(c) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetskog vijeće jednoglasno je donijelo 
Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Željka Brkić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, geologija i geološko 
inženjerstvo, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Željku Brkić izabere u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, geologija i 
geološko inženjerstvo. 

 



 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM 

 
 

Oznaka OB 7.5-1-URD-1-4/3  Stranica: 8/10  Čuvanje (godina) Trajno 
 

 

* 
 

(d) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetskog vijeće jednoglasno je donijelo 
Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Staša Borović ispunjava uvjete za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje 
viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Stašu Borović izabere u znanstveno zvanje 
viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo. 
 

* 
 

(e) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetskog vijeće jednoglasno je donijelo 
Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Hrvoje Meaški  ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Hrvoja Meaškog izabere u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo. 
 

* 
 

* 
(f) Na temelju zahtjeva kandidatkinje, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Tatjane 
Vlahović za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području 
tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, u sastavu:  
 
1. Dr. sc. Darko Mayer, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 
2. Prof. dr. sc. Zoran Nakić, RGN fakultet 
3. Dr. sc. Josip Terzić, znanstveni savjetnik, HGI Zagreb 

 
 

* 
 

(g) Na temelju zahtjeva kandidata, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Branimira Šegvića za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u 
području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija, u sastavu:  

 
1. Akademik prof. dr. sc. Goran Durn, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Davor Pavelić, RGN fakultet 
3. Prof. dr. sc. Darko Tibljaš, PMF Zagreb 
 

* 
 
(h) Na temelju prijedloga Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Odobrava se pokretanje postupka reizbora dr. sc. Želimiru Veinoviću, u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto docenta, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Rudarstvo, u Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta. 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku ovog reizbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Gordan Bedeković, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, RGN fakultet 
3. Prof. dr. sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu. 
 

 



 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM 

 
 

Oznaka OB 7.5-1-URD-1-4/3  Stranica: 9/10  Čuvanje (godina) Trajno 
 

 

*** 
Točka12. 

 
Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Odobravaju se traženi iznosa potpora Fonda za razvoj RGNF‐a prema sljedećoj tablici: 
 

POTPORE FONDA ZA RAZVOJ RGNF‐a 

Rbr  Ime i prezime  Odobreni iznos 

ČLANAK  6000,00 

1.  Ivan Smajla, mag.ing.naft.rud.  3000,00 

2.  dr.sc. Krešimir Pavlić, doc.  3000,00 

KONFERENCIJA  10000,00 

1.   Barbara Štimac, mag.geol.  5000,00 

2.   dr.sc. Tomislav Kurevija, izv.prof.  5000,00 

LEKTURA ZBORNIK                                                                     750,00 

1.   Lektura radova u RGN zborniku, broj 44                                         750,00 

UKUPNO             16750,00 

 
 
 

*** 
Točka13. 

 
Na temelju obrazloženja prodekana za financije i poslovanje te izvješća koje je pripremilo računovodstvo 
fakulteta, Fakultetsko vijeće  jednoglasno je donijelo  
Odluku: 

 
1. Usvaja se završno godišnje financijsko izvješće za 2018. g. 
 
2.  Donosi se odluka o pokriću manjka prihoda za 2018. godinu. 
 

 
 

*** 
Točka14. 

 
 

Pod točkom razno vođena je rasprava oko pitanja komentorstva asistenta i viših asistenata prilikom 
izrade završnih i diplomskih radova. Prodekanica Sibila Borojević Šoštarić kaže kako VPP ne misli više 
razmatrati ovo pitanje, a prof. Vlahović je rekao kako će ovo pitanje postaviti i na Vijeću humanističkih 
znanosti jer je to nepravda koja se već godinama provlači i kao i dalje treba raditi na tome da se na to 
ukaže. 
 

 
 
 

*** 
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Sjednica je završena u 13:20 h. 
 
 
 
 

Zapisničarka:  o.d. Dekana RGNF-a: 

   
(potpis)  (potpis) 

   

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

 
 
 
 
 
 

 


