
 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM 

 
 

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

 

 
 

ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2018./2019.  održane 22.3.2019.  g. u vijećnici RGNF-a. 

 
 

Prisutni nastavnici:  
dr. sc. Dunja Aljinović, dr. sc. Željko Andreić, dr. sc. Gordan Bedeković, dr. sc. Vječislav Bohanek, dr. sc. 
Sibila Borojević Šoštarić, dr. sc. Marko Cvetković, dr. sc. Mario Dobrilović, dr. sc. Dubravko Domitrović, dr. 
sc. Željko Duić, dr. sc. Goran Durn, dr. sc. Ivo Galić, dr. sc. Vesnica Garašić, dr. sc. Nediljka Gaurina 
Međimurec, dr. sc. Antonia Jaguljnjak Lazarević, dr. sc. Ema Jurkin, dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, dr. 
sc. Mario Klanfar, dr. sc. Iva Kolenković Močilac, dr. sc. Zoran Kovač,dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, dr. sc. 
Zdenko Krištafor, dr. sc. Martin Krkač, dr. sc. Trpimir Kujundžić, dr. sc. Dalibor Kuhinek, dr. sc. Tomislav 
Kurevija, dr. sc. Tanja Mališ, dr. sc. Tomislav Malvić, dr. sc. Ana Maričić, dr. sc. Bojan Matoš, dr. sc. Ivan 
Medved, dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, dr. sc. Marta Mileusnić, dr. sc. Zoran Nakić, dr. sc. Jasna 
Orešković, dr. sc. Jelena Parlov, dr. sc. Davor Pavelić, dr. sc. Krešimir Pavlić, dr. sc. Dario Perković, dr. 
sc. Kristijan Posavec, dr. sc. Rajna Rajić, dr. sc. Stanko Ružičić, dr. sc. Katarina Simon, dr. sc. Ivan 
Sobota, dr. sc. Vinko Škrlec, dr. sc. Franjo Šumanovac, dr. sc. Želimir Veinović, dr. sc. Igor Vlahović, dr. 
sc. Anja Vrbaški. 
 

Odsutni nastavnici:  
dr. sc. Uroš Barudžija, dr. sc. Gordana Bilić, dr. sc. Vladislav Brkić, dr. sc. Zlatko Briševac, dr. sc. 
Anamarija Grbeš, dr. sc. Hrženjak Petar, dr. sc. Lidia Hrnčević, dr. sc. Frankica Kapor, dr. sc. Tomislav 
Korman, dr. sc. Karolina Novak Mavar, dr. sc. Palma Orlović-Leko, dr. sc. Borivoje Pašić, dr. sc. Luka 
Perković, dr. sc. Bruno Saftić, dr. sc. Ivan Sondi, dr. sc. Muhamed Sućeska, dr. sc. Bruno Tomljenović, dr. 
sc. Domagoj Vulin. 
 
Prisutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 
Dubravka Pleše, Ivana Protrka, Duje Smirčić, Sonja Košćak Kolin. 

 
Odsutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 

Karolina Gradiški 
 

Prisutni predstavnici studenata poslijediplomskog, preddiplomskog i diplomskog studija: 
Leonardo Mazić, Mustać Roko, Antonio Horaček, Stjepo Grljević, Luka Perković, Borna Čuljak, Mate Grgo 
Jerković, Matej Koločaj, Dominik Budimić, Filip Hudin 

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

 
Nakon što je utvrdio da sjednici prisustvuje natpolovična većina svih članova Fakultetskog vijeća, predložio 
je dnevni red s dopunama Zavoda za naftno inženjerstvo u točki 7. – dodaju se točke 7(b) i 7(c), te s 
korekcijom teksta točke 8(a). 
Nakon dekana, izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić predložila je još jednu dopunu dnevnog reda - rasprava o 
odluci Senata o pokretanju postupka dodjele počasnog doktorata Milanu Bandiću. 
 
Nakon ovog prijedloga dekan je obrazložio članovima Fakultetskog vijeća kako je ova točka uopće došla 
na dnevni red sjednice Senata - za nju nitko nije znao već ju je rektor na samoj sjednici Senata preložio u 
dnevni red te dao na glasovanje. Članovi Senata glasovali su o ovoj točki sa 10 glasova protiv i 2 
suzdržana glasa (prof. Nakić jedan je od suzdržanih). 
Postupak je ipak pokrenut a njegovo očekivano trajanje je 1 mjesec, prorektor Lazibat i prorektor Judaš su 
u povjerenstvu za dodjelu počasnog zvanja. 
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Dekan je obrazložio kako je ovo vrlo ozbiljna stvar jer je u povijesti Sveučilišta u Zagrebu samo 100 vrlo 
zaslužnih ljudi dobilo ovu titulu. Dekan je predložio da rasprava o ovoj točki ne bude na dnevnom redu ove 
sjednice već da se Zavodima pošalju materijali Muzičke akademije te da nakon uvida u iste, predstojnici 
Zavoda daju mišljenja svojih zavoda na dekanskom kolegiju. . Ukoliko će zavodi smatrati da je o ovoj temi 
potrebno raspravljati na sjednici Fakultetskog vijeća, dekan je izrazio spremnost da sazove izvanrednu 
sjednicu Fakultetskog vijeća. Kaže kako je ovo pitanje vrlo osjetljivo, zbog čega fakultet mora dobro 
pripremiti i argumentirati svoj stav. 
 
Prof. Garašić smatra kako se mora skinuti teret odgovornosti dekanima fakulteta te kako akademska 
zajednica mora odreagirati na ovu inicijativu. Kaže kako su PMF i Filozofski fakultet već donijeli svoj stav. 
Članovi povjerenstva su lojalni rektoru i nema sumnje kako će mišljenje i prijedlog toga povjerenstva biti 
pozitivno. Odgovornost je isključivo na Fakultetskim vijećima sastavnica i jedino ona mogu nešto napraviti. 
 
Prof. Vlahović naglasio je kako prijedlog nije upućen od strane Muzičke akademije u cjelini već od dekana 
Muzičke akademije podržanog samo od članova njegove Uprave. 
 
 
Dekan je dao na glasovanje prijedlog dnevnog reda sjednice FV-a bez uvrštene rasprave na temu dodjele 
počasnog doktorata Milanu Bandiću, a članovi FV-a izjasnili su se o prijedlogu dnevnog reda na sljedeći 
način: 4 suzdržana glasa i jedan glas protiv, čime je dnevni red prihvaćen i glasi: 
 

1. Usvajanje zapisnika 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća. 
 

2. Obavijesti dekana i prodekana. 
 

3. Predstavljanje programa rada predloženika u postupku izbora dekana RGN fakulteta za 
mandatno razdoblje ak. god. 2019./2020. i 2020./2021. 

 
(a) Program rada predloženika za dekana prof. dr. sc. Kristijana Posavca 

 

4. Prihvaćanje odluke FV-a donesene na temelju elektroničkog glasovanja. 
 
5. Nastavna pitanja: 

(a) Imenovanje Povjerenstva za završne i diplomske ispite studija geologije. 
 

(b) Izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić - suglasnost za izvođenje nastave na Agronomskom 
fakultetu. 

 
6. Odbor za PDS: 

- Maja Arnaut, mag. ing. petrol. - imenovanje povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj optimizacijskih 
kriterija za CO₂-EOR metode pridobivanja nafte uz istovremeno trajno skladištenje CO₂“: 
1. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
2. dr. sc. Domagoj Vulin,  izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
3. dr. sc. Marko Rogošić, prof. FKIT-a Sveučilišta u Zagrebu. 
 

- Molbe:  
1. Mr. sc. Jakša Dadić, dipl. ing..- molba za mirovanje studentskih obaveza. 

 
 

7. Raspis natječaja: 
(a) Zavod za rudarstvo i geotehniku - zahtjev za suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspis 

natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora u području tehničkih znanosti, polje Temeljne tehničke znanosti, grana Tehnička 
mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela) na Zavodu za rudarstvo i geotehniku. 
 

(b) Zavod za naftno inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor 
zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste - redoviti profesor - prvi 
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izbor u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo grana Naftno 
rudarstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.  

 
(c) Zavod za naftno inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor 

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. 

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

 
(a) Dr. sc. Luka Perković - pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni 

suradnik  u području tehničkih znanosti, polje Strojarstvo, grana Procesno-energetsko 
strojarstvo.  

 
(b) Doc. dr. sc. Želimir Veinović - izvješće 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. 

 
9. Odbor za razvoj:  

(a) Potpore u kategoriji Konferencija i Lektura Zbornik. 
(b) Imenovanje novog člana Odbora za razvoj umjesto prof. dr. sc. Ivana Sondija  

 
10. RGN Zbornik: 

(a) imenovanje novog  urednika polja naftnog rudarstva i energetike  
(b) imenovanje novog člana uredničkog odbora. 

 
11. Zahtjev za dodjelu ECTS-a: Dan doktoranada 2019. 
 
12.  Razno. 

 
 

*** 
Točka 1. 

 
Zapisnik 4 redovite sjednice prihvaćen je jednoglasno.        
 

 
*** 

Točka 2. 
 

Dekan je izvijestio s 8. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu koja je održana u utorak, 19. 
ožujka 2019. godine. Izdvojio je 6 točaka dnevnoga reda. 
Točka 2. Prijedlog za pokretanje postupka za izbor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića u 
zvanje počasnog doktora Sveučilišta u Zagrebu – ranije diskutirano na ovu temu. 
Točka 7. Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i 
diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. Dekan je pročitao detalje iz 
odluke Senata, a značajnija izmjena u odnosu na prošlu akademsku godinu je što su neke sastavnice 
zatražile povećanje upisnih kvota pa je tako ukupno povećanje u odnosu na prošlogodišnje kvote 4,32%. 
Točka 8. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. Senat je 
donio odluku o raspisu natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta, detalji natječaja mogu se vidjeti na 
mrežnim stranicama Sveučilišta. 
Točka 11.3. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi. Prijedlog o prestanku izvođenja 
združenog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) programa Geo-engineering and Water 
Management Sveučilišta u Zagrebu – dekan je izvijestio o razlozima ukidanja ovog studija a to su 
neuspješna akreditacija ovog studija Sveučilišta u Mariboru te ni jedan upisani student ovog studija na 
Sveučilištu u Grazu. Istupanjem Sveučilišta u Grazu iz ugovora o provedbi ovog studija, a obzirom na 
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uvjet da za izvođenje studija moraju biti prisutna barem dva sveučilišta, ne postoji druga mogućnost nego 
ugasiti studij. 
Točka 12. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti.  
Točka 34. Davanje suglasnosti obnašatelju dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri 
milijuna kuna, koji se odnose na provedbu postupka javne nabave laboratorijske opreme u okviru 
projekta „VIRTULAB – INTEGRIRANI LABORATORIJ ZA PRIMARNE I SEKUNDARNE SIROVINE“ 
KK.01.1.1.02.0022 u sklopu Poziva; Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora 
istraživanja, razvoja i inovacija“ KK.01.1.1.02 u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 
2014. – 2020.“.  
 
Dekan je dao informaciju o izvješću stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije fakulteta koja je u 
konačnosti vrlo nepovoljna za fakultet i to naročito u dva područja – znanstvenoj djelatnosti iInternom 
osiguravanju kvalitete i društvenoj ulozi visokog učilišta. Rok za očitovanje na izvješće je 15 dana a 
Uprava je već počela intenzivno raditi na izradi očitovanja koje će biti vrlo detaljno i argumentirano. 
Uočen je niz formalnih propusta i netočnosti u izvješću, uspoređeni smo s najvećim EU sveučilištima i 
procijenjeni temeljem kriterija koji vrijede za takva sveučilišta, a da pri tome nisu uzeti u obzir naš 
standard (HR) i mogućnosti financiranja našeg Fakulteta. Namjera dekana je da se Uprava savjetuje s 
ravnateljicom AZVO-a prof. Havranek kao i sa Sveučilištem odnosno rektorom, kako bi se vidjelo koji je to 
model očitovanja koje bi fakultet poslao akreditacijskom savjetu koji dostavlja svoje mišljenje na koje se 
Fakultet može žaliti, a nakon čega se konačno mišljenje Akreditacijskog savjeta dostavlja MZO-u, 
odnosno ministrici, prof. Divjak.  
Procjena Uprave je da neke preporuke povjerenstva u postupku reakreditacije nije moguće ispuniti niti u 
5 sljedećih godina. 
 
Prodekan Mario Dobrilović izvijestio je o situaciji s parkiralištem na sjevernoj strani zgrade – radovi su 
pri kraju, parkiralište je gotovo spremno za uporabu no čeka se tehnički pregled i rješavanje 
„objedinjavanja čestica“, pa moli nastavnike za još malo strpljenja. 
Također je zamolio za suradnju po pitanju izrade Procjene opasnosti radnih mjesta vezano uz sustav 
zaštite na radu, o čemu je obavijest mailom poslao povjerenik zaštite na radu Tomislav Škarica. Naime 
vrlo je važno napraviti što bolju sliku i detaljniju Procjenu opasnosti jer je to podloga za prava iz 
Kolektivnog ugovora. Rok za dostavu Procjene MZO-u je 1. svibnja. 

Izv. prof. Vesnica Garašić napomenula je kako je sindikalno povjereništvo preuzelo funkciju 
povjerenstva zaštite na radu te kako je povjerenstvo zajedno s predstavnicima ZIRS-a već obišlo 3.,4.,5. i 
6. kat, a sve koji nisu anketirani obavijestila je kako će ponovo obići urede u ponedjeljak pa moli 
nastavnike da budu prisutni. 
 
Doc. Cvetković pitao je zašto novo parkiralište za bicikle nije natkriveno i osigurano protiv krađe te 
napomenuo kako su držači za bicikle „sklepani“ od nekoliko različitih i potpuno neadekvatni nakon čega 
je prodekan Dobrilović objasnio kako radi posebnog statusa zgrade ne možemo dobiti suglasnost Grada 
za izradu nadstrešnice, a da je parking za bicikle napravljen sukladno trenutnim sredstvima i 
mogućnostima za izradu istog. 
 
 

*** 
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.  
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*** 
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. 

 
(a) Na prijedlog prof. dr. sc. Dunje Aljinović, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Odluku: 
1. Prof. dr. sc. Dunja Aljinović imenuje se predsjednicom Povjerenstva za završne i diplomske ispite na 

smjeru Geologija, a doc. dr. sc. Stanko Ružičić zamjenikom predsjednice. 
2. Doc. dr. sc. Ana Maričić imenuje se tajnicom Povjerenstva za završne i diplomske ispite, a dr. sc. Duje 

Smirčić, viši asistent, zamjenikom tajnice.  
3. Mandat novim članovima Povjerenstva traje do 30.09.2019., jer će tada biti pokrenut postupak izmjene 

sastava Povjerenstva radi odlaska dr. sc. Dunje Aljinović na slobodnu studijsku godinu. 
 
 

* 
 

(b) Na prijedlog Agronomskog fakulteta, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Izv. prof. dr. sc. Vesnici Garašić daje se suglasnost za održavanje nastave na diplomskom studiju 
Agroekologija Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u ljetnom semestru ak. god. 
2018./2019., na modulu Mineralogija i petrologija, (15+15) 3 ECTS 
 
 

*** 
Točka 6. 

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

Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada Maje Arnaut, mag. ing. petrol., pod naslovom: 
„Razvoj optimizacijskih kriterija za CO₂-EOR metode pridobivanja nafte uz istovremeno trajno skladištenje 
CO₂“: 
1. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2. dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3. dr. sc. Marko Rogošić, prof. FKIT-a Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

* 
 

(b) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Mr. sc. Jakši Dadić, dipl. ing. 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., rok za predaju doktorskog rada na 
ocjenu je 31. ožujka 2021., a rok za obranu doktorskog rada je 30. rujna 2021. 

 
“ umjesto izv. prof. dr. sc. Jelene Parlov. 
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*** 

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 raspisivanje 
natječaja za postupak izbora zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste – 
izvanredni profesor, u području tehničkih znanosti, polje Temeljne tehničke znanosti, grana 
Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom u Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

* 
 

(b) Na temelju prijedloga Zavoda za naftno inženjerstvo, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog kandidata na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju redovitog profesora - prvi izbor, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za naftno 
inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Zdenko Krištafor, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Franjo Šumanovac, RGN fakultet 

  3.  Prof. dr. sc. Miroslav Golub, Geotehnički fakultet u Varaždinu, SuZ. 
 
 
* 
 

(c) Na temelju prijedloga Zavoda za naftno inženjerstvo, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog kandidata na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju docent, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno 
rudarstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za naftno inženjerstvo Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta. 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Vladislav Brkić, RGN fakultet 
2. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija, RGN fakultet 

  3.  Prof. dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić, Tekstilno-tehnološki fakultet 
 
 
 

*** 
Točka 8. 

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

Odluku: 
Pokreće se postupak davanja Mišljenja za izbor u znanstveno zvanje  viši znanstveni suradnik u 
području tehničkih znanosti, polje Strojarstvo, grana Procesno-energetsko strojarstvo. 
 
Materijal se dostavlja Fakultetskom vijeću Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu  
s molbom da imenuje stručno povjerenstvo za provedbu postupka te da isti nastavi. 
 
 

* 
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(b) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
1. Doc. dr. sc. Želimir Veinović, dipl. ing. rud., ispunjava uvjete za reizbor u znanstveno-

nastavno zvanje docent, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, u Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta. 

 
2. Doc. dr. sc. Želimir Veinović 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. 

 
 

 
*** 

Točka 9. 
 

(a) 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 

KONFERENCIJA  7494,40 

1.  David Rukavina  1870,00 

2.  Marko Cvetković  1870,00 

3.  Jelena Parlov  3754,40 
                                   
 LEKTURA ZBORNIK                                                                                    250,00 

1.  Lektura radova u RGN zborniku, broj 45                       250,00 

UKUPNO  7744,40   

 
 

* 
 
(b) Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Odluku: 
Doc. dr. sc. Uroš Barudžija imenuje se članom Odbora za razvoj umjesto prof. dr. sc. Ivana Sondija koji 
koristi slobodnu studijsku godinu (sabbatical) u dva ljetna semestra ak. god. 2018./2019. i 2019./2020. 

 
 

*** 
Točka10. 

 
Na temelju prijedloga Glavnog urednika RGN zbornika, Fakultetsko vijeće  jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
1. Doc. dr. sc. Borivoje Pašić imenuje se urednikom polja naftnog rudarstva i energetike. 
 
2. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija imenuje se članom Uredničkog odbora RGN zbornika. 

 
 

*** 
Točka 11. 
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Na temelju zahtjeva i prijedloga prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Sibile 
Borojević Šoštarić, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Sudionicima Dana doktoranada, znanstvene radionice koja će biti održana 31. svibnja 2019. na RGN 
fakultetu pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Sibile Borojević Šoštarić dodjeljuje se 1,5 ECTS bod, a 
sukladno zahtjevu za dodjelu ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost u organizaciji RGN fakulteta. 

 
*** 

Točka 12. 
 

Pod točkom razno dekan je dao informaciju članovima FV-a kako je VTP poslao upit Rektorskom zboru 
vezano uz pitanje komentorstva za asistente i poslijedoktorande, no kako do održavanja ove sjednice nije 
dobiven odgovor. VTP je zauzeo stav da omogući bodovanje ovog uvjeta kandidatima članovima 
sastavnica koje donesu interni pravilnik. 
Dekan će s članovima uprave napraviti prijedlog Fakultetskom vijeću nakon razmatranja našeg pravilnika. 
 
Prof. Vlahović kaže kako se na VPP-u razgovaralo o tome, ali da je stav VPP-a i dalje da su kriteriji toliko 
lagani da nije potreban još ovaj uvjet. Smatra kako bi mi kao Fakultet morali priznati ovaj uvjet i tako 
istupati prema van te kako bi bilo dobro da od strane VTP-a službeno dođe dopis na VPP. 

 
          

Izv. prof. dr. sc. Dalibor Kuhinek izvijestio je o održanoj prvoj tjednoj radionici projekta MINERS koja je 
bila održana na RGNF-u. Cilj projekta je uspostaviti novi predmet koji studente podučava principima 
spašavanja u rudarstvu te koji bi se na jednaki način izvodio na svim sveučilištima koja sudjeluju u 
projektu (Leoben, Freiberg, Zagreb).   
U sklopu projekta napravit će se kurikulum, izraditi priručnik i ostali nastavni materijali te će se sve 
testirati tijekom jedne godine kroz tri radionice. 
Prva radionica je održana od 5.3. do 9.3. kojoj je prisustvovalo 28 studenata (10 Leoben, 4 Freiberg, 14 
RGN). 
Pokazne vježbe održane su na nekoliko lokacija te se zahvaljujemo svima koji su pomogli a radi se o 
vatrogascima grada Zagreba, Tehničkom muzeju Nikola Tesla, Speleološkom klubu Ozren Lukić, 
posjetiteljskom rudniku Sv. Barbara u Rudama te tvrtki Draeger koji su svojim angažmanom, savjetima i 
iskustvom pomogli autentičnosti izvođenja svih simulacija i situacija. 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
Sjednica je završena u 13:50 h. 
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