
 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM 

 
 

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

 

 
 

ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2018./2019.  održane 15.5.2019.  g. u vijećnici RGNF-a. 

 
 

Prisutni nastavnici:  
dr. sc. Dunja Aljinović, dr. sc. Željko Andreić, dr. sc. Gordan Bedeković, dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, dr. 
sc. Mario Dobrilović, dr. sc. Dubravko Domitrović, dr. sc. Željko Duić, dr. sc. Antonia Jaguljnjak Lazarević, 
dr. sc. Ema Jurkin, dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, dr. sc. Iva Kolenković Močilac, dr. sc. Biljana 
Kovačević Zelić, dr. sc. Zdenko Krištafor, dr. sc. Martin Krkač, dr. sc. Trpimir Kujundžić, dr. sc. Dalibor 
Kuhinek, dr. sc. Tanja Mališ, 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. Vinko Škrlec, dr. sc. Želimir Veinović, dr. sc. Igor Vlahović, 
dr. sc. Anja Vrbaški, dr. sc. Gordana Bilić, dr. sc. Vladislav Brkić, 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. Borivoje Pašić, dr. sc. Luka Perković, dr. sc. Muhamed Sućeska, dr. sc. Domagoj Vulin. 
 

Odsutni nastavnici:  
dr. sc. Uroš Barudžija, dr. sc. Vječislav Bohanek, dr. sc. Zlatko Briševac, dr. sc. Marko Cvetković, dr. sc. 
Goran Durn, dr. sc. Ivo Galić, dr. sc. Vesnica Garašić, dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec, dr. sc. Mario 
Klanfar, dr. sc. Zoran Kovač, dr. sc. Tomislav Kurevija, dr. sc. Tomislav Malvić, dr. sc. Ana Maričić, dr. sc. 
Palma Orlović-Leko, dr. sc. Bruno Saftić, dr. sc. Ivan Sobota, dr. sc. Ivan Sondi, dr. sc. Franjo Šumanovac, 
dr. sc. Bruno Tomljenović. 
 
Prisutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 
Ivana Protrka, Duje Smirčić, Sonja Košćak Kolin, Vjekoslav Herceg. 

 
Odsutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 

Dubravka Pleše 
 

Prisutni predstavnici studenata poslijediplomskog, preddiplomskog i diplomskog studija: 
Mustać Roko, Luka Perković, Borna Čuljak, Krešimir Grgurev, Ante Radišić, David Jakovljević 

 
 
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 koji je prihvaćen i glasi: 
 
1. Usvajanje zapisnika 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća. 
 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 

 
3. Izbor dekana RGN fakulteta za mandatno razdoblje ak. god. 2019./2020. i 2020./2021. 

 
4. Prihvaćanje odluke FV-a donesene na temelju elektroničkog glasovanja 

 
5. Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika: 

(a)  Pravilnika o izradi i ocjeni završnog rada 
(b)  Pravilnik o izradi i obrani diplomskog rada 
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6. Nastavna pitanja: 

(a) Imenovanje zamjene tajnika Povjerenstva za preddiplomske i diplomske ispite studija 
rudarstva. 
 

(b) Osnivanje laboratorija za električna mjerenja i instrumentaciju – LEMI 
 

(c) Doc. dr. sc. Gordana Bilić - imenovanje nositelja predmeta Kemija i Kemija za rudare 
 
7. Odbor za PDS: 

(a) Josip Ivšinović, mag. ing. petrol. - izvješće povjerenstva o ocjeni 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“. Imenovanje mentora. 
 

(b) Mr. sc. Neven Trenc, dipl. ing. – izvještaj povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod 
naslovom „Holocenske geološko-geomorfološke značajke te antropogene promjene ekosustava, 
na području uz rijeku Savu od Krškog do Siska“. Imenovanje mentora. 

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

(a) Dr. sc. Tatjana Vlahović - 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.  
 

(b) Dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog 
kandidata na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora, u 
području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno 
rudarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za naftno inženjerstvo. 

 
(c) Dr. sc. Sonja Koščak Kolin - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora 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 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za naftno inženjerstvo. 

 
(d) Doc. dr. sc. Borivoje Pašić - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku reizbora u 

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

 
(e) Dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja 

Mišljenja za izbor u znanstveno zvanje  znanstveni savjetnik - trajno zvanje, u području 
tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno inženjerstvo.  

 
(f) Dr. sc. Stanko Ružičić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u 

znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje Geologija, 
grana 
Mineralogija i petrologija. 

 
(g) Zavod za rudarstvo i geotehniku - izvješće stručnog povjerenstva 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. 
 

9. Raspis natječaja: 
(a) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - donošenje odluke o raspisu natječaja i 

imenovanje stručnog povjerenstva 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. 
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(b) Zavod za kemiju - zahtjev za suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspis natječaja za izbor 
zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih 
znanosti, polje Kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 

  
10. Odbor za razvoj:  

(a) Potpore u kategoriji Konferencija i Priprema projekta. 
(b) Prijedlog izmjene Pravilnika Fonda za razvoj RGN fakulteta  
 

11.  Izvješće Odbora za znanost o radu mentora, asistenata i poslijedoktoranada. 
 
12.  Razno. 

 
 

*** 
Točka 1. 

 
Zapisnik 5. redovite sjednice prihvaćen je jednoglasno.        
 

 
*** 

Točka 2. 
 

Dekan je izvijestio s 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu koja je održana u utorak, 16. 
travnja 2019. godine. Izdvojio je 4 točke dnevnog reda: 
Točka 4.3. Financijska pitanja: Senat je prihvatio Odluku o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija 
participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u akademskoj godini 2018./2019  
Točka 4.4. Financijska pitanja: Prihvaćen je prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake subvencija 
participacija školarina za akademsku godinu 2018./2019.  
Točka 5. Izvješće o upisu u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 
2018./2019. 
Točka 20. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Rudarsko-geološko-naftnoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Kristijana Posavca.  
 
Također je izvijestio i o 10. redovitoj sjednici Senata, održanoj 10. svibnja 2019. na kojoj je Senat 
prihvatio prijedlog Nacrta zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (prijedlog Sveučilišta u 
Zagrebu). Takav prijedlog Nacrta biti će upućen premijeru Plenkoviću odnosno Vladi RH. 
 
Dekan je također izvijestio članove FV-a kako je akademik prof. dr. sc. Goran Durn dobitnik Nagrade 
Grada Zagreba te da će mu nagrada biti svečano uručena 31. svibnja. 
 
Nadalje, izvijestio je kako je Zavod za rudarstvo i geotehniku ponovno imenovao prof. dr. sc. Gordana 
Bedekovića za drugi mandat predstojnika Zavoda. 
 
Prodekan Mario Dobrilović izvijestio je kako je napravljena i nadstrešnica na parkiralištu za bicikle 
sukladno mogućnostima. 
 
Prodekanica Sibila Borojević Šoštarić izvijestila je članove FV-a da će svima biti dostavljene upute za 
izradu doktorskog rada po Skandinavskom modelu te ujedno zamolila nastavnike da potiču svoje 
doktorande na publiciranje. 
 
Također je najavila održavanje Dana doktoranada u petak, 31. svibnja 2019. na RGN fakultetu u okviru 
kojega će biti održan Okrugli stol u organizaciji HUNIG-a i AMAC-RGNF-a. 
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Vezano uz status novih projekata EIT KAVA CALL 2019 te pregled događanja EIT Raw Materials – 
raspored za 2019. g., prikazala je kratku prezentaciju koja će nakon sjednice FV-a biti dostavljena svim 
članovima FV-a.  
 

*** 
Točka 3. 

 
Na temelju prijedloga dekana fakulteta, Fakultetsko vijeće imenovalo je članove Povjerenstva za 
utvrđivanje rezultata glasovanja izbora dekana u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Zdenko Krištafor 
2. Prof. dr. sc. Davor Pavelić 
3. Prof. dr. sc. Frankica Kapor 
 
Prof. dr. sc. Zdenko Krištafor pročitao je izvješće povjerenstva – zapisnik istog nalazi se u arhivi 
materijala 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća. 
 
Fakultetsko vijeće je sa 64 glasa ZA i 12 glasova PROTIV, za dekana Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta izabralo prof. dr. sc. Kristijana Posavca za mandatno razdoblje akademskih godina 2019./2020. 
i 2020./2021. 
 

*** 
Točka 4. 

 
 
Na temelju prijedloga dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno je potvrdilo odluke donesene elektroničkim 
glasovanjem. 
 

*** 
Točka 5. 

 
Na prijedlog Zavoda za rudarstvo i geotehniku te doc. dr. sc. Dalibora Kuhineka, Fakultetsko vijeće jednoglasno 
je donijelo  
Odluku: 
Osniva se Laboratorij za električna mjerenja i instrumentaciju na Zavodu za rudarstvo i geotehniku 
Rudarsko-geološko naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 
*** 

Točka 6. 
 
Na temelju prijedloga prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Usvajaju se izmjene i dopune: 
1. Pravilnika o izradi i ocjeni završnog rada 
2. Pravilnika o izradi i obrani diplomskog rada 

 
 

*** 
Točka 7. 

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

Odluku: 
Dr. sc. Ana Hanić imenuje se zamjenicom tajnice Povjerenstva za završne i diplomske ispite na 
smjeru Rudarstvo radi odlaska dosadašnje tajnice povjerenstva dr. sc. Helene Vučenović na 
porodiljni dopust. 
 

* 
 
(b) Na temelju prijedloga Zavoda za kemiju, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
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  Dr. sc. Gordana Bilić imenuje se nositeljicom kolegija Kemija i Kemija za rudare, umjesto dosadašnje 
nositeljice kolegija prof. dr. sc. Palme Orlović Leko koja s 30. rujnom 2019. odlazi u mirovinu. 

 
 

*** 
Točka 8. 

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

Odluku: 
Utvrđuje se da Josip Ivšinović, mag. ing. petrol. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je 
izvršio sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom.  
 
Pristupnik je prijavio temu doktorskog rada 29. siječnja 2019. godine.  
 
Javni razgovor o predloženoj temi održan je 5. ožujka 2019. godine. Pristupniku se odobrava izrada 
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“.  
 
Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje: 
geologija, znanstvena grana geologija i paleontologija. Pristupnik će doktorski rad raditi pod 
nadzorom prof. dr. sc. Tomislava Malvića. Rok za predaju doktorskog rada na ocjenu je 31. ožujka 
2021.  
 
Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 

 
* 
 

(b) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Utvrđuje se da mr. sc. Neven Trenc, dipl. ing. geol. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je 
izvršio sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom.  
 
Pristupnik je prijavio temu doktorskog rada 7. siječnja 2019. godine.  
 
Javni razgovor o predloženoj temi održan je 19. veljače 2019. godine. Pristupniku se odobrava 
izrada doktorskog rada pod naslovom: „Holocenske geološko-geomorfološke značajke te 
antropogene promjene ekosustava, na području uz rijeku Savu od Krškog do Siska“.  
 
Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje: 
geologija, znanstvena grana geologija i paleontologija. Pristupnik će doktorski rad raditi pod 
nadzorom prof. dr. sc. Josipe Velić. Rok za predaju doktorskog rada na ocjenu je 1. listopada 2019.  
 
Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu 

 
 

*** 
Točka 9. 

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

Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Tatjana Vlahović ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Tatjanu Vlahović izabere u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo. 
 

* 
 
(b) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
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Odluku: 
1. Izv. prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na 

radno mejsto redoviti profesor - prvi izbor, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, 
nafta i geološko inženjerestvo, grana Naftno rudarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu na Zavodu za naftno 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. 

 
* 
 

(c) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
1. Dr. sc. Sonja Koščak Kolin ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent u 

području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, u Zavodu za naftno 
inženjerstvo RGN fakulteta. 

2. Dr. sc. Sonja Koščak Kolin,  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. 

3. Temeljem odredbe članka 84. stavak 3. i stavak 10. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova odluka o 
izboru dostavlja se na potvrdu Vijeću tehničkog područja, te nakon potvrde istog, izbor postaje 
pravovaljan. 

 
 
* 
 

(d) Na temelju prijedloga Zavoda za naftno inženjerstvo, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
1. Odobrava se pokretanje postupka reizbora dr. sc. Borivoja Pašića, u znanstveno-nastavno 

zvanje i na radno mjesto docenta, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, u Zavodu za naftno inženjerstvo RGN fakulteta. 

2. Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku reizbora u sastavu: 
- Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec, RGN fakultet 
- Prof. dr. sc. Zdenko Krištafor, RGN fakultet 
- Prof. dr. sc. Sanja Kapelj, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 
* 
 

(e) Na temelju prijedloga Zavoda za naftno inženjerstvo, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Darie 
Karasalihović Sedlar za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u 
području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, u sastavu:  
1) Prof. sc. Zdenko Krištafor, RGN fakultet u Zagrebu 
2) Prof. dr. sc. Franjo Šumanovac, RGN fakultet u Zagrebu 
3) Prof. dr. sc. Miroslav Golub, Geotehnički fakultet Varaždin Sveučilišta u Zagrebu 

 
 
* 
 

(f) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Stanko Ružičić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik  u području Prirodnih znanosti, polje Geologija, Grana Mineralogija i 
petrologija, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Stanka Ružičića izabere u znanstveno zvanje 
viši znanstveni suradnik u području Prirodnih znanosti, polje Geologija, Grana Mineralogija i 
petrologija. 
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* 
 

(g) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Mirela Burečić Šafran, mag. ing. min.  izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta 
u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, na 
određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za rudarstvo i geotehniku Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

  
 

 
*** 

Točka10. 
 
 

(a) Na temelju prijedloga Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće  jednoglasno je 
donijelo  
Odluku: 
1. Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog kandidata na razvojno 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, u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

2. Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
- Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, RGN fakultet 
- Doc. dr. sc. Martin Krkač, RGN fakultet 
- Prof. dr. sc. Ranko Biondić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 
 
* 
 

(b) Na temelju prijedloga Zavoda za kemiju, Fakultetsko vijeće  jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 
natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste – asistent, u 
području Tehničkih znanosti, polje Kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme s punim radnim 
vremenom u Zavodu za kemiju RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

*** 
Točka 11. 

 
 
(a)  Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće jednoglasno je odobrilo potpore Fonda za 

razvoj kako slijedi: 
 

 

POTPORE FONDA ZA RAZVOJ RGNF‐a 

Rbr  Ime i prezime  Odobreni iznos 

KONFERENCIJA  33810,00 

1.  Lidia Hrnčević  5000,00 

2.  Katarina Simon  5000,00 

3.  Gordan Bedeković  5000,00 

4.  Gabrijela Ljubek  2000,00 

5.  Branimir Farkaš  5000,00 
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6.  Zoran Nakić  2060,00 

7.  Marija Macenić  4750,00 

8.  Dalibor Kuhinek  5000,00 
                                   
 PRIPREMA PROJEKTA                                                                              3450,00  

1.    Zoran Nakić                                    3450,00 

UKUPNO  37260,00   

 
* 
 

(b) Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće jednoglasno je odobrilo izmjene 
Pravilnika Fonda za razvoj RGN fakulteta. 

 
 

*** 
Točka 12. 

 
Na temelju obrazloženja i izvješće prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Prihvaća se izvješće Odbora za znanost o radu mentora, asistenata i poslijedoktoranada. 
 
 

*** 
Točka 13. 

 
 
Pod točkom Razno nije bilo diskusije. 
 
Sjednica je završena u 12:45 h. 
 
 
 

Zapisničarka:  o.d. Dekana RGNF-a: 

   
(potpis)  (potpis) 

   

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

 
 
 
 
 
 

 


