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ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2019./2020.  održane 24.1.2020.  g. u vijećnici RGNF-a. 

 
 

Prisutni nastavnici:  
dr. sc. Željko Andreić, dr. sc. Uroš Barudžija, dr. sc. Gordan Bedeković, dr. sc. Gordana Bilić,  dr. sc. 
Zlatko Briševac, dr. sc. Vladislav Brkić, dr. sc. Mario Dobrilović, dr. sc. Dubravko Domitrović, dr. sc. 
Anamarija Grbeš, dr. sc. Vesnica Garašić, dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec, dr. sc. Hrženjak Petar, dr. 
sc. Antonia Jaguljnjak Lazarević, dr. sc. Zdenko Krištafor, dr. sc. Tanja Mališ, dr. sc. Ivan Medved, dr. sc. 
Jasna Orešković, dr. sc. Davor Pavelić, dr. sc. Ivan Sondi, dr. sc. Muhamed Sućeska, dr. sc. Franjo 
Šumanovac, dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, dr. sc. Dalibor Kuhinek, dr. sc. Tomislav Malvić, dr. sc. 
Ana Maričić, dr. sc. Sonja Koščak Kolin, dr. sc. Luka Perković, dr. sc. Vinko Škrlec, dr. sc. Bruno 
Tomljenović, dr. sc. Kristijan Posavec, dr. sc. Trpimir Kujundžić, dr. sc. Krešimir Pavlić, dr. sc. Igor 
Vlahović, dr. sc. Jelena Parlov, dr. sc. Rajna Rajić, dr. sc. Stanko Ružičić, dr. sc. Tomislav Korman, dr. 
sc. Zoran Kovač, dr. sc. Želimir Veinović. 
 

Odsutni nastavnici:  
dr. sc. Dunja Aljinović, dr. sc. Vječislav Bohanek, dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, dr. sc. Marko 
Cvetković, dr. sc. Željko Duić, dr. sc. Goran Durn, dr. sc. Ivo Galić, dr. sc. Lidia Hrnčević, dr. sc. Ema 
Jurkin, dr. sc. Frankica Kapor, dr. sc. Mario Klanfar, dr. sc. Iva Kolenković Močilac, dr. sc. Biljana 
Kovačević Zelić, dr. sc. Martin Krkač, dr. sc. Tomislav Kurevija, dr. sc. Bojan Matoš, dr. sc. Snježana 
Mihalić Arbanas, dr. sc. Marta Mileusnić, dr. sc. Zoran Nakić, dr. sc. Karolina Novak Mavar, dr. sc. 
Borivoje Pašić, dr. sc. Dario Perković, dr. sc. Bruno Saftić, dr. sc. Katarina Simon, dr. sc. Ivan Sobota, dr. 
sc. Anja Vrbaški, dr. sc. Domagoj Vulin. 
 
Prisutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 
Ivana Protrka, Marija  Macenić, Laura Bačani, Dubravka Pleše, Duje Smirčić, Vjekoslav Herceg 

 
Odsutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 

----- 
 

Prisutni predstavnici studenata poslijediplomskog, preddiplomskog i diplomskog studija: 
Stjepo Grljević, Dominik Budimić, Mate Grgo Jerković, Dora Rebeka Kunštić, Ivana Dergez.  

 
Odsutni predstavnici studenata poslijediplomskog, preddiplomskog i diplomskog studija: 
Ivan Smajla, Ena Lukin, Filip Hudin, David Jakovljević, Ante Radišić, Leonardo Mazić, Monika Marić.  

 
Ostali prisutni: Andrea Kordić, zapisničarka i predstavnica nenastavnog osoblja, Zora Vrdoljak, upravni 
pravnik - zamjena tajnice Fakulteta. 
 

Dekan je prije početka sjednice uručio potvrdu o izboru u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog 
profesora dr. sc. Antoniji Jaguljnjak Lazarević. Utvrdio je da sjednici prisustvuje natpolovična većina svih 
članova Fakultetskog vijeća te predložio dnevni red koji je s dopunama jednoglasno prihvaćen i glasi: 
 

1. Usvajanje zapisnika 2. redovite sjednice FV-a u ak. god. 2019./2020. 
 

2. Obavijesti dekana i prodekana. 

3. Prihvaćanje odluka Fakultetskog vijeća donesenih elektroničkim glasovanjem. 

4. Prijedlog kandidata za  dodjelu Nagrade Grada Zagreba. 
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5. Imenovanje predstavnika fakulteta za akademska pitanja (academic contact) u svrhu 
provođenja programa Erasmus+. 

 
6. Nastavna pitanja: 

(a) Prijedlog upisnih kvota na preddiplomskim i integriranim preddiplomskim i diplomskim 
studijima te upisne kvote za Hrvate izvan Hrvatske za ak. god. 2020./2021. 
 

(b) Izmjena akademskog kalendara RGN fakulteta za 2019./2020. 
 
7. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 

(a) Marina Filipović, dipl. ing. geol. - izvješće povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Određivanje podrijetla krških izvorskih voda zapadne Hercegovine i južne 
Dalmacije na temelju prirodnih i umjetnih trasera“. Prijedlog mentora. 

 
(b) Domagoj Vukadin, mag. ing. geol. - izvješće povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada 

pod naslovom: “Razvoj postupka seizmičke interpretacije ležišta ugljikovodika Bjelovarske 
depresije na temelju inverzije seizmičkih brzina”. 

 
(c) Davor Antoljak, dipl. ing. rud. - imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod 

naslovom: „Zavisnost specifične energije rezanja stijena od specifične energije bušenja“ 
 
(d) Mr. sc. Damir Palenik, dipl. ing. geol. - izvješće povjerenstva o ocjeni doktorskog rada pod 

naslovom: „Geološka građa i rekonstrukcija tektogeneze središnjega dijela Ćićarije. 
 

(e) Molbe za mirovanje obveza iz studija: 
1. Ana Getaldić, mag. ing. min.  
2. Tomislav Brenko, mag. geol 

 
8. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za naftno inženjerstvo - donošenje odluke o traženju suglasnosti Sveučilišta u 
Zagrebu za raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto I. vrste, - izvanredni profesor u  području  Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, 
nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

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

(a) Dr. sc. Mario Dobrilović - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za 
izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo. 
 

(b) Dr. sc. Darko Pavlović - 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 Naftno rudarstvo. 

 
(c) Dr. sc. Siniša Stanković - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog 

zaposlenika  na  radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, u području 
tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, za 
potrebe izvođenja preddiplomskih sveučilišnih studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i 
upravljanje, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 50%.  
 

(d) Dr. sc. Zoran Nakić - 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 Geološko inženjerstvo.  

 
(e) Dr. sc. Ivica Pavičić - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za 

izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje 
Geologija, grana Geologija i paleontologija.  

 
(f) Dr. sc. Denis Težak - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za 

izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo.  
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10. Financijska pitanja:  

1. Prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu i donošenje odluke o pokriću 
manjka za 2019. 

 
11. Odbor za razvoj: 

(a) Potpora Konferencija. 
 

12. Sustav osiguranja kvalitete na RGN fakultetu:  
(a) Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete na sastavnici za ak. god. 2018./2019. 
(b) Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete sastavnice za ak. godinu 2019./2020. 

 
13.  Donošenje odluke o udruživanju RGN fakulteta u Udrugu inovatora Hrvatske. 
 
14. Razno. 

 
*** 

Točka 1. 
 

Zapisnik 2. redovite sjednice usvojen je jednoglasno. 
 
 

*** 
Točka 2. 

 
 
Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je članove FV-a o situaciji s uspostavnim 
projektom doc. dr. sc. Marka Cvetkovića koji je trenutno u fazi pregovaranja o mogućnosti financiranja. 
(na prethodnoj sjednici FV-a izvijestio kako je uspostavni istraživački projekt doc. dr. sc. Marka 
Cvetkovića pozitivno ocijenjen ali nije bio na listi za financiranje). 
 
Također je naveo kako su suradnici na još tri projekta naši nastavnici doc. dr. sc. Duje Smirčić, prof. dr. 
sc. Dunja Aljinović i doc. dr. sc. Zoran Kovač te zamolio nastavnike da kolegici Željki Kurelec jave 
ukoliko je još netko suradnik ne nekom od projekata, a da to nije evidentirano. 
Najavio je otvaranje novog natječaja za istraživačke i uspostavne istraživačke projekte  13. veljače 
2020. i napomenuo kako treba obratiti pažnju na uvjete natječaja jer je bilo izmjena kriterija. 
 
Izvijestio je kako je sjednica Vijeća prirodoslovnog područja trajala ukupno 14 minuta i kako na njoj nije 
bilo ništa značajno za naš Fakultet.  
 
 
Dekan je izvijestio kako je na sjednici Senata donesena odluka o raspisu natječaja za dodjelu nagrada 
„Andrija Mohorovičić“ i „Fran Bošnjaković“, te da je donesena Statutarna odluka o izmjeni Statuta RGN 
fakulteta radi promjene naziva zavoda za Naftno inženjerstvo u Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i 
energetiku. 
 
 
Dekan je također izvijestio kako je u prosincu 2019. godine, na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja 
nepravilnosti, donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju 
povjerljive osobe na RGN fakultetu temeljem kojega predloženi kandidat/i moraju biti predloženi od 
strane 20% zaposlenika fakulteta, u suprotnom će osobu za prijavu nepravilnosti imenovati dekan kao 
poslodavac. 
Tajnica fakulteta obrazložila je način prijavljivanja nepravilnosti, a Pravilnik koji to detaljno opisuje nalazi 
se na mrežnim stranicama fakulteta na sljedećoj poveznici: 
https://www.rgn.unizg.hr/images/dokumenti/interni_dokumenti/Pravilnik_o_postupku_unutarnjeg_prijavljivanja_n
epravilnosti_i_imenovanju_povjerljive_osobe.pdf  
 
Cijeli postupak imenovanja povjerljive osobe mora biti gotov do 1. travnja o.g. 
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Dekan je također izvijestio kako se u računovodstvo uvodi novi program ERP – Integrirani sustav za 
poslovno upravljanje kojega uvodi tvrtka TASK, jedna od tri tvrtke koje su dostavile ponude za navedeni 
sustav. 
 
Dekan je izvijestio članove vijeća o donošenju nekih novih odluka: 
-  odluku o kriterijima i načinu raspodjele parkirnih mjesta koja će biti važeća od 3. veljače. Odluka će biti 
dostavljena svim zaposlenicima. 
- odluku o postupku prijave znanstveno-istraživačkih projekata na RGN fakultetu koju je i obrazložio pa 
se razvila diskusija u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, izv. prof. dr. sc. 
Vesnica Garašić, prof. dr. sc. Tomislav Malvić, izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović i doc. dr. sc. Anamarija 
Grbeš. 
Zaključak dekana je, nakon izraženih bojazni diskutanata da se ovom odlukom zakomplicirao postupak, 
da ovu odluku može u svakom trenutku promijeniti ako se pojave problemi u postupku. 
 
Prodekan za nastavu i studente izvijestio je članove FV-a o dobivenom softveru Plag Scan za 
otkrivanje plagijata kojega mogu koristiti i nastavnici i studenti, a dobili smo ga od SRCA. 
 
Također je izvijestio kako je od Sveučilišta u Zagrebu zaprimljen zahtjev za odstupanje (promjene) u 
izvedbenom planu u odnosu na dopusnicu koje fakultet ima. 
ISVU koordinator radi na uspoređivanju postojeće dopusnice s ISVU sustavom. 
 
Najavio je održavanje Festivala znanosti - ovogodišnji koordinator je doc. dr. sc. Želimir Veinović, kao i 
održavanje Dana otvorenih vrata, koji je kako kaže, 2014. godine bio najuspješniji u promidžbenom 
smislu pa bi volio da i ove godine Dan otvorenih vrata bude na toj razini. 
 
 
 

*** 
Točka 3. 

 
Odluke donesene elektroničkim glasovanjem vijeće je jednoglasno potvrdilo. 
 
 

*** 
Točka 4. 

 
Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Nagradu Grada Zagreba predlaže: 
- dr. sc. Maju Vrkljan, umirovljenu izvanrednu profesoricu RGN fakulteta;  
- izv. prof. dr. sc. Sibilu Borojević Šoštarić s RGN fakulteta te  
- prof. dr. sc. Nenada Tomašića s Pirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
autore sveučilišnog udžbenika „Optička mineralogija, određivanje minerala polarizacijskim 
mikroskopom“. 
 
Područje za koje se predlaže dodjela Nagrade Grada Zagreba je kategorija postignutih rezultata u 
teorijskom i praktičnom radu u promicanju prosvjete odnosno visokog obrazovanja. 
 

 
*** 

Točka 5. 
 

Na temelju prijedloga prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 
Odluku: 
Doc. dr. sc. Anja Vrbaški imenuje se osobom za akademska pitanja RGN fakulteta. 
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*** 
Točka 6. 

 
 

(a) Na temelju prijedloga prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 Odluku: 

o upisnim kvotama za upis na 1. godine preddiplomskih i diplomskih studija: 

 
Preddiplomski studiji RGN fakulteta za ak. god. 2020./2021. 
 

 
* 

 

Diplomski studiji RGN fakulteta za ak. god. 2018./2019. 
 Diplomski 

studij 
Rudarstvo 

Diplomski 
studij 

Geologija 

Diplomski 
studij 

Geološko 
inženjerstvo 

Diplomski 
studij 
Naftno 

rudarstvo 

Ukupno 

Hrvatski 
državljani 

20 po smjeru 180 

Strani 
državljani 
(sami plaćaju 
studij) 

2 po smjeru 18 

Ukupno 66 22 44 66 198 
 
*** Predložene upisne kvote nisu promijenjene u odnosu na ak. god. 2019./2020. 
 
 

* 
 
(b) Na temelju prijedloga prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 Odluku: 

Upisna kvota za upis preddiplomskih studija RGN fakulteta u ak. god. 2020./2021. za Hrvate izvan 
Hrvatske: 1 mjesto/studij (ukupno 3 mjesta ) - kvota povrh naše kvote koja nije vezana uz kvotu za 
strance. 

 
*** 

Točka 7. 
 
 

(a) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće je s dva suzdržana glasa donijelo  
 Odluku: 

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

 
2. Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje: 

rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana: geološko inženjerstvo. Pristupnica 
će doktorski rad raditi pod nadzorom dr. sc. Josipa Terzića i prof. dr. sc. Igora Vlahovića. Rok za 
predaju doktorskog rada na ocjenu je 30. rujna 2021.  

 
 

 
Studij 

Broj studenata 
državljana RH 

Broj stranih 
studenata 

Ukupna upisna 
kvota 

Preddiplomski studij Rudarstvo 55 5 60 
Preddiplomski studij Geološko 
inženjerstvo 

50 5 55 

Preddiplomski studij Naftno rudarstvo 50 5 55 



 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM  

 

Oznaka OB 7.5-1-URD-1-4/3  Stranica: 6/10  Čuvanje (godina) Trajno 
 

 

* 
 

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

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

 
2. Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje: 

rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana: geološko inženjerstvo. Pristupnik će 
doktorski rad raditi pod nadzorom izv. prof. dr. sc. Jasne Orešković. Rok za predaju doktorskog 
rada na ocjenu je 30. rujna 2021.  

 
* 
 

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

Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Davora Antoljaka, dipl. ing. rud., pod 
naslovom: “Zavisnost specifične energije rezanja stijena od specifične energije bušenja” u 
sastavu: 
1. Dr. sc. Tomislav Korman, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
2. Dr. sc. Trpimir Kujundžić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
3. Dr. sc. Dalibor Kuhinek, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
4. Dr. sc. Antonija Jaguljnjak Lazarević, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
5. Dr. sc. Josip Mesec, znanstveni savjetnik (u mirovini) 

 
* 
 

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

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva o ocjeni doktorskog rada mr. sc. Damira Palenika, 
dipl. ing. geol., pod naslovom: “Geološka građa i rekonstrukcija tektogeneze središnjega dijela 
Ćićarije”.  

 
Pristupniku se odobrava dodatno razdoblje za doradu doktorskog rada u trajanju od dva mjeseca. 

 
* 
 

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

1. Ani Getaldić, mag. ing. min. odobrava se mirovanje obveza iz studija u razdoblju od 1. siječnja 
2020. godine do 31. prosinca 2020. godine. 

 
 
2. Tomislavu Brenku, mag. geol. odobrava se mirovanje obveza iz studija u razdoblju od 1. 

listopada 2018. godine do 30. rujna 2019. godine. 
 
 

*** 
Točka 8. 

 
 
(a) Na temelju prijedloga Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo  
 Odluku: 

Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 
natječaja za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto 
izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
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*** 
Točka 9. 

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

Utvrđuje se da dr. sc. Mario Dobrilović ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo,  grana 
Rudarstvo, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Maria Dobrilovića izabere u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo,  grana Rudarstvo. 
 

* 
 

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

Utvrđuje se da dr. sc. Darko Pavlović, dipl. ing. naft. rud.,  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. Darka Pavlovića izabere u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo. 

 
* 
 

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

1. Dr. sc. Siniša Stanković ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent u 
području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, u 
Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta, za potrebe izvođenja preddiplomskih 
sveučilišnih studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, na neodređeno vrijeme u 
nepunom radnom vremenu od 50%. 

 
2. Dr. sc. Siniša Stanković,  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 kandidata, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Zorana Nakića za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik - trajno zvanje u području 
tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo u 
sastavu:  
 
1. Prof. dr. sc. Kristijan Posavec, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Sanja Kapelj, Geotehnički fakultet u Varaždinu, 
3. Dr. sc. Darko Mayer, professor emeritus  Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

* 
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(e) Na temelju prijedloga kandidata, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ivice 
Pavičića za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje 
Geologija, grana Geologija i paleontologija, u sastavu:  
 
1. Prof. dr. sc. Davor Pavelić, RGN fakultet 
2. Doc. dr. sc. Bojan Matoš, RGN fakultet 
3. Prof. dr. sc. Marijan Kovačić, Prirodoslovno-matematički fakultet  Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 
* 
 

(f) Na temelju prijedloga kandidata, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Denisa 
Težaka za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, u sastavu:  
 
1. Izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović, RGN fakultet 
2. Doc. dr. sc. Vinko Škrlec, RGN fakultet 
3. Dr. sc. Josip Mesec, znanstveni savjetnik u mirovini. 

 
 

*** 
Točka 10. 

 
(a) Na temelju prijedloga i obrazloženja dekana i prodekanice za financije i poslovanje, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Usvaja se završno godišnje financijsko izvješće Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu za 2019. godinu. 

 
* 

 
(b) Na temelju prijedloga i obrazloženja dekana i prodekanice za financije i poslovanje, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
o pokriću manjka: 
Od 01.01.-31.12.2019. Fakultet je ostvario manjak prihoda od 1.125.170,31 kn, a isti se sastoji od 
manjka prihoda poslovanja u iznosu od 18.444,09 kn i manjka prihoda od nefinancijske imovine u 
iznosu od 1.106.726,22 kn.  

 
Manjak prihoda poslovanja (konto 92221) u iznosu od 18.444,09 kn će se pokriti viškom prihoda  
poslovanja  iz proteklih razdoblja (konto 92211). 

 
Manjak prihoda od nefinancijske imovine (konto 92222) u iznosu od 1.106.726,22 kn će se pokriti 
viškom prihoda od nefinancijske imovine iz proteklih razdoblja (konto 92212) u iznosu od 
324.697,31 kn i viškom prihoda poslovanja iz proteklih razdoblja (konto 92211) u iznosu od 
782.028,91 kn. 

 
Nakon pokrića manjka prihoda višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 4.263.993,93 
kn (konto 92211). 
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*** 
Točka 11. 

 
 

Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
Odluku: 

Odobrava se potpora u kategoriji Konferencija kako je navedeno u tablici: 
 

  
 

*** 
Točka 12. 

 
 

(a) Na temelju prijedloga predsjednice Povjerenstva za upravljanje kvalitetom izv. prof. dr. sc. Eme 
Jurkin,, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
1. Prihvaća se Godišnje izviješće o sustavu osiguravanja kvalitete na Rudarsko-geološko-naftnom 

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

za ak. god. 2019./2020. 
 

*** 
Točka 13. 

 
 

(a) Na temelju prijedloga Sveučilišta u Zagrebu i dopisa zaprimljenog od prorektora prof. dr. sc. 
Miljenka Šimprage, a vezano uz iznimne doprinosa RGN fakulteta u prijavljenim inovacijama 
tijekom proteklih 5 godina, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
1. RGN fakultet udružit će se u Udrugu inovatora Hrvatske. 

 
2. Zastupnikom i zamjenikom zastupnika RGN fakulteta u Udruzi inovatora Hrvatske imenuju se 

akademik prof. dr. sc. Igor Vlahović i doc. dr. sc. Želimir Veinović 
 

 
*** 

Točka 14. 
 

Pod točkom Razno, glavni urednik RGN zbornika prof. dr. sc. Tomislav Malvić dao je informaciju kako 
je RGN zbornik vraćen u bazu Scopus što je posebno bitno za prirodoslovno područje, te je zamolio 
nastavnike da prilikom pisanja rada za RGN zbornik dodaju citat (?) kojim će značajno podići vidljivost 
Zbornika 
 

 
 

POTPORE FONDA ZA RAZVOJ RGNF‐a 

Rbr  Ime i prezime 
Odobreni 
iznos 

KONFERENCIJA                                                                           5000,00 kn1 

1.   Ivan Smajla, mag. ing. naft. rud.  5000,00 kn 

UKUPNO   5000,00 kn 
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Doc. dr. sc. Krešimir Pavlić upitao je može li se riješiti problem pušenje pred glavnim ulazom u zgradu 
Fakulteta, jer je broj pušača izuzetno velik unatoč zabranama koje su napisane na ulazu. 
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović pitao je zašto je potrebno izrađivati izvješće o znanstvenoj i stručnoj 
djelatnosti prilikom postupka izbora u znanstveno zvanje pa je prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić obrazložio 
da se naputkom Matičnog odbora traži dostava izvješća o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti, ali da se, 
kako je i prodekan Vlahović predložio, može još prokomentirati sve na vijećima područja te da se 
izvješća mogu dodatno skratiti internim uputama za izradu izvješća. Predlaže da se pročita samo 
zaključak i ispunjavanje uvjeta. 
Prof. dr. sc. Malvić složio se s prof. Dobrilovićem i rekao kako se ispunjavaju obrasci još iz 1999. 
godine. 
Prof. dr. sc. Bedeković također podržava ovaj prijedlog jer su svi materijali dostupni na intranet 
stranicama prije sjednice FV-a i nema potrebe da se opširno obrazlažu na samoj sjednici vijeća. 
Apelira na članove matičnih odbora da predlože donošenje novih uputa. 

 
 

 
Sjednica je završena u 13:07h. 
 
 
 

Zapisničarka:  Dekan RGNF-a: 

   
(potpis)  (potpis) 

Andrea Kordić  Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 

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

 
 
 
 
 

 


