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ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2019./2020.  održane 25. rujna 2020. preko MS Teams-a 

 
Dekan je na početku sjednice obavijestio članove FV-a da je ova sjednica na neki način „povijesna“ jer 
se po prvi puta održava preko platforme MS Teams-a. Prijavljeno je 58 članova Fakultetskog vijeća, 
dnevni red je prihvaćen i sjednica može započeti. 
 
 
1. Obavijesti dekana i prodekana. 

 
2. Akcijski plan za unapređenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije za razdoblje od 

2020. do 2023. godine. 
 

3. Davanje suglasnosti dekanu RGN fakulteta za sklapanje pojedinačnih ugovora vrijednosti 
iznad 1. mil. kn za nabavu opreme iz projekta VIRTULAB. 

 
4. Izmjene Pravilnika o djelovanju i izdavanju RGN zbornika. 

 
5. Nastavna pitanja: 

(a) Izvanredni ispitni rok u studenom 2020. 
 
(b) Izmjene preduvjeta za ak. god. 2020./2021. 
 
(c) Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za ak. god. 2020./2021. 
 
(d) Izvješće Povjerenstva za ocjenu radova pristiglih na natječaj za Rektorovu nagradu. 
 
(e) Suglasnost za izvođenje nastave na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu nastavnicima RGN fakulteta u ak. god. 2020./2021. 
 

(f) Izbor tajnika i zamjenice tajnika Povjerenstva za preddiplomske i diplomske ispite studija 
naftnog rudarstva. 

 
(g) Suglasnost za izvođenje nastave na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nastavnici 

RGN fakulteta. 
 
6. Odbor za PDS:  

(a)  Vjekoslav Herceg, mag. ing. min. – imenovanje povjerenstva za pokretanje postupka 
stjecanja doktorata znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Učinak i optimalne 
radne veličine bagera prema značajkama stijenskog materijala na površinskom kopu“ . 

 
(b)  Ana Kamenski, mag. geol. – imenovanje povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja 

doktorata znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Improvement of the deep-
geological characterization in the eastern area of the Drava Depression – spatial prediction of 
lithological properties based on seismic and well data“. 

 
(c)  Tomislav Brenko, mag. geol. – izvješće povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod 

naslovom: „Mineralogical and geochemical link between the bog iron ore deposits and 
preindustrial slags throughout the lowland Drava River area“. Imenovanje mentora. 

 
7. Izbori u zvanja/davanje Mišljenja u postupcima izbora: 

(a) Dr. sc. Josip Terzić - 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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(b) Dr. sc. Marco Pola - 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.  

 
(c) Filip Vodopić, mag. ing. naft. rud. - izvješće stručnog povjerenstva o izboru kandidata na 

radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju mlađi istraživač - asistent, na određeno vrijeme 
u punom radnom vremenu, na projektu Srategy CCUS (H2020 br. 8377549), voditeljice prof. 
dr. sc. Darie Karasalihović Sedlar. 

 
(d) Dr. sc. Luka Perković - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za 

izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje 
Strojarstvo, grana Procesno-energetsko strojarstvo (postupak provodi Fakultet strojarstva i 
brodogradnje). 

 
8. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog 
povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme 
u punom radnom vremenu.  

 
(b) Zavod za rudarstvo i geotehniku - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u 

postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju 
izvanredni profesor, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Rudarstvo, u punom radnom vremenu.  

 
(c) Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine - raspis natječaja i imenovanje 

stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto naslovni izvanredni profesor, u području 
prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija.  

 
(d) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog 

povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja 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.  

 
(e) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog 

povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju asistent, u području prirodnih znanosti, polje Geologija, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  

 
Zahtjevi za suglasnost Sveučilišta za raspisivanje natječaja: 

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

u Zagrebu za raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i 
na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području Prirodnih 
znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  

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

u Zagrebu za raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i 
na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području Prirodnih znanosti, polje 
Geologija, grana Mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

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

u Zagrebu za raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i 
na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području Tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme 
u punom radnom vremenu. 
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(i) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - zahtjev za suglasnost Sveučilišta u 

Zagrebu za raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno/nastavno 
zvanje i na radno mjesto I. vrste - izvanredni profesor, u znanstvenom području: tehničke 
znanosti, znanstvenom polju: strojarstvo, u Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

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

u Zagrebu za raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i 
na radno mjesto docenta u znanstvenom području Prirodnih znanosti, polje Geologija, grana 
Mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
9. Odbor za razvoj: 

(a) Prijedlog preraspodjele sredstava Fonda za razvoj za 2020. godinu  
 

(b) Odbor za razvoj: 
1. Potpora ČLANAK 
2. Potpora KONFERENCIJA 

 
10. Razno.  

 
 

*** 
Točka 1. 

 
Dekan je obavijestio članove Fakultetskog vijeća kako je odlukom Senata dr. sc. Mario Dobrilović 
izabran za redovitog profesora (prvi izbor), te kako je raspisan natječaj za dodjelu nagrade „Andrija 
Mohorovičić“. 
Nadalje, obavijestio je kako je naša višestruko nagrađivana diplomirana studentica Galla Uroić osvojila 
zlatnu medalju u Kanadi što je ukupno njena šesta medalja po redu pa joj na tome čestita. 
 
Doc. dr. sc. Vladislav Brkić imenovan je predstojnikom Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo i 
energetiku, a izv. prof. Lidia Hrnčević njegovom zamjenicom. 
 
Dekan je nadalje informirao članove FV-a da je Odbor za promidžbu na mrežnim stranicama fakutleta 
kreirao posebnu stranicu za upise, te da smo kao fakultet vrlo aktivni na portalu „Srednja.hr“, imamo 
svoje banere i pojačano se radi na raznim načinima promidžbe fakulteta. 
 
Izvijestio je i o radovima na sanaciji štete nakon potresa. Radovi traju cijelo ljeto, dio troškova će biti 
naplaćen od osiguranja, a dio sredstava smo već dobili od Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Prodekan Luka Perković izvijestio je članove FV-a da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
predstavila rezultate svih vrednovanja doktorskih studija u Hrvatskoj. Naš je doktorski studij ocijenjen 
„studijem visoke kvalitete“ i nalazi se u 8% najbolje ocijenjenih studija Hrvatske 
 
Prodekan Dalibor Kuhinek izvijestio je FV o napravljenom rasporedu za održavanje nastave za 1. 
godinu studija, za koju nastava započinje 29. rujna 2020., a raspored za više godine također će uskoro 
biti završen. Nastava za više godine studija započinje 5. listopada 2020. Napomenuo je kako će 
izvođenje nastave u ovom semestru biti „hibridno“ - jedan tjedan on line, jedan tjedan na fakultetu.  
 
 

*** 
Točka 2. 

 
 

Na temelju obrazloženja dekana kako je naša obveza, temeljem preporuke reakreditacije i pisma 
očekivanja AZVO-a, donošenje ovakvog Akcijskog plana u roku 6 mjeseci, Fakultetsko vijeće je 
većinom glasova donijelo  
Odluku: 
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Usvaja se Akcijski plan za unapređenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije za razdoblje od 
2020. do 2023. godine. 
 
Prof. dr. sc. Tomislav Malvić dao je komentar na ovu točku kako ga je zasmetalo u izviješću 
reakreditacije što je rečeno kako bi fakultet morao poraditi na postotku završenih studenata i na 
zapošljivosti. Smatra kako možemo spustiti kriterije za ocjenu „2“ (dovoljan) i to je sve. Ostalo je na 
studentima i tržištu rada, a ne na fakultetu. 
 

 
*** 

Točka 3. 
 

Voditeljica projekta Virtulab, izv. prof. Sibila Borojević Šoštarić, u ime dekana je izvijestila članove FV-a 
o trenutnom statusu projekta i onome što slijedi tijekom provedbe u narednim mjesecima kroz 
hodogram aktivnosti u nabavi laboratorijske i serverske opreme, financijskom stanju po elementima 
projekta te o ažuriranom planu nabave u projektu Virtulab. 

Također, obavijestila je, da je u dogovoru s dekanom, administratoru projekta Vedranu Ljubanoviću 
osigurana pomoć od strane Ureda za projekte kako bi se izbjegle eventualne nenamjerne pogreške 
uzrokovane ogromnim radnim opterećenjem. 

Fakultetsko vijeće je, nakon ovih uvodnih obrazloženja i informacija, većinom glasova donijelo  
Odluke: 
Daje se suglasnost dekanu RGN fakulteta prof. dr. sc. Kristijanu Posavcu za sklapanje pojedinačnih 
ugovora vrijednosti iznad 1. mil. kn za nabavu opreme iz projekta VIRTULAB kako slijedi 

 
1. Suglasnost za Rendgenski difraktometar (Virtulab grupa 9 (RGN fakultet); iznos s PDV-om: 

2.010.000,00 kn. 
 
2. Suglasnost za Multifunkcionalni okvir za opterećenje s dodatnim alatima (Virtulab grupa 23 

(Metalurški fakultet); iznos s PDV-om: 1.172.688,75 kn. 
 
 

*** 
Točka 4. 

 
 
Na temelju obrazloženja glavnog urednika RGN Zbornika, prof. Tomislava Malvića, Fakultetsko vijeće je 
većinom glasova donijelo 
Odluku: 
Prihvaćaju se Izmjene Pravilnika o djelovanju i izdavanju Rudarsko-geološko-naftnog zbornika. 

 
 

*** 
Točka 5. 

 
 

 (a) Na prijedlog i uz obrazloženje prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće većinom je 
glasova donijelo 
Odluku: 
1. Prihvaća se  izvanredni ispitni rok u studenome 2020.  
2. Izvanredni ispitni rok održat će se 13.11.2020. s tim da će se moći polagati samo jedan ispit i 
neće se održavati komisijski ispit. 

 

* 
 

(b) Na prijedlog i uz obrazloženje prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 
Odluku: 
Prihvaćaju se Izmjene preduvjeta za ak. god. 2020./2021. 
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* 
 

(c) Na prijedlog i uz obrazloženje prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće s jednim glasom 
protiv, donijelo je 
Odluku: 
Prihvaćaju se sve predložene izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za ak. god. 2020./2021. 

 

 
* 

 
(d) Izvješće Povjerenstva za ocjenu radova pristiglih na natječaj za Rektorovu nagradu, obrazložila je 

prof. dr. sc. Katarina Simon. Obavijestila je članove FV-a kako se prodekan za nastavu i studente 
izuzeo iz rada Povjerenstva radi mogućeg sukoba interesa. Također je napomenula kako je iz 
ocjenjivanja izuzet jedan rad koji je u međuvremenu obranjen kao diplomski rad, na što se za 
diskusiju javio prof. Gordan Bedeković, o čijem se kandidatu ovdje radi te je rekao kako se ne slaže 
s izviješćem povjerenstva jer student u trenutku predaje rada na natječaj za Rektorovu nagradu, 
nije imao obranu diplomskog. (29.6.). Tek na početku 9.mj. student je dobio odobrenje teme za 
diplomski rad. Smatra kako nije sporno da student može raditi diplomski rad iz ispitivanja koja su 
rađena u radu za Rektorovu nagradu. 
Prof. Mileusnić kaže kako diplomski rad baziran na radu za Rektorovu nagradu mora biti 
nadograđivan analizama i ne smije biti identičan. 
Prof. Malvić kaže kako je prof. Bedeković u pravu i da je činjenica da rad za Rektorovu nagradu 
mora biti izvoran, a  iz njega se dalje može raditi diplomski i sl. 
Doc. Sobota kaže kako smatra da se studenta ne bi trebalo zakinuti ni u kojem slučaju te kako je 
radi svega konzultirao tajnicu fakulteta koja je iznijela svoje mišljenje – Fakultet bi trebao gledati 
korist studenta pa i ovaj rad uvrstiti i dostaviti ga Sveučilištu uz odgovarajuće obrazloženje.  
Prof. Simon kaže kako je taj rad vrlo visoko ocijenjen te kako tu vidi odgovornost mentora, a ne 
studenta. 
Prof. Mileusnić pita što je sa svim njenim studentima kojima je rekla da ne mogu rad za Rektorovu 
nagradu prijaviti kao diplomski rad već da moraju raditi novi rad? 
Prof. Simon inzistira na tome da Fakultetsko vijeće donese odluku i ne slaže se s tim da se 
Sveučilištu šalje obrazloženje jer smatra da to nije pametno. 
Tajnica fakulteta kaže kako je od doc. Sobote dobila informaciju da rad prijavljen za Rektorovu 
nagradu nije identičan radu za diplomski ispit, a prof. Borojević Šoštarić smatra kako FV mora 
glasovati o ovakvom izvješću kakvo je pred njima. 
 
 
Nakon rasprave, Fakultetsko vijeće većinom je glasova donijelo 
Odluku: 
RGN fakultet za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2019./2020. predlaže pet (5) 
radova:  
1. Ana Anzulović i Lucia Hergotić, studentice 1. godine diplomskog studija Geologije, odnosno 

3. godine preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva, rad pod nazivom „MINERALOŠKA 
STUDIJA VODOTOČNIH SEDIMENATA PLANINE MOTAJICE, BOSNA I HERCEGOVINA“, 
mentor: izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić 

2. Andrej Kovačević, Toni Pavličić, studenti 3. godine preddiplomskog studija rudarstva, rad pod 
nazivom „PRAĆENJE I PLANIRANJE RAZVOJA RUDARSKIH RADOVA KORIŠTENJEM 
MODERNIH MODELA TERENA“, mentor: dr. sc. Branimir Farkaš 

3. Jona Brozović, Bruno Ćesić i Karlo Weiser, studentica preddiplomskog studija Geološkog 
inženjerstva te studenti diplomskog studija Rudarstva, rad pod nazivom „RAZVOJ UREĐAJA 
ZA PODZEMNU NAVIGACIJU PRI SPAŠAVANJU (SGS)“, mentor: izv. prof. dr. sc. Dalibor 
Kuhinek 

4. Andrea Valjak, studentica 2. godine diplomskog studija Naftnog rudarstva, rad pod nazivom 
„UKUPNE EMISIJE CO2 U POBOLJŠANOM PROCESU PRIDOBIVANJA NAFTE 
UTISKIVANJEM CO2“ , mentor: izv. prof. dr. sc. Domagoj Vulin 
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5. Nikolina Sušilović, studentica 2. godine diplomskog studija Naftnog rudarstva, rad pod 
nazivom „ANALIZA RASPODJELA VELIČINA PORA POMOĆU MJERENOG KAPILARNOG 
TLAKA I DIGITALNE SLIKE UZORKA“, mentor: izv. prof. dr. sc. Domagoj Vulin 

 
 

* 
 
(e)  Temeljem zahtjeva Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Nastavnicima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta daje se suglasnost za izvođenje nastave u ak. 
god. 2020./2021., na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu: 
- prof. dr. sc. Bruni Tomljenoviću iz predmeta Seizmotektonski parametri i magnituda (20+10) 
- prof. dr. sc. Franji Šumanovcu iz predmeta Odabrana poglavlja iz geofizičkih istraživanja 

(20+10) 
 

* 
 

(f)  Temeljem prijedloga Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo  
Odluku: 
Imenuje se tajnik i zamjenica tajnika Povjerenstva za preddiplomske i diplomske ispite studija 
naftnog rudarstva  
1. Mag. ing. Igor Medved  - predsjednik povjerenstva 
2. Mag. ing. Lucija Jukić - zamjenica predsjednika povjerenstva 
 
Tajnik i zamjenica tajnika Povjerenstva imenuju se na mandatno razdoblje akademskih godina 
2020./2021. i 2021./2022. 

 
 

* 
 
(g)  Temeljem zahtjeva Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće jednoglasno 

je donijelo  
Odluku: 
Nastavnici Nikolini Kovačević, višoj predavačici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta daje se 
suglasnost za izvođenje vježbi iz predmeta Deskriptivna geometrija (120 kontakt sati) na 
preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu u ak. god. 2020./2021.,  

 
 

*** 
Točka 6. 

 
 
(a) Temeljem prijedloga Odbora za poslijediplomski studij, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada Vjekoslava Hercega, mag. ing. min., 
pod naslovom: „Učinak i optimalne radne veličine bagera prema značajkama stijenskog materijala 
na površinskom kopu“ u sastavu” u sastavu: 
1. dr. sc. Tomislav Korman, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2. dr. sc. Mario Klanfar, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3. dr. sc. Petar Ilinčić, doc. Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 
* 
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(b) Temeljem prijedloga Odbora za poslijediplomski studij, Fakultetsko vijeće s jednim suzdržanim 
glasom donijelo je 
Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i ocjenu teme 
doktorskog rada Ane Kamenski, mag. geol. pod naslovom: „Improvement of the deep-geological 
characterization in the eastern area of the Drava Depression - spatial prediction of lithological 
properties based on seismic and well data“. 
1. dr. sc Iva Kolenković Močilac, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2. dr. sc. Marko Cvetković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3. dr. sc. Anita Grizelj, znan. sur. Hrvatskog geološkog instituta. 

 

 
* 

 
(c) Temeljem prijedloga Odbora za poslijediplomski studij, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Utvrđuje se da Tomislav Brenko, mag. geol. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je 
izvršio sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom. 
Pristupnik je prijavio temu doktorskog rada 27. veljače 2020. godine. 
Javni razgovor o predloženoj temi održan je 30. travnja 2020. godine. Pristupniku se odobrava 
izrada doktorskog rada pod naslovom: „Mineralogical and geochemical link between the 
bogiron ore deposits and preindustrial slags throughout the lowland Drava river area“ 
Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje 
Geologija, znanstvena grana Mineralogija i petrologija. Pristupnik će doktorski rad raditi pod 
nadzorom izv. prof. dr. sc. Sibile Borojević Šoštarić. Rok za predaju doktorskog rada na ocjenu je 
30. rujna 2021. 
Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 

 
 

*** 
Točka 7. 

 

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

Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Josip TERZIĆ 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. Josip TERZIĆA izabere u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta 
i geološko inženjerstvo. 

 

* 
 
(b)  Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Marco Pola 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. Marca Polu izabere u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo. 

 

* 
 

(c)  Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
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Filip Vodopić, mag. ing. naft. rud. izabire se  na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
mlađi istraživač - asistent, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na projektu Srategy 
CCUS (H2020 br. 8377549), voditeljice prof. dr. sc. Darie Karasalihović Sedlar. 

 
* 

 
(d)  Na temelju prijedloga Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo 
Odluku: 
pokreće se postupak davanja Mišljenja za izbor dr. sc. Luke Perkovića u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje Strojarstvo, grana Procesno-energetsko 
strojarstvo. 
Dokumentacije se dostavlja Fakultetskom vijeću Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu s molbom da provede postupak. 

 
 

*** 
Točka 8. 

 
 
(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 radno mjesto I. vrste u znanstveno-

nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme 
u punom radnom vremenu na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. 

2. Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
(a) prof. dr. sc. Katarina Simon, RGN fakultet 
(b) prof. dr. sc. Zdenko Krištafor, RGN fakultet 
(c) profesor emeritus dr. sc. Darko Mayer, Sveučilište u Zagrebu. 

 
 

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

Odluku: 
1. Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog kandidata na radno mjesto I. vrste u znanstveno-

nastavnom zvanju izvanredni profesor, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na 
Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. 

 
2. Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 

(a) Izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović, RGN fakultet 
(b) Izv. prof. dr. sc. Ivo Galić, RGN fakultet 
(c) Prof. dr. sc. Hinko Wolf, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 
* 

 
(c) Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
1. Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog kandidata na radno mjesto I. vrste u znanstveno-

nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, u području Prirodnih znanosti, polje 
Geologija, grana Mineralogija i petrologija, na  Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne 
sirovine Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

2. Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 



 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM  

 

Oznaka OB 7.5-1-URD-1-4/3  Stranica: 9/11  Čuvanje (godina) Trajno 
 

 

(a) Izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić , RGN fakultet 
(b) Izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, RGN fakultet 
(c) Prof. dr. sc. Nenad Tomašić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 
* 

 
(d) 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 radno mjesto I. vrste i u suradničko 

zvanje  poslijedoktorand, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na 
Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

2. Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
(a) Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, RGN fakultet 
(b) Doc. dr. sc. Martin Krkač, RGN fakultet 
(c) Izv. prof. dr. sc. Jelena Parlov, RGN fakultet. 

 
 

* 
 

(e) 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 radno mjesto I. vrste i u suradničko 

zvanje  asistenta, u području Prirodnih znanosti, polje Geologija, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta. 

2. Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
(a) Prof. dr. sc. Igor Vlahović, RGN fakultet 
(b) Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović, RGN fakultet 
(c) Doc. dr. sc. Bojan Matoš, RGN fakultet 

 
 

* 
 

(f) Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 
natječaja za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog 
profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom području Prirodnih znanosti, polje Geologija, grana 
Mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 
 

* 
 
(g) Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 
natječaja za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog 
profesora u znanstvenom području Prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i 
petrologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
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* 
 
(h) Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 
natječaja za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora, u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana 
Geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 

* 
 
(i) 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 izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog  
profesora, u znanstvenom području: tehničke znanosti, znanstvenom polju: strojarstvo, u Zavodu 
za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 
 

* 
 
(j) Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 
natječaja za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području Prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
 

*** 
Točka 9. 

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

Odluku: 
Prihvaća se prijedlog preraspodjele sredstava Fonda za razvoj za 2020. godinu. 

 
 

* 
 
(c) Na temelju prijedloga Odbora za razvoj RGN fakulteta, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
Odobravaju se traženi iznosi potpora Fonda za razvoj RGNF-a prema sljedećoj tablici: 
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*** 
Točka 10. 

 
 

Pod točkom razno prodekan za nastavu i studente izvijestio je članove Fakultetskog vijeća kako će se 
ovogodišnja Smotra Sveučilišta održati u elektroničkom obliku tjedan nakon prvotno najavljenog 
termina. 
Odbor za promidžbu RGN fakulteta radi na promociji sva tri naša smjera na ovogodišnjoj Smotri. 
 
 
Sjednica je završila u 13:43. 
 
 
 

Zapisničarka:  Dekan RGNF-a: 
   

(potpis)  (potpis) 
Andrea Kordić  Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 

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

POTPORE FONDA ZA RAZVOJ RGNF-a 

Rbr Ime i prezime Odobreni iznos 

KONFERENCIJA 748,45 kn 

1. Dr. sc. Branimir Farkaš, poslijedoktorand 748,45 kn 

    

ČLANAK                                                                        8525,00 kn 

 
1. 

  
 Prof. dr. sc. Igor Vlahović 2200,00 kn

2.  Doc. dr. sc. Ana Maričić 2337,50 kn

3.   Prof. dr. sc. Tomislav Malvić 825,00 kn

3.  Doc. dr. sc. Martin Krkač 3162,50 kn

UKUPNO 9273,45 


