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KLASA: 640-01/21-01/17 
URBROJ: 251-70-10-21-1 
U Zagrebu, 13.3.2021. 

 

P O Z I V 
 

Na temelju članka 18. stavak 2., Statuta RGNF-a sazivam 
 

5. redovitu  sjednicu Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2020./2021. 
Sjednica će se održati  u petak, 19.03.2021. g. u 11 sati preko MS Teams-a  

 
 

Za sjednicu predlažem ovaj 
 
 

DNEVNI RED:  
 
1. Usvajanje zapisnika 4. redovite sjednice FV-a u ak. god. 2020./2021.  

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 

 
3. Predstavljanje programa rada predloženika u postupku izbora dekana RGN fakulteta za mandatno 

razdoblje ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 
(a) Program rada izv. prof. dr. sc. Vladimira Brkića 

4. Zavod za rudarstvo i geotehniku - prijedlog kandidata za dodjelu počasnog zvanja Professor 
emeritus. 

 
5. Imenovanje predstavnika RGNF-a za podnošenje iskaza interesa za članstvo u Tematskom 

inovacijskom vijeću za energiju i održivi okoliš te Tematskom inovacijskom vijeću za sigurnost. 
 

6. Nastavna pitanja: 
(a) Smanjenje broja ECTS bodova kolegiju Diplomski rad s 25 ECTS bodova (750 radnih sati) na 21 

ECTS (630 radnih sati).  
 

(b) Uvođenje obaveznog kolegija Stručna praksa u IV. semestar, 4 ECTS boda (120 sati).  
 

(c) Imenovanje sunositelja kolegija Stručna praksa i suradnika: doc. dr. sc. Borivoje Pašić, izv. prof. dr. 
sc. Domagoj Vulin i prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar.  

 
(d) Osnivanje Terenskog laboratorija „Podzemni istraživački poligon Rudnik sv. Barbara“. 

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

Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021. 
 

(f) Prijedlog Pravilnika o rektorovoj nagradi - dodatni uvjeti. 
 

(g) Donošenje Pravilnika o stručnoj praksi na RGN fakultetu. 
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7. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 
(a) Ivana Dobrilović, dipl. ing. rud. - izvješće povjerenstva o ocjeni doktorskog rada pod naslovom: 

„Model za procjenu posmične čvrstoće diskontinuiteta u masivnim vapnencima“. Imenovanje 
povjerenstva za obranu. 

 
(b) Jasmina Martinčević Lazar, dipl. ing. geol. - izvješće povjerenstva o ocjeni doktorskog rada pod 

naslovom: „Utjecaj minerala glina na fizička svojstva sitnozrnastih tala podsljemenske zone grada 
Zagreba“. Imenovanje povjerenstva za obranu. 

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

(a) Dr. sc. Luka Perković  - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora 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. 
 

(b) Dr. sc. Dubravko Domitrović - izvješće stručnog povjerenstva u postupku reizbora u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta. 

 
(c) Dr. sc. Domagoj Vulin - 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 naftno rudarstvo. 

 
(d) Dr. sc. Trpimir Kujundžić - 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 Rudarstvo. 
 

(e) Dr. sc. Ivo Galić - imenovanje 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. 

 
(f) Dr. sc. Vinko Škrlec - 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 Rudarstvo.  

 
(g) Dr. sc. Želimir Veinović - 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 Rudarstvo.  

 
(h) Dr. sc. Helena Vučenović - 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 Rudarstvo.  

 
(i) Dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku reizbora u 

znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice, u području prirodnih znanosti, polje Geologija,  
grana Mineralogija i petrologija, na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGN 
fakulteta.  

 
(j) Dr. sc. Mario Klanfar - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku reizbora u znanstveno-

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

 
(k) Dr. sc. Mario Klanfar - imenovanje 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 Rudarstvo.  

 
(l) Dr. sc. Karolina Novak Mavar - imenovanje 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. 
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(m) Dr. sc. Bojan Matoš - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana 
Geologija i paleontologija.  

 
(n) Dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja o 

ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik - obustava postupka na zahtjev 
kandidatkinje. 

 
(o) Dr. sc. Domagoj Mudronja - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku izbora u naslovno 

znanstveno-nastavno zvanje docenta u području prirodnih znanosti, polje Geologija. 
 
9. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - zahtjev za Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu 
za raspisivanje 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. 

 
(b) Zavod za rudarstvo i geotehniku - zahtjev za Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 

natječaja za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste - redoviti 
profesor u trajnom zvanju, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Rudarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 

10. Odbor za razvoj: 
(a) Potpora ČLANAK 

 
11. Zahtjev za dodjelu ECTS-a za izvannastavnu aktivnost  u organizaciji RGNF-a. 
 
12. Razno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekan: 
 

   Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 

(titula, ime i prezime) 


