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KLASA: 640-01/21-01/17 
URBROJ: 251-70-10-21-1 
U Zagrebu, 21.9.2021. 

 

P O Z I V 
 

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

10. redovitu  sjednicu Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2020./2021. 
Sjednica će se održati  u petak, 24.9.2021. g. u 11 sati preko MS Teams-a  

 
 

Za sjednicu predlažem ovaj 
 
 

DNEVNI RED:  
 
 

 
1. Usvajanje zapisnika 9. redovite sjednice FV-a.  

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 

 
3. Izbor prodekana RGN fakulteta za mandatno razdoblje ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 

 
4. Izbor članova i zamjenika članova Senata i Vijeća područja: 

 
(a) Član Senata (po funkciji) - dekan, izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić  
(b) Zamjenik člana Senata (po funkciji) - prodekan izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek 

 
(c) Član Vijeća tehničkog područja (po funkciji) - dekan, izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić 

Zamjenik člana Vijeća tehničkog područja - izv. prof. dr. sc. Borivoje Pašić 
(d) Član Vijeća tehničkog područja (po funkciji)  - prodekan izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek 

Zamjenik člana Vijeća tehničkog područja - prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić  
(e) Član Vijeća tehničkog područja - izv. prof. dr. sc. Željko Duić 

Zamjenik člana Vijeća tehničkog područja - prof. dr. sc. Franjo Šumanovac  
 
5. Prijedlozi naziva RGN fakulteta: 

 
(a) Postojeći naziv fakulteta 

Rudarsko-geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
  

(b) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo; Zavod za geofizička istraživanja i rudarska 
mjerenja; Zavod za kemiju 

 
1.  Fakultet geoinženjerstva i geotehnologije 

 
 

(c) Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine; Zavod za naftno-plinsko 
inženjerstvo i energetiku; Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju 

 
1.  Fakultet primijenjenih geoznanosti  
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(d) Zavod za rudarstvo i geotehniku; Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja 
 

1. Fakultet geoinženjerstva 
 

(e) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo 
 
1.  Fakultet primijenjenih geoznanosti i geotehnologije  
 

(f) Zavod za rudarstvo i geotehniku 
 
1. Fakultet geoinženjerstva i održivog gospodarenja mineralnim sirovinama 
 
2. Fakultet održivog gospodarenja mineralnim resursima 
 

(g) Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine 
 
1. Fakultet georesursa i geoenergije 

 
 
6. Nastavna pitanja: 

(a) Suglasnost za izvođenje nastave na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. 
 

(b) Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća studija Geologije i geološkog inženjerstva 
za mandatno razdoblje ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 

 
(c) Izmjena ustroja Laboratorija za analizu geoloških materijala – LaGEMA. 

 
(d) Donošenje Pravilnika o izradi i obrani završnog i diplomskog rada. 
 
(e) Manje izmjene izvedbenog plana. 

 
(f) Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva za završne i diplomske ispite 

studija naftnog rudarstva. 
 
7. Imenovanja članova Odbora RGN fakulteta za mandatno razdoblje ak. god. 2021./2022. i 

2022./2023.: 
(a) Odbor za znanost  
(b) Odbor za PDS  
(c) Odbor za razvoj 
(d) Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom – imenovanje člana 

 
8. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 

(a) Laura Bačani, mag. ing. geol. - imenovanje povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata 
znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: “ Izrada numeričkog modela tečenja vode kroz 
nesaturiranu zonu zagrebačkog vodonosnika na području vodocrpilišta Velika Gorica“. 

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

(a) Dr. sc. Rajna Rajić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora  jednog izvršitelja u znanstveno-
nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - redoviti profesor u trajnom zvanju, u području Prirodne 
znanosti, polje Matematika, grana Matematička analiza, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu, na Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju. 
 

(b) Dr. sc. Martin Krkač - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste - izvanredni profesor, u području tehničkih 
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znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo. 

(c) Dr. sc. Lidia Hrnčević - 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 Naftno rudarstvo. (prof. K. Simon, prof. N. gaurina Međimurec, prof. 
Miroslav Golub GTF) 

(c) 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. (prof. Vlahović, prof. Tomljenović,  prof. Blanka Cvetko Tešović, PMF) 
 

(d) Dr. sc. Tihomir Frangen - 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 Geološko inženjerstvo. (izv. prof. Dario Perković, izv. prof. Jelena Parlov, 
dr. sc. Vlatko Gulam, HGI) 

 
(e) Dr. sc. Iris Bostjančić - 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 Geološko inženjerstvo. (izv. prof. Dario Perković, izv. prof. Jelena Parlov, 
dr. sc. Vlatko Gulam, HGI) 
 

(f) Dr. sc. David Rukavina - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja u 
suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, polje Geologija, 
grana Geologija i paleontologija, na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo. 
 

(g) Dr. sc. Šime Bilić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja u suradničko 
zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana 
Mineralogija i petrologija na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine. 

 
10. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za rudarstvo i geotehniku – donošenje odluke o raspisu natječaja i imenovanju stručnog 
povjerenstva za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - 
redoviti profesor, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo,  na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. (prof. Kujundžić, prof. Dobrilović, prof. Tihomir 
Knežiček, RGG, Univerzitet u Tuzli) 
 

(b) Zavod za rudarstvo i geotehniku – donošenje odluke o raspisu natječaja i imenovanju stručnog 
povjerenstva za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju 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. (prof. Kujundžić, izv. prof. Hrženjak, prof. izv. prof. 
Hrvoje Meaški, Geotehnički fakultet) 

 
(c) Zavod za rudarstvo i geotehniku - zahtjev za suglasnost SuZ- a za raspis natječaja za izbor jednog 

izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju 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. 

 
(d) Zavod za rudarstvo i geotehniku - zahtjev za suglasnost SuZ- a za raspis natječaja za izbor jednog 

izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - docent, u području Tehničke 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo,  na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu. 

 
(e) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - zahtjev za suglasnost SuZ-a za raspis natječaja u 

postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti 
profesor u trajnom zvanju, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
(f) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - zahtjev za suglasnost SuZ-a za raspis natječaja u 

postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti 
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profesor u trajnom zvanju, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
(g) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - zahtjev za suglasnost SuZ-a za raspis natječaja u 

postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju 
izvanredni profesor, u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija, 
na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 

(h) Zavod za Mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine - zahtjev za suglasnost SuZ-a za raspis 
natječaja u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand, iz područja Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
(i) Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju - zahtjev za suglasnost SuZ-a za raspis 

natječaja u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši 
predavač, u području Prirodne znanosti, polje Matematika, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu.  

 
(j) Zavod za kemiju - zahtjev za suglasnost SuZ-a za raspis natječaja u postupku izbora jednog 

izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u području Tehničke znanosti, 
polje Temeljne tehničke znanosti, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
(k) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - zahtjev za suglasnost SuZ-a za raspis 

natječaja u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
grana Naftno rudarstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
(l) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - zahtjev za suglasnost SuZ-a za raspis 

natječaja u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
grana Naftno rudarstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
11. Izvješće o održanim radionicama Ljetne  škole naftnog inženjerstva - PESS 2019-2021 i plan 

organizacije za 2022. godinu. 
 

12. Odbor za razvoj: 
(a) Potpora ČLANAK i KONFERENCIJA 
(b) Raspodjela sredstava za Potporu institucijski znanstveni projekt - rujan 2021. 

 
13. Razno.  
 
 
 
 
 
 
 

Dekan: 
 

   Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 

(titula, ime i prezime) 


