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KLASA: 640-01/21-01/88 
URBROJ: 251-70-10-21-1 
U Zagrebu, 13.2.2021. 

 

P O Z I V 
Na temelju članka 18. stavak 2., Statuta RGNF-a sazivam 

 

4. redovitu  sjednicu Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2020./2021. 
Sjednica će se održati  u petak, 19.02.2021. g. u 11 sati preko MS Teams-a  

 
 

Za sjednicu predlažem ovaj 
 

 
DNEVNI RED:  

 
1. Usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica Fakultetskog vijeća: 

(a) Zapisnik 1. redovite sjednice FV-a u ak. god. 2020./2021. 
(b) Zapisnik 2. redovite sjednice FV-a u ak. god. 2020./2021. 
(c) Zapisnik 3. redovite sjednice FV-a u ak. god. 2020./2021. 
 

2. Obavijesti dekana i prodekana. 
 

3. Pokretanje postupka izbora dekana RGN fakulteta za mandatno razdoblje ak. god. 2021./2022. i 
2022./2023. 

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

(a) Dr. sc. Ivo Galić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku reizbora u znanstveno-nastavno 
zvanje izvanrednog profesora, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo.  

 
(b) Dr. sc. Borivoje Pašić - 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. Petar Mijić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u 

znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo. 

 
(d) Dr. sc. Vinko Škrlec - 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.  

 
(e) Dr. sc. Želimir Veinović - 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.  

 
(f) Dr. sc. Zoran Kovač - 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 Geološko inženjerstvo.  

 
(g) Dr. sc. Helena Vučenović - 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. 



 
Oznaka OB 7.5-1-URD-1-3/3  Stranica: 2/2  Čuvanje (godina) Trajno 

 

 
(h) Dr. sc. Domagoj Vulin - 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. 

 
5. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju – 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 znanstvenom području: Prirodne znanosti, 
znanstvenom polju: Matematika, grani: Matematička analiza, u Zavodu za matematiku, informatiku i 
nacrtnu geometriju RGNF-a, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 

6. Odbor za razvoj: 

(a) Potpora ČLANAK 
 

7. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu: 
(a) Prijedlog i imenovanje članova Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za Studentski zbor 

Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor RGN fakulteta 
 

(b) Prijedlog i imenovanje članova Povjerenstva za prigovore za provedbu izbora za Studentski zbor 
Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor RGN fakulteta. 

 

8. Zavod za rudarstvo i geotehniku - prijedlog za spomen-obilježje pok. kolegi Vladi Štimcu povodom 30. 
godišnjice pogibije prilikom razminiravanja. 

 
9. Razno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekan: 
 

   Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 

(titula, ime i prezime) 


