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ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2020./2021.  održane 29. siječnja 2021. preko MS Teams-a 

 
Dekan je pozdravio sve prisutne članove Fakultetskog vijeća i utvrdio da je prijavljeno 56 članova te da 
sjednica može početi. 
 
Prije prelaska na dnevni red izvijestio je članove FV-a da je prof. dr. sc. Zoran Nakić izabran u redovitog 
profesora u trajnom zvanju, a doc. dr. sc. Vječislav Bohanek u izvanrednog profesora. 
 
Dekan je predložio dnevni red kojeg su svi imali prilike vidjeti na stranicama Intraneta, a obzirom da nema 
komentara isti je prihvaćen i glasi: 

 
1. Obavijesti dekana i prodekana. 
 
2. Financijska pitanja: 

(a) Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2020. g. 

(b) Odluka o pokriću manjka prihoda za 2020. g. 

3. Dopuna članstva Povjerenstva za izradu novih studijskih programa. 
 
4. Nastavna pitanja: 

(a) Izmjene Izvedbenog plana 2020./2021. g. 

(b) Oslobađanje plaćanja školarine za studente sa prebivalištem u potresom pogođenim 
područjima (Sisak i Petrinja) 
 

(c) Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća studija naftnog rudarstva. 

(d) Prijedlog upisnih kvota za preddiplomski i diplomski studij u ak. god. 2021./2022. 

(e) Prijedlog upisnih kvota za Hrvate izvan Hrvatske u ak. god. 2021./2022. 

5. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 
(a) Vjekoslav Herceg, mag. ing. min. - izvješće povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod 

naslovom: „Utjecaj značajki stijenskog materijala na učinak i optimalne radne veličine 
hidrauličnog bagera”. Imenovanje mentora. 
 

(b) Igor Karlović, mag. ing. geol. - izvješće povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Podrijetlo, ponašanje i modeliranje transporta nitrata u varaždinskom aluvijalnom 
vodonosniku”. Imenovanje mentora. 
 

(c) Karim El Sabeh, mag. ing. petrol. - izvješće povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Mogućnost smanjenja torzijskog momenta kod izrade horizontalnih bušotina 
postavljanjem zaštitnog prstena na spojnicu bušaćih šipki “. Imenovanje mentora. 
 

(d) Ana Kamenski, mag. geol. - izvješće povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Improvement of the deep-geological characterization of the eastern part of the 
Drava Depression – spatial prediction of lithological properties based on seismic and well data“. 
Imenovanje mentora. 
 

(e) Ivana Dobrilović, dipl. ing. rud. - imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod 
naslovom: „Model za procjenu posmične čvrstoće diskontinuiteta u masivnim vapnencima“. 
 

(f) Mr. sc. Goran Lešković, dipl. ing. naft. rud. - izvješće povjerenstva o ocjeni doktorskog rada 
pod naslovom: „Određivanje proizvodnog potencijala bušotina u hidraulički frakturiranim tanko 
proslojenim ležištima plina“. Imenovanje povjerenstva za obranu. 
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(g) Promjena nositelja kolegija na doktorskom studiju: Eksplozivi i tehnološke primjene 

eksplozivnih procesa – ND1: Modeliranje i suvremene primjene eksplozivnih procesa.  
 
6. Izbori u zvanja/davanje Mišljenja u postupcima izbora: 

(a) Dr. sc. Gordan Bedeković - izvješće 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. 
 

(b) Dr. sc. Anja Vrbaški - izvješće stručnog povjerenstva u postupku reizbora u znanstveno-
nastavno zvanje docenta, u području prirodnih znanosti, polje Matematika.  

 
(c) Dr. sc. Ana Maričić -  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 Geološko inženjerstvo. 

 
(d) Dr. sc. Krešimir Pavlić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku prijevremenog izbora u 

znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, 
nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo.  

 
(e) Dr. sc. Petra Jagodnik - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za 

izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci.  

 
(f) Zavod za rudarstvo i geotehniku - izvješće stručnog povjerenstva za izbor jednog kandidata 

na radno mjesto I. vrste i u suradničko zvanje  asistenta, u području tehničkih znanosti, polje 
Elektrotehnika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
(g) Dr. sc. Borivoje Pašić - 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. (prof. Nediljka Gaurina 
Međimurec, prof. Katarina Simon, prof. Stanislav Kurajica – FKIT) 

 
(h) Dr. sc. Petar Mijić - 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 Naftno rudarstvo  (prof. Gaurina Međimurec, prof. 
Katarina Simon. Prof. dr. sc. Stanislav Kurajica (FKIT). 

 
(i) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - izvješće stručnog povjerenstva u 

postupku izbora jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, u 
području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno 
rudarstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
7. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine - raspisivanje natječaja i imenovanje 
stručnog povjerenstva 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. (prof. Davor Pavelić, prof. Bruno Tomljenović, prof. Vlasta Ćosović, PMF, svi red. 
prof. u trajnom zvanju). 

 
(a) 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 docenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje Temeljne tehničke znanosti, 
grana Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), (zamjena za doc. dr. sc. 
Tanju Mališ). 

 
(b) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - zahtjev za suglasnost Sveučilišta u Zagrebu 

za raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
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nastavnom zvanju izvanredni profesor, u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grani 
Geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
8. Odbor za razvoj: 

(a) Plan raspodjele sredstava Fonda za razvoj 2021.  

(b) Potpora ČLANAK 

(c) Uvjeti natječaja za potpore Fonda za razvoj 

 
9. RGN Zbornik - prijedlog iznosa sredstava za godišnje financiranje za 2021. godinu. 

 
10. Sustav upravljanja kvalitetom na RGN fakultetu: 

(a) Izmjene i dopune Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Rudarsko-geološko-naftnom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

 
(b) Imenovanje novih članova Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 

(c) Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete na sastavnici za ak. god. 2019./2020. 

(d) Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete na sastavnici za ak. god. 2020./2021. 

 

11. Razno.  
 
 

*** 
Točka 1. 

 
Dekan je obavijestio članove Fakultetskog vijeća kako RGN fakultet sudjeluje u konceptu obnove 
potresom zahvaćenih područja s timom stručnjaka, zaposlenika fakulteta, u suradnji s Ministarstvom 
prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 
 
Vezano uz Dan fakulteta 4.12.2020., obavijestio je članove FV-a kako će im nakon sjednice biti 
dostavljen mail sa video-snimkom svih govornika i čestitki upućenih svim zaposlenicima Fakulteta kao i 
prikaz svih nagrađenih zaposlenika i studenata RGN fakulteta. 
 
S 5. redovite sjednice Senata održane 26. siječnja 2021., izvijestio je o raspisanim natječajima za 
nagrade Andrija Mohorovičić i Fran Bošnjaković, o pokrenutom postupku izbora za Studentski zbor 
Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te o utvrđivanju upisnih 
kvota za upis na 1. godine preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na 
Sveučilištu u Zagrebu. 
 
Također je obavijestio članove FV-a da će glasanje za točke dnevnog reda ove sjednice biti javno, te da 
će glasanje biti omogućeno do ponedjeljka, 14 sati. 
 
Prodekanica Rajna Rajić dala je prikaz financijskog stanja RGN fakulteta po mjesecima u 2020. 
godini. Dani su podaci o stanju na žiro računu, stanju prihoda i rashoda, kao i stanju prihoda ostvarenih 
od znanstvenih i stručnih projekata, seminara i simpozija te od suradnje s gospodarstvom. Također je 
izvijestila o tome koliki udio na žiro računu čine sredstva kojima raspolaže dekan, te koliki je udio 
sredstava svih ostalih projekata (sumarno) te posebno stanja na projektu velike financijske vrijednosti 
Virtulab. 
 
Financijsko stanje vezano uz projekt Virtulab, kao i Zahtjeve za nadoknadom sredstava, detaljnije je 
obrazložila voditeljica projekta prof. Sibila Borojević Šoštarić. Dekan je zahvalio Vedranu Ljubanoviću, 
administratoru projekta Virtulab na pedantnom i marljivom radu u vođenju projekta. 
 
Prof. Mario Dobrilović postavio je nekoliko pitanja vezano uz financije: 
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1. Što je sa sredstvima rezerviranim za Sveučilište u Zagrebu za koja je rektor 2018. ili 2019. 
godine rekao da se ne moraju uplaćivati na račun SuZ već ih sastavnice mogu namjenski 
trošiti? 

2. Prodekanica za financije i poslovanje spominje „ukupno ostvarenu suradnju“ pa ga zanima 
odnosi li se to na ponuđenu, realiziranu ili naplaćenu suradnju? 

3. Da li je žiro-račun fakulteta od 1.10.2019. godine ikada bio u minusu? 
 

Prodekanica je na prvo pitanje odgovorila da ne postoji pisana odluka kojom se kaže da sastavnice više 
nisu u obvezi izdvajati sredstva za SuZ, tako da naš fakultet, a sukladno važećoj odluci, i dalje izdvaja i 
na posebnoj kartici vodi evidenciju o tim sredstvima, ali ih ne uplaćuje na račun SuZ. Sveučilište ta 
sredstva za sada ne potražuje, no isto tako Senat nije donio odluku da se sredstva više ne moraju 
izdvajati. 
Na drugo pitanje prodekanica Rajić odgovorila je kako se ovdje radi samo o prihodima koji su ostvareni 
tijekom 2020. godine, dakle u ove iznose nisu uključeni predujmovi. 
Na treće pitanje odgovorila je kako žiro račun fakulteta nikada nije bio u minusu. 
Dekan je obrazložio kako žiro račun fakulteta kao poslovnog subjekta niti ne može biti u minusu osim 
ako se minus posebno ne ugovori. S obzirom na trenutno stanje žiro računa i obaveze koje nam dolaze 
po projektu Virtulab, kontaktirana je Zagrebačka banka te su dogovoreni uvjeti ugovaranja dozvoljenog 
minusa u slučaju da nam dozvoljeni minus zatreba. 
 
Prof. Borojević Šoštarić i izv. prof. Bohanek komentirali su kako prikazani iznos financijskog stanja, a 
koji se ostvaruje putem znanstvenih projekata, ne odgovara stvarnim iznosima, jer da je prema njihovim 
saznanjima stanje na KIC projektima veće. Prodekanica Rajić je odgovorila da taj prikaz pokazuje 
isključivo stanje prihoda na promatranim projektima, što ne uključuje i primljene predujmove, a detaljnije 
informacije i obrazloženje o prihodima na KIC projektima mogu dobiti u računovodstvu. 
 
Prodekan Dalibor Kuhinek izvijestio je FV o situaciji s upisanim studentima, praksom, terenskom 
nastavom i sl., o intenzivnijem korištenju ISVU sustava koji je sada usklađen s izvedbenim planom 
nastave, o uvedenom digitalnom izdavanju potvrda te o uvođenju ticketinga u SRF (vidljivost statusa 
predanog zahtjeva studenta). 
 
Prodekan Luka Perković prikazao je kroz prezentaciju godišnji pregled znanosti i projekata u 2020. za 
koji je prof. Borojević Šoštarić skrenula pažnju da nedostaje TRAIN DIM ESEE započeti projekt, no 
prodekan kaže kako je povukao podatke iz baze projekata u kojoj su samo istraživački projekti, a 
navedeni projekt je klasificiran kao edukacijski. 
 
 

*** 
Točka 2. 

 
 

(a) Na temelju obrazloženja prodekanice za financije i poslovanje, Fakultetsko vijeće je donijelo  
Odluku: 
Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za 2020.g. 

 
* 

 
(b) Na temelju obrazloženja prodekanice za financije i poslovanje, Fakultetsko vijeće je donijelo  

Odluku: 
o pokriću manjka prihoda za 2020. godinu na način kako slijedi: 
Od 01.01.2020. - 31.12.2020. RGNF  je ostvario manjak prihoda od 1.551.272,30 kuna, a sastoji se od viška prihoda 
poslovanja u iznosu od 5.010.725,33 kuna i manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.561.997,63 kune.  

Manjak prihoda od nefinancijske imovine (konto 92222) u iznosu od 6.561.997,63  kuna će se pokriti viškom prihoda 
poslovanja tekuće godine (konto 92211) u iznosu od  5.010.725,33 kune i viškom prihoda poslovanja ranijih godina (konto 
92211) u iznosu od 1.551.272,30 kuna. 

Preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 4.263.993,93 kune (konto 92211). 

Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.712.721,63 
kune (konto 92211). 
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Prof. Franjo Šumanovac komentirao je kako je zbunjujuća terminologija „višak/manjak prihoda“ pa pita 
radi li se tu o „dobiti“ i „gubitku“ odnosno o razlici između troškova i prihoda? 
Prodekanica Rajić je potvrdno odgovorila i napomenula da se terminologija „višak/manjak prihoda“ 
koristi u računovodstvu. Prof. Karasalihović Sedlar napomenula je kako je ispravna terminologija „dobit“ 
i „gubitak“. 

 
 
 
 
 
 

*** 
Točka 3. 

 
Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine za dodatnim članom, 
Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
o izmjeni i proširenju Povjerenstva za izradu novih studijskih programa Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta koje sada broji 34 člana i to: 

1. Izv.prof.dr.sc. Dalibor Kuhinek, prodekan za nastavu i studente 
2. Doc.dr.sc. Tomislav Korman, predsjednik vijeća studija 
3. Doc. dr.sc. Želimir Veinović, zamjenik predsjednika vijeća studija 
4. Prof.dr.sc. Marta Mileusnić, predsjednica vijeća studija 
5. Prof.dr.sc. Jelena Parlov, zamjenica predsjednika vijeća studija 
6. Doc.dr.sc. Sonja Koščak Kolin, predsjednica vijeća studija 
7. Doc. dr. sc. Borivoje Pašić, zamjenik predsjednice vijeća studija 
8. Doc.dr.sc Vladislav Brkić, predstavnik za e-učenje 
9. Prof.dr.sc. Rajna Rajić 
10. Izv.prof.dr.sc. Jasna Orešković 
11. Dr.sc. Dubravka Pleše 
12. Prof.dr.sc. Biljana Kovačević Zelić 
13. Prof.dr.sc. Snježana Mihalić Arbanas 
14. Doc.dr.sc. Bojan Matoš 
15. Prof.dr.sc. Daria Karasalihović Sedlar 
16. Prof.dr.sc. Kristijan Posavec 
17. Doc.dr.sc. Iva Kolenković Močilac 
18. Indramani Sharma, ISVU koordinator 
19. Krešimir Tor, ISVU koordinator 
20. Izv. prof. dr. sc. Stanko Ružičić 
21. Doc. dr. sc. Ana Maričić 
22. Dr. sc. Sanja Bernat Gazibara  
23. Prof. dr. sc. Gordan Bedeković 
24. Izv. prof. dr. sc. Dario Perković  
25. Dr. sc. Ivica Pavičić 
26. Izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević  
27. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija 
28. Doc. dr. sc. Borivoje Pašić 
29. Doc. dr. sc. Luka Perković  
30. Prof. dr. sc. Mario Dobrilović 
31. Izv. prof. dr. sc. Ivo Galić 
32. Izv. prof. dr. sc. Antonia Jaguljnjak-Lazarević 
33. Izv. dr. sc. Petar Hrženjak 
34. Prof. dr. sc. Ivan Sondi  

 
Nakon osvrta dekana prof. Malvić je iznio svoj stav u kome ističe kako je ovo povjerenstvo drugo 
najveće fakultetsko tijelo, odmah nakon vijeća. Kako imamo niz odbora i drugih tijela čiji rad jest 
reguliran pravilnicima, a ovo povjerenstvo donosi vrijednosne sudove o našem znanstvenom, pa i 
nastavnom radu, smatra kako bi i ovdje trebalo jednako postupiti, jer kriteriji rada trebaju svima biti 
poznati.. 
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Dekan napominje kako Povjerenstvo radi u tri grupe koje kreiraju nove studijske programe za 
Rudarstvo, Geologiju i Naftu te smatra da posebni Pravilnik nije potreban. Izrađena je radna uputa u 
kojoj se detaljno navodi tijek procesa izrade novih studijskih programa. 
 

*** 
Točka 4. 

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

Odluku: 
Usvajaju se manje izmjene Izvedbenog plana nastave Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za 
ak. god. 2020./2021. Izmjene se odnose na ljetni semestar 2020./2021. g. 
 

* 
 

(b) Na temelju prijedloga prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Studenti sa prebivalištem u potresom pogođenim područjima (Sisak i Petrinja) oslobađaju se 
plaćanja školarine. 
Služba računovodstva RGNF-a napravit će povrat uplate svim studentima koji su školarinu već 
uplatili. 

 
* 

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

donijelo je  
Odluku: 
Doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin imenuje se predsjednicom Vijeća studija naftnog rudarstva, a 
doc. dr. sc. Borivoje Pašić zamjenikom predsjednice Vijeća studija naftnog rudarstva. 
Imenovani se biraju na mandat od dvije akademske godine. 

 
* 
 

(d) Na temelju prijedloga prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
o upisnim kvotama za upis na 1. godine preddiplomskih i diplomskih studija: 

 
 
Preddiplomski studiji: 

 

Diplomski studiji RGN fakulteta za ak. god. 2021./2020. 
 Rudarstvo Geologija Geološko inženjerstvo 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. 2020./2021. 

 
 
 

* 
 

(e) Na temelju prijedloga prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Prihvaćaju se posebne upisne kvote za mlađe naraštaje Hrvata izvan Republike Hrvatske: 

 
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 
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1. Upisna kvota za upis preddiplomskih studija RGNf u ak. god. 2021./2022. za Hrvate izvan 
Hrvatske:  
1 mjesto/studij (ukupno 3 mjesta) - kvota povrh redovne kvote i nema veze sa kvotama za 
strance 

2. Kriteriji upisa:  
- Četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekvivalentno hrvatskom gimnazijskom 

programu 
- Prosjek ocjena četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja ekvivalentan prosječnoj 

ocjeni 3,5 
 

 
Prof. Daria Karasalihović upitala je zašto nakon prošlogodišnje situacije s upisima, kvote ostaju iste? 

 
Dekan predlaže da za sada kvote ostanu ovakve kakve jesu. Naime, intenzivno se radi na promidžbi 
fakulteta, angažirana je i agencija za promidžbu pa se nada da će sve to imati odjeka. 
Doc. Anamarija Grbeš kaže kako je analizama tržišta rada utvrđeno kako postoji kontinuirana potreba 
za rudarima kao strukom. 

 
*** 

Točka 5. 
 
 

 (a) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Utvrđuje se da Vjekoslav Herceg, mag. ing. min. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer 
je izvršio sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom. 
 
Pristupnik je prijavio temu doktorskog rada 27. kolovoza 2020. godine. 
 
Javni razgovor o predloženoj temi održan je 14. listopada 2020. godine. Pristupniku se odobrava 
izrada doktorskog rada pod naslovom: „Utjecaj značajki stijenskog materijala na učinak i 
optimalne radne veličine hidrauličnog bagera”. 
 
Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana: rudarstvo. Pristupnik će doktorski rad 
raditi pod nadzorom dr. sc. Maria Klanfara, docenta RGN fakulteta. Rok za predaju doktorskog 
rada na ocjenu je 30. rujna 2021. 
 
Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 
 

 
* 
 

(b) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Utvrđuje se da Igor Karlović, mag. ing. geol. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je 
izvršio sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom.  
 
Pristupnik je prijavio temu doktorskog rada 1. listopada 2020. godine.  
 
Javni razgovor o predloženoj temi održan je 25. studenog 2020. godine. Pristupniku se odobrava 
izrada doktorskog rada pod naslovom: „Podrijetlo, ponašanje i modeliranje transporta nitrata u 
varaždinskom aluvijalnom vodonosniku” 
 
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 prof. dr. sc. Kristijana Posaveca. Rok za predaju doktorskog rada 
na ocjenu je 30. rujna 2021. 
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Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 

 
 

* 
 

(c) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Prihvaćaju se sve predložene izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za ak. god. 2020./2021. 
Utvrđuje se da Karim El Sabeh, mag. ing. petrol. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer 
je izvršio sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom. 
 
Pristupnik je prijavio temu doktorskog rada 26. listopada 2020. godine. 
 
Javni razgovor o predloženoj temi održan je 16. prosinca 2020. godine. Pristupniku se odobrava 
izrada doktorskog rada pod naslovom: „Mogućnost smanjenja torzijskog momenta kod izrade 
horizontalnih bušotina postavljanjem zaštitnog prstena na spojnicu bušaćih šipki“. 
 
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 dr. sc. Borivoja Pašića docenta RGN fakulteta. Rok za predaju 
doktorskog rada na ocjenu je 30. rujna 2023.  
 
Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 

 
* 

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

Odluku: 
Utvrđuje se da Ana Kamenski, mag. geol. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je 
izvršila sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom. 
 
Pristupnica je prijavila temu doktorskog rada 2. rujna 2020. godine. 
 
Javni razgovor o predloženoj temi održan je 3. studenog 2020. godine. Pristupnici se odobrava 
izrada 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.“ 
 
Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje: 
geologija, znanstvena grana: geologija i paleontologija. Pristupnica će doktorski rad raditi pod 
nadzorom dr. sc. Marka Cvetkovića, docenta RGN fakulteta. Rok za predaju doktorskog rada na 
ocjenu je 30. rujna 2021.  
 
Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 
 

 
* 

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

Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Ivane Dobrilović, dipl. ing. rud., pod 
naslovom: „Model za procjenu posmične čvrstoće diskontinuiteta u masivnim vapnencima“u 
sastavu: 
1. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
2. dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
3. dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović izv. prof. Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije  
Sveučilišta u Splitu. 
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* 
 

(f) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Mr. sc. Goran 
Lešković, dipl. ing. naft. rud., pod naslovom: „Određivanje proizvodnog potencijala bušotina 
u hidraulički frakturiranim tanko proslojenim ležištima plina“. 
 
Imenuje se povjerenstvo za obranu u sastavu: 
- dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
- dr. sc. Vladislav Brkić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
- dr. sc. Darko Pavlović, nasl. doc. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Predsjednikom povjerenstva za obranu doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Domagoj Vulin, a 
javna obrana doktorskog rada održat će se 8. veljače 2021. godine. 
 
 

* 
 

(g) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Dr. sc. Mario Dobrilović, red. prof.  imenuje se nositeljem kolegija „Eksplozivi i tehnološke primjene 
eksplozivnih procesa – ND1: Modeliranje i suvremene primjene eksplozivnih procesa“ na 
doktorskom studiju „Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo“ (umjesto dosadašnjih 
nositelja prof. M. Sućeske i M. Dobrilovića). 

 
 
 

*** 
Točka 6. 

 
 

(a)  Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Gordan Bedeković 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. Gordana Bedekovića 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 donijelo je 
Odluku: 
Dr. sc. Anja Vrbaški, ispunjava uvjete za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice, u 
području prirodnih znanosti, polje Matematika, u Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu 
geometriju  RGN fakulteta. 
 
Dr. sc. Anja Vrbaški izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice, na 
vrijeme od 5 (pet) godina. 

 

* 
 

(c)  Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Mišljenje: 
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Utvrđuje se da dr. sc. Ana Maričić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viša 
znanstvena suradnica u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo,  grana Geološko inženjerstvo, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Anu Maričić 
izabere u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u području Tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo. 

 
 

* 
 

(d)  Na temelju osobnog zahtjeva doc. dr. sc. Krešimira Pavlića te izviješća stručnog povjerenstva, 
Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Obustavlja se postupak davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za prijevremeni izbor  
dr. sc. Krešimira Pavlića u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo. 

 

 
* 
 

(e)  Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Petra Jagodnik ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo,  grana 
Geološko inženjerstvo, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Petru Jagodnik izabere u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo. 

 
* 
 

(f)  Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u 
znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, u Zavodu za rudarstvo 
i geotehniku RGN fakulteta, prijavljeni kandidat doc. dr. sc. Zdenko Balaž nije zadovoljio uvjete 
raspisane natječajem te nije izabran. Iz navedenog razloga natječaj je potrebno ponoviti. 

 
* 
 

(g)   Na temelju prijedloga Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku, Fakultetsko vijeće 
donijelo je 
Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Borivoja Pašića za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo, u sastavu:  
1. Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Katarina Simon, RGN fakultet 
3. Prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. 

 
* 
 

(h)   Na temelju prijedloga Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku, Fakultetsko vijeće 
donijelo je 
Odluku: 
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Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Petra 
Mijića za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo, u sastavu:  
1. Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Katarina Simon, RGN fakultet 
3. Prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. 
 

* 
 

(i)  Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Dr. sc. Petar Mijić, mag. ing. petrol., izabire se na radno mjesto I. vrste, u suradničkom zvanju 
poslijedoktoranda u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i 
energetiku Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
  
U izvršenju ove odluke dekan Fakulteta sklopiti će ugovor o radu na određeno vrijeme s dr. sc. 
Petrom Mijićem. 

 
*** 

Točka 7. 
 
 

(a) Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je 
Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog kandidata na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju, u području prirodnih znanosti, polje 
Geologija, grana Mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na 
Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Davor Pavelić, RGN fakultet, 
2. Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović, RGN fakultet, 
3. Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 
* 

 
(b) Na temelju prijedloga Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje Temeljne tehničke 
znanosti, grana Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta. 

 

* 
 

(c) Na temelju prijedloga Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju 
izvanredni profesor, u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Geologija 
i paleontologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu geologiju i geološko 
inženjerstvo RGN fakulteta. 
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*** 
Točka 8. 

 
 

(a) Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Prihvaća se plan raspodjele sredstava Fonda za razvoj za 2021. godinu. 

 
* 

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

Odluku: 
Prihvaćaju se uvjeti natječaja za dodjelu potpora Fonda za razvoj RGN fakulteta. 

 
* 

 
(c) Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Odluku: 
dr. sc. Heleni Vučenović odobrava se korištenje potpore Fonda za razvoj u iznosu od 962,50 
kuna u svrhu potpore Članak (za članak: „Preliminary test results of gas permeability of soils and 
GCLs“). 

 
 
 

*** 
Točka 9. 

 
 

Na temelju prijedloga Glavnog urednika RGN zbornika, prof. Tomislava Malvića, Fakultetsko vijeće 
donijelo je  
Odluku: 
Prihvaća se godišnje financiranje RGN zbornika u 2021. godini u iznosu od 60.000,00 kn godišnje. 
Navedeni iznos je godišnji proračun neophodan za rad znanstvenog časopisa fakulteta „RGN zbornika“. 
 
Glavni urednik je, uz svoj opširniji pisani komentar na intranetskim stranicama sjednice, ponovio stav 
ovoga uredništva kako je ono voljno obnoviti tiskano izdanje časopisa u onome trenutku kada se i ako 
pojavi vanjski dodatni izvor financiranja (SuZ, MZO). 
 

 
*** 

Točka 10. 
 

 
(a) Na temelju prijedloga predsjednice Povjerenstva za upravljanje kvalitetom izv. prof. Eme Jurkin, 

Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Prihvaćaju se izmjene Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na RGN fakultetu. 

 
* 

 
(b) Na temelju prijedloga dekana prof. Kristijana Posavca, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Odluku: 
Imenuju se novi članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom pa sastav povjerenstva glasi: 
1. Izv. prof. dr. sc. Ema Jurkin, predsjednica Povjerenstva 
2. Doc. dr. sc. Borivoje Pašić, predstavnik nastavnika u znanstveno-nastavnom i nastavnom 

zvanju 
3. Izv. prof. dr. sc. Dario Perković, predstavnik nastavnika u znanstveno-nastavnom i nastavnom 

zvanju 
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4. Dr. sc. Helena Vučenović, predstavnica nastavnika u suradničkim zvanjima 
5. Dr. sc. Duje Smirčić, predstavnik nastavnika u suradničkim zvanjima 
6. Dragutin Domitrović, predstavnik vanjskih dionika 
7. Dr. sc. Aleksandar Toševski, predstavnik vanjskih dionika 
8. Galla Uroić, predstavnica vanjskih dionika 
9. Marica Ljubić, predstavnica administrativnog osoblja 
10. Stijepo Grljević, predstavnik studenata RGNF-a  
 

* 
 

(c) Na temelju prijedloga predsjednice Povjerenstva za upravljanje kvalitetom izv. prof. Eme Jurkin, 
Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
1. Prihvaća se Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete na sastavnici za ak. god. 2019./2020. 

2. Prihvaća se plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete na sastavnici za ak. god. 2020./2021. 

 
 

*** 
Točka 11. 

 
 

Pod ovom točkom nije bilo komentara niti diskusije. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 13:25h. 
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(potpis)  (potpis) 
Andrea Kordić  Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 
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