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ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2020./2021.  održane 19. veljače 2021. preko MS Teams-a 

 
Dekan je pozdravio sve prisutne članove Fakultetskog vijeća i utvrdio da je prijavljeno 57 članova te da 
sjednica može početi. 

 
Dekan je predložio dopunu dnevnog reda koja je prihvaćena pa dnevni red glasi: 

 
1. Usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica Fakultetskog vijeća: 

(a) Zapisnik 10. redovite sjednice FV-a u ak. god. 2019./2020. 
(b) Zapisnik 1. redovite sjednice FV-a u ak. god. 2020./2021. 
(c) Zapisnik 2. redovite sjednice FV-a u ak. god. 2020./2021. 
(d) 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. Donošenje odluke o načinu rada i postupanja Povjerenstva za provođenje postupaka 

zaprimanja prijava za spolno uznemiravanje i diskriminaciju na temelju spola na Rudarsko-
geološko-naftnom fakultetu. 

 
5. Nastavna pitanja: 

(a) Zavod za rudarstvo i geotehniku - imenovanje nositelja kolegija Bušenje, IV. sem. 
preddiplomskog studija Rudarstvo, 2+2  
 

(b) Manja izmjena Izvedbenog plana nastave za ak. god. 2020./2021. 
 

6. 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.  
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(g) Dr. sc. Helena Vučenović - 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 Rudarstvo. 

 
(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.  

 
7. 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, 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 – izvanredni profesor, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
(c) 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 – redoviti profesor, prvi izbor, u području Tehničke znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
(d) 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 – redoviti profesor, prvi izbor, u području Tehničke znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
(e) Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine - zahtjev za raspis natječaja za 

izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste – docent, u 
znanstvenom području Prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija, u 
Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGNF-a, na neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu. 

 

8. Odbor za razvoj: 

(a) Potpora ČLANAK 
 

9. 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. 

 

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

 
11. Razno.  
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*** 
Točka 1. 

 
Zapisnici s prethodnih sjednica usvojeni su jednoglasno s komentarom prof. Tomsilava Malvića 
kojeg je potrebno uvrstiti u zapisnik 3. redovite sjednice FV-a. 
 

*** 
Točka 2. 

 
 
Dekan je obavijestio članove Fakultetskog vijeća o održanoj 6. redovitoj sjednici Senata dana 
13.2.2021. u elektroničkom obliku s koje ima nekoliko obavijesti 
-Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i 
diplomskih  sveučilišnih studija u ak. god. 20./21, ukupni iznos stipendije je 10.000,00kn. Više detalja na 
stranicama Suza 
-Natječaj za dodjelu rektorovu nagrade za ak. god. 2020./2021., obavijest o tome je poslana svim 
nastavnicima i studentima mailom – poslat će se upit SuZ-u radi nejasnoća oko kojih smo se sporili 
prošle godine toga u kojoj mjeri diplomski rad može biti uključen u rad za rektorovu nagradu te da nam 
dostave tumačenje Pravilnika o dodjeli rektorove nagrade koje ćemo koristiti kasnije za procjenu radova 
pristiglih na natječaj. 
-Usvojen prijedlog doznake za posebne uvjete rada za 2019./2020. g. Dekan je dao kronološki osvrt 
kako su doznake pristizale te kada je Sveučilište dobilo verificirane popise radnih mjesta na temelju 
kojih je moglo izraditi dodatke za posebne uvjete rada.  
SUZ je ukupno dobilo 6.022.008,00kn, a SuZ potražuje 3.3 mil.kn tako da SuZ do 31.3. mora u državni 
proračun vratiti više od 2.7 mil.kuna.  
Ono što smo mi dobili za 2019. iznosi oko 67.399,79kn , a za 2020. god. 77.166, kn, ništa od toga još 
nije sjelo ali prema informacijama koje imamo ovaj mjesec bi trebala uslijediti isplata najavljene 
doznake. 
 
Kratka napomena vezana uz način glasovanja, glasovanje je javno i otvoreno od 11 sati do ponedjeljka 
do 14 sati. Obzirom da smo do sada praktički na svim sjednicama imali problema s kvorumom i brojem 
glasova, molim vas da glasujete do ponedjeljka do 14 sati kako ne bi imali problema s produživanjem 
roka za glasovanje i kako bi imali dovoljan  broj glasova za donošenje svih odluka. 
 
 
Prodekan Dalibor Kuhinek podsjetio je  članove FV-a o tome da danas završavaju ispitni rokovi a upisi 
počinju sljedeći tjedan. Moli sve nastavnike da u najkraćem mogućem roku završe s ispitima i upišu sve 
u ISVU jer bez toga studenti ne mogu obavljati upise na normalan način. 
 
Također je obavijestio da je projekt RGN START - projekt stručnih praksi u tijeku, u sljedeća 2 tjedna 
možete očekivati sastanke i dogovore vezane uz male promjene postojećih studijskih programa (uvodit 
će se stručna praksa u diplomski studij Geologije i Nafte) pa molim sve nastavnike da budu kooperativni 
i surađuju jer nam je to od izuzetne važnosti. 
 
 
 
Prodekan Luka Perković obavijestio je članove FV-a da su od sada e-novosti dostupne na intranet 
stranicama i da će biti kontinuirano nadopunjavanje na tjednoj bazi. Odmičemo se od onog formata da 
će dobivati novosti e-mailom desetak puta godišnje dakle jednom mjesečno. 
Nakon FV-a poslat će mail da za potrebe ispunjavanja Akcijskog plana za reakreditaciju doktorskog 
studija, dostavite ako imate nekog pouzdanog i poznatog sudionika iz područja gospodarstva da održi 
predavanje našim doktorandima u cilju približavanja  znanosti i struke, dakle vezano uz RGN struke. 
 
 

*** 
Točka 3. 

 
 

(a) Sukladno najavi dekana, Fakultetsko vijeće je donijelo  
Odluku: 
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Pokreće se postupak izbora dekana RGN fakulteta za mandatno razdoblje ak. god. 
2021./2022. i 2022./2023. 

 
 

*** 
Točka 4. 

 
(a) Vezano uz ovu točku dekan je izvijestio Fakultetsko vijeće kako je ovu točku želio staviti na 

sljedeću sjednicu Vijeća jer je već dogovarana i razmatrana od prije, no prije dva dana zaprimljena 
je prijava skupine studentica RGNF-a za spolno uznemiravanje od strane nekih nastavnika 
fakulteta. Iz tog je razloga ova točka danas na dnevnom redu sjednice i sukladno tome bilo je 
potrebno propisati način rada i postupanja te donijeti odluku o formiranju Povjerenstva koje će 
procesuirati ov i slične prijave. Način rada je opisan u dokumentu koji je prilog ovoj točki, kao i 
prijedlog članova Povjerenstva. 
 
Prof. Bruno Saftić javio se za riječ te komentirao kako je pročitao navedeni dokument u kojem je 
opisan rad povjerenstva ali da mu nije sasvim jasan dio u točki 11. u kojoj piše kako je 
Povjerenstvo dužno prijavu proslijediti nadležnim državnim tijelima, obzirom da se u svim ostalim 
odredbama iščitava kako treba voditi računa o imenima i prezimenima i ne davati ih drugim 
osobama, pa mu se čini da točka 11. odudara od toga. Moli pojašnjenje. 
 
 
Tajnica fakulteta obrazložila je kako se u ovakvim prijavama radi o potencijalnom kaznenom djela 
pa smo o prijavi obavezni obavijestiti policiju te joj istu proslijediti. Policija će nakon obrade svu 
dokumentaciju proslijediti dalje državnim nadležnim tijelima. 
Napominje kako će sljedeći tjedan biti održan sastanak na kojem bi Uprava fakulteta trebala dobiti 
detaljne upute o načinu postupanja. 
 
Prof. Tomislav Malvić također se javio za riječ te izrazio nezadovoljstvo time što se ova odluka 
pojavila pola sata prije vijeća, a kako je ovo izuzetno osjetljiva stvar koja se tiče svih nas, smatra 
kako je trebala biti dostupna barem dan ili dva prije. 
Također ga zanima koja je uloga Povjerenstva i je li nam potrebno ako ono samo prosljeđuje 
prijavu dekanu? Tim više što imamo Etičko povjerenstvo. 
Također ga zanima zašto u prijedlogu članova Povjerenstva nema studenata? 
 
Dekan je obrazložio kako smo jučer dobili prijavu, a u kojoj stoji da ćemo, ukoliko promptno ne 
reagiramo, dobiti krivičnu prijavu. Moramo što hitnije reagirati. 
 
Smatra kako Etičko povjerenstvo ima skroz drugu ulogu, ocjenjuje nešto, donosi nekakav sud, a 
ovo Povjerenstvo ne ocjenjuje. Radi se o kaznenom djelu i vjeruje da nitko od nas nebi želio nositi 
takvu odgovornost da o tome prosuđuje.  
Konzultirane su druge sastavnice i njihov način rješavanja ovakvih situacija, tako da je ovo prijedlog 
koji bi se trebao na sličan način definirati i kod drugih sastavnica. 
 
Prof. Malvić pita je li moguće da prijava dođe izravno dekanu pa da je dekan u ime fakulteta 
proslijedi policiji, mora li postojati ovo Povjerenstvo kao „spona“? 
 
Dekan kaže kako će se sljedeći tjedan formirati uputa koja će biti poslana svim studentima i 
zaposlenicima i objavljena na Intranetu te kao će biti formirana mogućnost anonimne prijave ali i 
potpisane prijave kojoj je u tom slučaju garantirana anonimnost. Pristup pretincu imat će isključivo 
povjerenstvo odnosno predsjednica povjerenstva, a svi članovi potpisat će izjavu o tajnosti kako bi 
se podaci sačuvali tajnima do okončanja postupka. 
 
Tajnica je još jednom obrazložila kako samo Državno odvjetništvo može procjenjivati elemente 
kaznenog djela, dakle nitko unutar fakulteta. Iz tog razloga uloga ovoga Povjerenstva je samo 
prikupljanje i prosljeđivanje dokumentacije. 

 
Dekan želi poručiti studentima da će Uprava zaista napraviti sve da pokuša osvijestiti način 
komunikacije prema studentima i onemogućiti bilo kakav vid uznemiravanja i diskriminacije, kako u 
smjeru nastavnici - studenti, tako i obrnuto te također u smjeru studenti prema studentima. 
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Nakon diskusije, a na temelju prijedloga dekana, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Prihvaća se način rada i postupanja Povjerenstva za provođenje postupaka zaprimanja 
prijava za spolno uznemiravanje i diskriminaciju na temelju spola na Rudarsko-geološko-
naftnom fakultetu te se imenuje isto u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Rajna Rajić, predsjednica 
2. Doc. dr. sc. Želimir Veinović, član 
3. Doc. dr. sc. Iva Kolenković Močilac, član 
4. Izv. prof. dr. sc. Dalibor Kuhinek, savjetnik 
 

 
*** 

Točka 5. 
 

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

Odluku: 
Doc. dr. sc. Siniša Stanković imenuje se nositeljem kolegija „Bušenje“ na preddiplomskom 
studiju rudarstva, IV. semestar, satnica 2+2 (umjesto dosadašnjeg sunositeljstva - prof. dr. sc. 
Mario Dobrilović i doc. dr. sc. Siniša Stanković). 
 

 

* 
 

(b) Na temelju prijedloga i obrazloženja 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. 
 

 
 

*** 
Točka 6. 

 
 

 (a) Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Izv. prof. dr. sc. Ivo Galić, ispunjava uvjete za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanrednog profesora, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Rudarstvo, u Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta. 

 
Dr. sc. Ivo Galić izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na vrijeme od 5 
(pet) godina. 

 
* 
 

(b) Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Borivoje Pašić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Borivoja Pašića izabere u znanstveno 
zvanje viši znanstveni suradnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo. 

 
 

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

Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Petar Mijić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, te se 
predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Petra Mijića izabere u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo. 

 
* 

 
(d) Na temelju zahtjeva kandidata, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Vinka 
Škrleca za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, 
polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, u sastavu:  
 
1. Prof. dr. sc. Mario Dobrilović, RGN fakultet 
2. Izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, RGN fakultet 
3. Izv. prof. dr. sc. Eldar Husejnagić, Rudarsko-geološko- građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli. 
 

 
* 

 
(e) Na temelju zahtjeva kandidata, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Želimira Veinovića za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, u sastavu:  

 
1. Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Gordan Bedeković, RGN fakultet 
3. Izv. prof. dr. sc. Ivan Brnardić, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 

* 
 

(f) Na temelju zahtjeva kandidata, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Zorana Kovača za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, u sastavu:  
 
1. Prof. dr. sc. Zoran Nakić, RGN fakultet 
2. Izv. prof. dr. sc. Jelena Parlov, RGN fakultet 
3. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 

* 
 

(g) Na temelju zahtjeva kandidatkinje, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Helene 
Vučenović za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, u sastavu:  
 
1. Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, RGN fakultet 
2. Doc. dr. sc. Želimir Veinović, RGN fakultet 
3. Izv. prof. dr. sc. Ivan Brnardić, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
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* 
 

(h) Na temelju zahtjeva kandidatkinje, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Domagoja Vulina za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području tehničkih 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo, u sastavu:  
 
1. Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, RGN fakultet 
3. Prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 
* 
 

(i) Na temelju prijedloga Zavoda za kemiju, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Karolina TOLO, mag. ing. cheming,  izabire se na radno mjesto I. vrste, u suradničkom zvanju 
asistenta u području Tehničke znanosti, polje Kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu na Zavodu za kemiju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 
  
U izvršenju ove odluke dekan Fakulteta sklopiti će ugovor o radu na određeno vrijeme s dr. sc. 
Karolinom Tolo, mag. ing. cheming.  

 
 
 
 

*** 
Točka 7. 

 
 

(a)  Na temelju prijedloga zavoda za Matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju, 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 
redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području Prirodne znanosti, polje 
Matematika, grana Matematička analiza, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u 
Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju RGN fakulteta 

 
 
* 
 

(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-nastavnom zvanju 
izvanredni profesor, u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za rudarstvo i 
geotehniku RGN fakulteta. 

 
 
* 
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(c)  Na temelju prijedloga Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku, 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 
redoviti profesor – I. izbor, u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za naftno-
plinsko inženjerstvo i energetiku RGN fakulteta. 

 

* 
 

(d)  Na temelju prijedloga Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku, 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 
redoviti profesor – I. izbor, u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za naftno-
plinsko inženjerstvo i energetiku RGN fakulteta. 

 

 
* 
 

(e)  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 docenta, u području Prirodne 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. Dunja Aljinović, RGN fakultet, 
2. Izv. prof. dr. sc. Uroš Barudžija, RGN fakultet, 
3. Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 
 

 
*** 

Točka 8. 
 
 

(a) Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Prof. dr. sc. Tomislavu Malviću odobrava se korištenje potpore Fonda za razvoj u iznosu od 
1375 kuna u svrhu potpore Članak (za članak: „Application of the bootstrap method in low-sampled 
Upper Miocene sandstone hydrocarbon reservoirs: a case study“). 

*** 
Točka 9. 

 
 
 

(a) Na prijedlog dekana fakulteta, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Imenuju se članovi Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za Studentski zbor Sveučilišta u 
Zagrebu i Studentski zbor RGN fakulteta: 
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1. Toni Roman, student - predsjednik,       Dominik Božić, student - zamjenik predsjednika 
2. Marin Ćurić, student - član,                    Lucija Hergotić, student - zamjenik člana 
3. Josip Banić, student - član,                    Matko Mamić, student - zamjenik člana 
4. izv.prof.dr.sc. Ema Jurkin - član,            dr.sc. Ivana Protrka, poslijedoktorand - zamjenik člana 
5. doc.dr.sc. Marko Cvetković - član,         Katarina Perić, asistent - zamjenik člana 

 

 
* 

 
(b) Na prijedlog dekana fakulteta, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Imenuju se članovi Povjerenstva za prigovore za provedbu izbora za Studentski zbor 
Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor RGN fakulteta: 
 
1. Filip Vodopić, student - predsjednik,                        Viktor Bestić, student - zamjenik predsjednika 
2. Alen Franjo, student - član,                         Ivan Cindrić, student - zamjenik člana 
3. prof.dr.sc. Nediljka Gaurina Međimurec - član,        Igor Medved, asistent - zamjenik člana 
4. prof.dr.sc. Zoran Nakić - član,                                  Tomislav Brenko, asistent - zamjenik člana 
5. doc.dr.sc. Tomislav Korman – član,                         dr.sc. Petar Mijić, asistent - zamjenik člana 

 
 

 
*** 

Točka 10. 
 

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

Odluku: 
Prihvaća se inicijativa i prijedlog za spomen-obilježje pok. kolegi Vladi Štimcu povodom 30. 
godišnjice pogibije prilikom razminiravanja. 

 
 

*** 
Točka 11. 

 
 

Pod ovom točkom nije bilo komentara niti diskusije. 

 
 
Sjednica završena u 12:00 sati. 
 
 
 

Zapisničarka:  Dekan RGNF-a: 
   

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

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


