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ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2020./2021.  održane 23. travnja  2021.   (MS Teams) 

 
 
Dekan je utvrdio da je kvorum ostvaren dovoljnim brojem prijavljenih članova FV-a pa sjednica može 
započeti. 
Izvijestio je kako je na Sjednici Senata potvrđen izbor našim nastavnicima u znanstveno-nastavna zvanja i 
to prof. dr. sc. Dunji Aljinović izbor u redovitu profesoricu u trajnom zvanju i doc. dr. sc. Luki Perkoviću u 
izvanrednog profesora te je čestitao profesorima na izboru. 
 
 
Predložio je dnevni red koji je objavljen na intranet stranicama zajedno sa svim materijalima te ga je dao 
na usvajanje ukoliko nitko nema prijedlog dopuna. 
 
Prof. Malvić se javio za riječ i rekao kako je protiv točke 6. Prijedlog kriterija za raspodjelu sredstava za 
financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u 2021. godini, jer je 
materijal za istu stavljen 15-tak minuta prije same sjednice. 
 
Dekan je obrazložio zašto je ta točka danas na dnevnom redu i zašto je dodana kao dopuna tako kasno. 
Kaže kako je intencija što prije provesti interni natječaj za sveučilišne potpore. Kriteriji su slični kao i oni 
usvojeni prošle godine tako da ne očekuje značajniju raspravu no ovu točku može i maknuti s dnevnog 
reda te ostaviti za sljedeću sjednicu FV-a. No u tom slučaju će odluka o potporama biti donesena mjesec 
dana kasnije. 
 
Prof. Malvić kaže kako se prošle godine jako puno raspravljalo o ovome i kako bi volio vidjeti što je od svih 
prijedloga i zaključaka usvojeno i da li se uvažilo. S obzirom na obrazloženje dekana, kaže da što se njega 
tiče točka može ostati, ali on neće glasati ZA. 
 
Dekan je predložio dnevni red koji je usvojen i glasi: 
 
 
1. Usvajanje zapisnika 5. redovite sjednice FV-a u ak. god. 2020./2021.  
 

2. Obavijesti dekana i prodekana. 
 

3. Izbor dekana RGN fakulteta za mandatno razdoblje ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 
(a) izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić. 

4. Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu. 
 

5. Izvješće povjerenstva u postupku izbora kandidata za dodjelu počasnog zvanja professor 
emeritus. 

 
6. Prijedlog kriterija za raspodjelu sredstava za financiranje temeljne znanstvene i umjetničke 

djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u 2021. godini. 
 

7. Nastavna pitanja: 
(a) Prof. dr. sc. Marta Mileusnić - zahtjev za korištenje slobodne studijske godine - sabbatical. 
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(b) Izmjene Pravilnika o izradi i ocjeni završnog rada.  

 
(c) Izmjene Pravilnika o izradi i ocjeni diplomskog rada. 

 
(d) Donošenje Pravilnika o terenskoj nastavi. 

 
(e) Donošenje Pravilnika o stručnoj praksi. 

 

8. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 
(a)  Katarina Perić, mag. ing. petrol. - prijedlog povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja 

doktorata znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Biljni ekstrakti kao inhibitori 
korozije čelika u proizvodno-transportnim sustavima ugljikovodika“. 

 
(b)  Barbara Štimac Tumara, mag. geol. – imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 

pod naslovom: „Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva primjenom 
Wood-Kirkwoodove teorije“. 

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

(a) Dr. sc. Mario Klanfar - izvješće 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. 

 

(b) Dr. sc. Duje Smirčić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području Prirodnih znanosti, polje 
Geologija, grana Mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u 
Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine. 

 
(c) Dr. sc. Bojan Matoš - obustava postupka davanja Mišljenja za izbor u znanstveno zvanje viši 

znanstveni suradnik, u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Geologija i 
paleontologija.  

 
(d) Dr. sc. Tomislav Korman - 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. Sibila Borojević Šoštarić - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja 

Mišljenja za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u području Prirodne znanosti, polje 
Geologija, grana Mineralogija i petrologija. 

 
(f) Dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku reizbora u 

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

 
10. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za rudarstvo i geotehniku - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor 
jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - redoviti profesor 
u trajnom zvanju, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
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(b) Zavod za rudarstvo i geotehniku - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor 
jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - redoviti profesor 
u trajnom zvanju, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 

(c) Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine - raspis natječaja i imenovanje 
stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno 
mjesto I. vrste - redoviti profesor, u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana 
Mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(d) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - raspis natječaja i imenovanje 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.  

 

(e) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - raspis natječaja i imenovanje 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.  

 
(f) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - raspis natječaja i imenovanje stručnog 

povjerenstva za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju 
– izvanredni profesor u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 

(g) Zavod za rudarstvo i geotehniku - raspis natječaja i imenovanje 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.  

 

(h) Zavod za rudarstvo i geotehniku - raspis natječaja i imenovanje 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. 

 

(i) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog 
povjerenstva za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste 
- izvanredni profesor, u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Geologija i 
paleontologija,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(j) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - zahtjev za suglasnost SuZ 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, grana 
Geološko inženjerstvo,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(k) Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine - raspis natječaja i imenovanje 

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.  

 
(l) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - donošenje odluke o traženju suglasnosti 

Sveučilišta u Zagrebu za raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje 
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poslijedoktorand, u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Geologija i 
paleontologija,  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 

(m) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog 
povjerenstva za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje poslijedoktorand, u području 
Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija,  na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu. 

 

(n) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog 
povjerenstva za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje asistent, u području Tehničkih 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo,  na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 

(o) Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine - zahtjev za suglasnost SuZ za raspis 
natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje poslijedoktorand, u području Prirodne 
znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija,  na određeno vrijeme u punom radnom 
vremenu. 

 

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

12. Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete na RGN fakultetu - zamjena člana. 
 
13. Razno. 
 

* 
Točka 1. 

 
 

Vezano uz zapisnik 5. redovite sjednice, dekan je obavijestio članove FV-a da su sve primljene primjedbe 
unesene u zapisnik. 
 
Za riječ se javio prof. Kurevija koji kaže kako je sramotna i degutantna izjava prof. Nakića na prošloj sjednici 
FV-a koju je citirao, a u kojoj kaže da, u slučaju kada bi navodi iz e-maila vezani uz profesore bili istiniti, 
moglo bi se raditi o lakšoj stegovnoj odgovornosti, koja bi spadala pod kategoriju uznemiravanja, pod 
uvjetom kada bi se dokazalo da je zaista i postojala namjera uznemiravanja. Ono što prof. Nakić naglašava 
je to da je težina djela koja se spominje u anonimnoj prijavi daleko manja u odnosu na težinu djela koja je 
počinjena javnim raspačavanjem ovoga sadržaja. 
 
Pošto je prozvan od strane prof. Kurevije, prof. Nakić javio se za riječ i obrazložio kako je izuzetno precizno 
i jasno na prošloj sjednici objasnio na što se točno referirao i da mu nije jasno što je to kolegu Kureviju 
toliko iznerviralo kada je sve to bilo iznijeto na razini osobnog mišljenja prof. Nakića. 
 
Prof. Kurevija kaže kako mu takvo mišljenje nije prihvatljivo, da ga je sram i da ne može shvatiti da u 21. 
stoljeću netko razmišlja na takav način. Kaže kako mu uopće nije važno mišljenje prof. Nakića već to da ne 
možemo prosuđivati da li je to lakša ili teža stegovna kategorija. Neprihvatljivo je da se muška dominantna 
osoba uopće tako odnosi prema ženskoj osobi. 
 
Dekan moli da se ne širi diskusija već da se daju prijedlozi i primjedbe na sam zapisnik. 
 
Prof. Garašić kaže kako se potrebno držati činjenica a što manje iznositi svoja mišljenja i dojmove te da je 
potrebno držati se akademskog nivoa i nema mjesta ovakvom načinu razgovora da se netko nekoga srami. 
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Prof. Malvić kaže kako postoji akademska sloboda govora i da svatko može iznijeti svoje mišljenje, a ono 
što se ne smije je vrijeđati i psovati. 
 
Doc. Grbeš se javila za riječ te kaže kako razumije i prof. Nakića i prof. Kureviju te kako bismo kao 
akademski građani trebali osuđivati ponašanja koja nisu u skladu sa zakonom. 
 
Prof. Sondi se također javio za riječ i napomenuo kako pola sata ove rasprave ne vodi nikuda i kako bi se 
trebali baviti obrazovanjem i znanošću jer iz ovoga do sada nismo naučili ništa, a izgubili smo previše 
vremena. 
 
Dekan je zamolio sve nastavnike koji imaju još komentara na zapisnik 5. redovite sjednice da iste dostave 
tajnici dekana u pisanom obliku te da će se zapisnik usvojiti na idućoj sjednici Fakultetskog vijeća. 
 

 

* 
Točka 2. 

 
Dekan je dao nekoliko obavijesti s 9. redovite elektroničke sjednice Senata koja je održana u utorak, 20. 
travnja ove godine. 
Dekan navodi kako je Senat potvrdio program rada izvanrednog profesora Vladislava Brkića, našega 
predloženika u postupku izbora dekana te u skladu s time danas imamo i točku 3. dnevnoga reda, Izbor 
dekana RGN fakulteta za mandatno razdoblje akademskih godina 2021./2022. i 2022./2023. 
Vezano za financijska pitanja, na senatu je prikazano Konsolidirano financijsko izvješće Sveučilišta u 
Zagrebu za 2020. godinu.  
Sveučilište u Zagrebu je prikupilo godišnje financijske izvještaje od sastavnica te ih je objedinilo u 
Konsolidiranom financijskom izvješću. Ukupni prihodi iznose 2.505.992.028 kn i iskazuju povećanje u 
odnosu na 2019. g. od 5%, a to je najvećim dijelom rezultat povećanja sredstava za plaće uslijed povećanja 
osnovice te sredstava koja su dobivena iz državnog proračuna za hitne intervencije uslijed šteta od potresa. 
Ukupni rashodi iznose 2.509.853.497 kn i oni bilježe porast od 6%. Rashodi za tekuću aktivnost su ostali 
na razini rashoda u 2019., ali su porasli kapitalni rashodi i to prvenstveno zbog ulaganja u opremu i poslovne 
objekte. 
Nadalje je na Senatu prikazano izvješće o upisu u I. godinu diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za 
akademsku godinu 2020./2021. (i to za oba upisna roka). 
Za ovu akademsku godinu Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio je ukupnu upisnu kvotu od 7788 upisnih 
mjesta (prošle godine 7951), od toga 6698 za redoviti studij namijenjen hrvatskim i državljanima Europske 
unije (prošle godine 6740). Za izvanredne studente bilo je osigurano 769 upisnih mjesta (prošle godine 
900), a za strane studente 321 mjesto (prošle godine 311). 
U jesenskom i proljetnom upisnom roku upisano je ukupno 5466 studenata (prošle godine 5043), a ukupna 
popunjenost iznosi 70,18 % (prošle godine 63,43 %). Popunjenost studija prirodnih znanosti iznosi 68,8 %, 
a tehničkih znanosti 70,98 %. Dana je uputa da bi za studije čija je popunjenost ispod 50 % sastavnice i 
dalje trebale provoditi analizu uzroka takve situacije. 
 
Što se tiče našega Fakulteta situacija s upisima na diplomski studij je sljedeća: 
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Od ostalih obavijesti sa Senata, dekan je izdvojio odluku o donošenju Prethodnog mišljenja u postupku 
utvrđivanja kriterija nastavne izvrsnosti i o ispunjavanju zakonskih uvjeta za produljenje ugovora o radu 
nakon 65 godina života kojom se izvan snage stavlja Odluka Senata od 14. srpnja 2014., a kojom se 
vijećima područja daje ovlaštenje za donošenje Prethodnog mišljenja za nastavnike Sveučilišta u Zagrebu 
u postupku utvrđivanja kriterija nastavne izvrsnosti radi odabira nastavnika za produljenje ugovora o radu 
nakon 65. godine života. Prethodno mišljenje za nastavnike Sveučilišta u Zagrebu u postupku utvrđivanja 
kriterija nastavne izvrsnosti radi odabira nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života 
ubuduće će donositi Senat, na temelju prijedloga Povjerenstva Senata za utvrđivanje kriterija i potvrdu 
izbora u zvanja, a koje je dužno provjeriti ispunjavanje zakonskih uvjeta propisanih za produljenje ugovora 
o radu nakon 65. godine života. 
Dekan je dao i dvije obavijesti sa sastanka rektora prof. Borasa s dekanima sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu koji je održan u petak, 16. travnja ove godine, a jedna od tih obavijesti vezana je i uz 6. redovitu 
sjednicu Vijeća tehničkoga područja koja je održana u ponedjeljak, 1. ožujka. 
Prva od tih obavijesti vezana je uz participacije subvencija. Rektor je najavio da bi druga rata participacija 
subvencija u ovoj akademskoj godini trebala stići ovaj tjedan te se očekuje da bi trebali dobiti oko 8% od 
predviđenog iznosa, a što za naš Fakultet iznosi oko stotinjak tisuća kuna. U ovoj akademskoj godini smo 
do danas dobili samo jednu doznaku i to u siječnju ove godine u iznosu od 167 tisuća kuna (167.211,39 
kn). 
Za usporedbu, prošle godine smo do ovog razdoblja dobili ukupno nešto više od milijun kuna (1.003.291,00 
kn) od čega je u prosincu 2019. sjelo 228.627,00 kn, a u ožujku 2020. 774.663,00 kn. Što znači da smo 
ove akademske godine dobili oko 850 tisuća kuna manje nego što smo dobili prošle godine do ovog 
razdoblja. Proljetna doznaka je do sad obično bila najznačajnija, no ove godine to nažalost nije tako. Ove 
godine participacije subvencija osim što kasne, dobiveni iznosi su značajno manji od onih koje smo dobivali 
proteklih godina. Razlog tome je činjenica da novaca u proračunu nažalost ima značajno manje nego 
prijašnjih godina. Više o našim financijama prikazat će u detaljnom polugodišnjem financijskom izvješću u 
srpnju na način kao što je to napravljeno početkom ove godine za prošlu kalendarsku godinu. 
Prošle godine smo ukupno dobili oko 1,4 milijuna kuna (1.399.057,00 kn), sličan iznos, možda nešto manji 
očekujemo i ove godine. 
Druga obavijest sa sastanka rektora s dekanima vezana je uz potpore odnosno financiranje temeljne 
znanstvene i umjetničke djelatnosti, a to je i jedna od točaka našega današnjeg dnevnog reda. To je tema 
o kojoj se raspravljalo i na prošloj sjednici VTP-a. Naime, od strane VTP-a je dan prijedlog, a koji je upućen 
i našem rektoru, da se početkom akademske godine (tijekom listopada) definira privremena raspodjela po 
sastavnicama te da se do kraja kalendarske godine provedu interni natječaji ili na drugi način donesu odluke 
o raspodjeli sredstava te da se odmah početkom nove kalendarske godine započne s aktivnostima koje će 
se financirati iz potpora. Sastavnice bi prema tome mogle formirati vlastiti fond za potpore znanstvenim i 
umjetničkim istraživanjima te bi sredstvima iz tog fonda kreditirale troškove nastale prije doznake 

R. br. Studiji U R I S R I S U

02.12. Rudarsko ‐ geološko ‐ naftni fakultet 198 180 0 18 75 0 0 75 123 37.88

02.12.10. Diplomski sveučilišni studij Rudarstvo 66 60 0 6 20 0 0 20 46 30.30

Rudarstvo 22 20 0 2 9 0 0 9 13 40.91

Geotehnika 22 20 0 2 5 0 0 5 17 22.73

Zbrinjavanje i odlaganje otpada 22 20 0 2 6 0 0 6 16 27.27

02.12.11. Diplomski sveučilišni studij Geološko inženjerstvo 44 40 0 4 21 0 0 21 23 47.73

Hidrogeologija i inženjerska geologija 22 20 0 2 16 0 0 16 6 72.73

Geologija okoliša 22 20 0 2 5 0 0 5 17 22.73

02.12.12. Diplomski sveučilišni studij Naftno rudarstvo 66 60 0 6 27 0 0 27 39 40.91

Opće naftno rudarstvo 22 20 0 2 11 0 0 11 11 50.00

Energetika 22 20 0 2 16 0 0 16 6 72.73

Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu 22 20 0 2 0 0 0 0 22 0.00

02.12.13. Diplomski sveučilišni studij Geologija 22 20 0 2 7 0 0 7 15 31.82

Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja 22 20 0 2 7 0 0 7 15 31.82

Legenda:

U ukupan broj studenata

R redoviti studenti

I izvanredni studenti

S strani studenti

Upisi u diplomske studije, 2020./2021. ak. god.

Upisne kvote Upisani studenti Slobdna 

mjesta

Ukupna 

popunjenost %
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Sveučilišta. Tijekom kalendarske godine, kada budu definirani konačni iznosi sredstava koji će biti 
dodijeljeni Sveučilištu odnosno sastavnicama, sastavnice će provesti rebalans sredstava planiranih za 
znanstvena i umjetnička istraživanja. Ako konačna sredstva budu veća od predviđenih, sastavnice mogu 
proporcionalno raspodijeliti dodatna sredstva ili provesti novi natječaj. Ako dobivena sredstva budu manja 
od predviđenih, sastavnice mogu odnosno će pokriti razliku iz vlastitih sredstava. Time bi se omogućilo da 
znanstvenici raspolažu sredstvima kontinuirano kroz cijelu godinu. U svjetlu toga i preporuke da se što prije 
provedu interni natječaji, za ovu sjednicu je pripremljen prijedlog kriterija za raspodjelu sredstava za 
financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti kako ne bi kasnije, kad sredstva stignu, gubili 
vrijeme na sam interni postupak. 
Vezano za trošenje novaca do kraja proračunske godine, glavno pitanje je jesmo li sredstva namjenski 
potrošili. 
Dekan navodi da će sve ostale operativne obavijesti, a koje su uže vezane uz naš fakultet i koje su 
raspravljane na dekanskom kolegiju, članovi vijeća dobiti od predstojnika zavoda na sjednicama zavodskih 
vijeća. 
Deka je dao još napomenu vezano za način glasanja, navodi da je današnje glasanje javno po svim 
točkama osim po točki 3. Izbor dekana RGN fakulteta za mandatno razdoblje ak. god. 2021./2022. i 
2022./2023. po kojoj je tajno i otvoreno je danas od 11 sati pa sve do 16 sati. Kao i prošli put, apelira na 
sve da glasaju za vrijeme vijeća već kako koju točku prolazimo. Imamo kvorum i misli da bi svi trebali moći 
glasovati za pojedine točke tijekom vijeća, ne čekajući sami kraj sjednice. 
 
Prof. dr. sc. Daria Karasalihović moli da se ne glasuje za zapisnik odnosno da ga se skine s dnevnog reda 
obzirom da njene dopune nisu unesene iako joj je rečeno da će biti unesene, a o čemu ima konverzaciju 
e-mailom. 
 
Dekan je uvažio ovu primjedbu i ostavlja da se zapisnik usvoji na sljedećoj sjednici FV-a. Moli sve koji imaju 
primjedbe da iste dostave e-mailom tajnici Kordić. 
 
Prof. Malvić pita na što se odnosi dopuna, da li na točku koja je bila samo kratko prikazana u odnosu na 
raspravu ili na sve? 
 
Prof. Karasalihović Sedlar kaže da se dopuna odnosi na točku 5. 
 

 
* 

Točka 3. 
 

 
Dekan je još jednom napomenuo kako se za ovu točku glasa tajno. Prije nekoliko dana svima je poslan 
elaborat i certifikat kojim se jamči tajnost glasovanja te kako je od SuZ-a zatražena suglasnost obzirom da 
u našem Statutu nemamo navedeno elektroničko glasovanje. Dobili smo suglasnost od Sveučilišta u 
Zagrebu da glasanje provedemo na ovaj način, tajno elektronički preko našeg Intranet sustava. 
 
Dekan je zamolio članove FV-a da se izjasne slažu li s ovakvim načinom glasovanja i svi članovi FV-a su 
se složili. 
 
Prof. Saftić je komentirao pitanje kuvertiranja glasovanja koje je predviđeno Statutom RGN fakulteta. 
 
Dekan je obrazložio da je zbog epidemiološke situacije i zbog osiguravanja što veće prisutnosti članova 
FV-a na sjednici glasanje organizirano na ovaj način te da kuvertiranje glasova nije predviđeno. Smatra da 
je na ovakav način svima omogućeno da glasaju uključujući i one koji su trenutno na bolovanju i u 
samoizolaciji. Smatra da je pet sati dovoljno da svatko može dati svoj glas. Fizičko glasovanje bi značilo i 
osiguravanje prostora te potencijalno i izostanak kvoruma. 
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Fakultetsko vijeće je sa 52 glasa za, 18 glasova protiv i 5 suzdržanih, donijelo   
Odluku: 
Za dekana Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabire se  
izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić. 
 
Odluka se primjenjuje od 1. listopada 2021. godine, za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 
- 2021./2022. I 2022./2023. 
 

 
* 

Točka 4. 
 
 

Na temelju obrazloženja prodekanice za financije i poslovanje, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu. 

 
 
* 

Točka 5. 
 

 
Temeljem izviješća stručnog povjerenstva; Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Ocjenjuje se pozitivnim izviješće i prihvaća prijedlog kandidiranja dr. sc. Predraga Kvasničke za dodjelu 
počasnog zvanja Professor emeritus. 
 

 
* 

Točka 6. 
 

 
Na temelju prijedloga prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Prihvaćaju se kriteriji za raspodjelu sredstava za financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti 
Sveučilišta u Zagrebu u 2021. godini. 

 
 
 
* 

Točka 7. 
 

 
(a) Na zahtjev prof. dr. sc. Marte Mileusnić, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marti Mileusnić za korištenje studijske godine (sabbatical) u ak. god. 
2021./2022. u svrhu znanstvenog rada. 
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* 

 
(b) Na prijedlog prodekana za nastavu i studente, vezano uz izmjene Pravilnika o izradi i ocjeni završnog 

rada, za diskusiju su se javili prof. Bedeković, prof. Aljinović, prof. Karasalihović Sedlar, izv. prof. Vulin 
prof. Saftić, koji su redom imali prijedloge vezano uz pitanje mentora i komentora, terminologije koja 
se za njih upotrebljava, grafičkog uređenja teksta i slika i slobode forme u kojoj će rad biti napravljen, 
prilaganje izvješća softvera kao što je PlagScan ili sličnog, definiranje tehničkih elemenata i kriterija 
itd., Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Prihvaćaju se izmjene Pravilnika o izradi i ocjeni završnog rada s tim da se prijedlog prof. Malvića 
vezano uz obvezu ili preporuku o korištenju Hrvatskog pravopisa Instituta za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje uvrsti u Pravilnik kao preporuka, a ne kao obveza. 

 
* 

 
(c) Na prijedlog prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Prihvaćaju se Izmjene Pravilnika o izradi i ocjeni diplomskog rada s tim da se prijedlog prof. 
Malvića vezano uz obvezu ili preporuku o korištenju Hrvatskog pravopisa Instituta za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje uvrsti u Pravilnik kao preporuka, a ne kao obveza. 

 
* 

 
(d) Na prijedlog prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
o usvajanju Pravilnika o terenskoj nastavi. 

 

* 

 

(e) Na prijedlog prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
o usvajanju Pravilnika o stručnoj praksi. 

 
 

* 
Točka 8. 

 

 
(a) Na prijedlog Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada Katarine Perić, mag. ing. petrol. - pod 
naslovom: „Biljni ekstrakti kao inhibitori korozije čelika u proizvodno-transportnim sustavima 
ugljikovodika“ u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Katarina Simon,  
2. Izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević,  
3. Doc. dr. sc. Gordana Bilić,  
4. Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, , 
5. Izv. prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, SuZ. 
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* 

 
(b) Na prijedlog Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Barbare Štimac Tumara, mag. geol. pod 
naslovom: „Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva primjenom Wood-
Kirkwoodove teorije” u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, 
2. Izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec, 
3. Prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, SuZ. 

 
 
 

* 
Točka 9. 

 
 
(a) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Odluku: 
Dr. sc. Mario Klanfar, docent RGN fakulteta ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
grana rudarstvo, na Zavodu za rudarstvo i geotehniku Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu.  

 
 

* 

 

(b) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku:  
Dr. sc. Duje Smirčić, viši asistent RGN fakulteta izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto 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 Sveučilišta u Zagrebu.  

 
 

* 

 

(c) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku:  
Obustavlja se postupak davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Bojana Matoša za izbor u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana 
Geologija i paleontologija. 

 

* 

 

(d) Na temelju zahtjeva kandidata, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
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Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Tomislava 
Kormana 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. Trpimir Kujundžić, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Gordan Bedeković, RGN fakultet 
3. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

* 

 

(e) Na temelju zahtjeva kandidatkinje, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Sibile 
Borojević Šoštarić za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području prirodnih znanosti, 
polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija, u sastavu:  
 
1. Prof. dr. sc. Ivan Sondi, RGN fakultet 
2. Akademik prof. dr. sc. Goran Durn, RGN fakultet 
3. Prof. dr. sc. Nenad Tomašić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 

* 

 
(f) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Odluku:  
Dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, ispunjava uvjete za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredne profesorice, u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i 
petrologija. 

Dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice na 
vrijeme od 5 (pet) godina. 
 

 
* 

Točka 10. 
 
 
(a) Na temelju zahtjeva Zavoda za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja  na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju, u području Tehničke znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu 
za rudarstvo i geotehniku Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, RGN fakultet, 
2. Prof. dr. sc. Zdenko Krištafor, RGN fakultet, 
3. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 
* 
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(b) Na temelju zahtjeva Zavoda za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za rudarstvo i 
geotehniku Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Frankica Kapor, RGN fakultet, 
2. Prof. dr. sc. Zdenko Krištafor, RGN fakultet, 
3. Prof. dr. sc. Sanja Kapelj, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

* 

 

(c) Na temelju zahtjeva Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je 
Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja  na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju redovitog profesora, u području Prirodnih znanosti, polje Geologija, grana 
Mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Ivan Sondi 
2. Akademik prof. Dr. sc. Goran Durn 
3. Prof. dr. sc. Nenad Tomašić, PMF, SuZ 

 
 

* 

 
(d) Na temelju zahtjeva Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja  na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju redovitog profesora, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku 
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Daria Karasalihović, RGN fakultet, 
2. Prof. dr. sc. Frankica Kapor, RGN fakultet, 
3. Prof. dr. sc. Stjepan Strelec, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 

* 

 
(e) Na temelju zahtjeva Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 

Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja  na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju redovitog profesora, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku 
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 
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Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, RGN fakultet, 
2. Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, RGN fakultet, 
3. Prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 

 
* 

 
(f) Na temelju zahtjeva Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja  na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju izvanrednog profesora, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu  
 

Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora 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 Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

* 

 

(g) Na temelju zahtjeva Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja  na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju izvanrednog profesora, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za rudarstvo i 
geotehniku Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora 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. 

 

* 

 
(h) Na temelju zahtjeva Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja  na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju izvanrednog profesora, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za rudarstvo i 
geotehniku Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Mario Dobriilović, RGN fakultet, 
2. Izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, RGN fakultet, 
Izv. prof. dr. sc. Eldar Husejnagić, RGG, Univerzitet u Tuzli, BiH 
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* 

 
(i) Na temelju zahtjeva Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju izvanrednog profesora, u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana 
Geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju 
i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić, RGN fakultet, 
2. Prof. dr. sc. Davor Pavelić, RGN fakultet, 
3. Prof. dr. sc. Marijan Kovačić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

* 

 
(j) Na temelju zahtjeva 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 Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u 
Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta. 
 

* 

 
(k) Na temelju zahtjeva Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 

donijelo je 
Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja  na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju izvanrednog profesora, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, 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. Snježana Mihalić Arbanas, RGN fakultet, 
2. Izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak, RGN fakultet, 
3. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 

* 

 
(l) Na temelju zahtjeva 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 u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, u 
znanstvenom području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN 
fakulteta 
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* 

 
(m) Na temelju zahtjeva Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand, u znanstvenom području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Geologija i 
paleontologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko 
inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Davor Pavelić, RGN fakultet, 
2. Izv. prof. dr. sc. Željko Duić, RGN fakultet, 
3. Izv. prof. dr. sc. Jelena Parlov, RGN fakultet 
 

 
* 

 
(n) Na temelju zahtjeva Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
asistent, u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
grana Geološko inženjerstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju 
i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, RGN fakultet, 
2. Doc. dr. sc. Martin Krkač, RGN fakultet, 
Izv. prof. dr. sc. Jelena Parlov, RGN fakultet 
 

 
* 

 
(o) Na temelju zahtjeva Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 

donijelo je 
Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 
natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, u 
znanstvenom području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine 
RGN fakulteta. 

 
* 

Točka 11. 
 

 
Temeljem zahtjeva za izvannastavnu aktivnost u organizaciji RGN fakulteta, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Sudionicima International Summer School in Thermogeology in Slovenia and Croatia koja će se održati 
9.-16.7.2021. godine pod voditeljstvom dr. sc. Ive Kolenković Močilac, docentice RGN fakulteta, dodjeljuju 
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se 3 ECTS boda sukladno zahtjevu za dodjelu ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost u organizaciji 
RGN fakulteta 
 
 

* 
Točka 12. 

 
 
Prihvaća se izmjena člana Povjerenstva za upravljanje kvalitetom u svrhu izrade Pravilnika o sustavu 
osiguranja kvalitete na RGN fakultetu 
 
 

* 
Točka 13. 

 
 

U ovoj točki nije bilo komentara ni diskusije. 
 
 
 
Sjednica je završila u 13:25h 
 
 
 
Zapisničarka: 
 
Andrea Kordić           Dekan: 
    
 
         
        Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 


