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ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2020./2021.  održane 21. svibnja  2021.   (MS Teams) 

 
 
Dekan je utvrdio da je kvorum ostvaren dovoljnim brojem prijavljenih članova FV-a pa sjednica može 
započeti. 
 
Predložio je dnevni red koji je objavljen na intranet stranicama zajedno sa svim materijalima. Obzirom da 
nije bilo dopuna, dnevni red je usvojen i glasi: 
 
 
1. Usvajanje zapisnika 5. i 6. redovite sjednice FV-a u ak. god. 2020./2021.  

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 

 
3. Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u 

Zagrebu u 2021. godini (Sveučilišne potpore). 
 

4. Donošenje odluke o pridruživanju RGN fakulteta Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo (HCPI). 
 
5. Nastavna pitanja: 

(a) Gabrijela Ljubek, mag. ing. cheming. - zahtjev za produžetak neplaćenog dopusta. 
 

(b)  Prijedlog upisnih kriterija za I. godine diplomskih studija RGN fakulteta za ak. god. 2021./2022. 
 
6. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 

(a)  David Rukavina, mag. geol. - imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: 
„Riftne tektonostratigrafske sekvencije donjeg i srednjeg miocena u istočnom dijelu Dravske depresije: 
primjena za procjenu potencijala geološkog uskladištenja CO2“ 

 
(b)  Šime Bilić, mag. geol. – imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: 

„Petrogeneza peridotita i piroksenita na području Banovine, Hrvatska“ 
 
 
7. Usvajanje Izvješća o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana za unapređenje kvalitete 

poslijediplomskog sveučilišnog studija za razdoblje lipanj 2020. - svibanj 2021. 
 
 
8. Izbori u zvanja/davanje Mišljenja u postupcima izbora: 

(a) Dr. sc. Tomislav Korman - 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 Rudarstvo. 

 
(b) Dr. sc. Ivo Galić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u znanstveno 

zvanje znanstveni savjetnik, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Rudarstvo. 
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(c) Dr. sc. Iva Kolenković Močilac - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku reizbora u 
znanstveno-nastavno zvanje docenta, u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Geologija 
i paleontologija, na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta.  

 
(d) Dr. sc. Petar Hrženjak - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku reizbora u znanstveno-

nastavno zvanje izvanrednog profesora, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta.  

 
(e) Dr. sc. Dubravko Domitrović - 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. Domagoj Mudronja - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora u naslovno znanstveno-

nastavno zvanje docenta u području prirodnih znanosti, polje Geologija. 
 
9. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za rudarstvo i geotehniku - 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,  na neodređeno vrijeme u punom 
radnom vremenu. 
 

(b) Zavod za rudarstvo i geotehniku - zahtjev za raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničkom 
zvanju i na radno mjesto mladi istraživač poslijedoktorand, za rad na projektu HRZZ „Poboljšani 
model ne idealne detonacije gospodarskih eksploziva“, voditelja prof. dr. sc. Muhameda Sućeske. 

 
(c) Zavod za rudarstvo i geotehniku - zahtjev za prenamjenu suglasnosti SuZ-a u suglasnost za raspis 

natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničkom zvanju i na radno mjesto poslijedoktorand, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena radi odlaska zaposlenice na prodiljni dopust). 

 
10. Zahtjev za dodjelu ECTS-a za izvannastavnu aktivnost  u organizaciji RGNF-a – PESS 2021. 

 
11. Odbor za razvoj: 

(a) Izmjene i dopune Pravilnika Fonda za razvoj 

(b) Uvjeti natječaja za potpore Fonda za razvoj 

(c) Potpora ČLANAK 

 
12. Imenovanje povjerenstva za izradu i provedbu akcijskog plana o rodnoj i spolnoj ravnopravnosti. 

 
13. Imenovanje predsjednika Vijeća Centra informacijske potpore (CIP). 

 
14. Odbor za promidžbu - izmjena sastava. 

 
15. Prijedlog za dodjelu Nagrade "Andrija Mohorovičić" Sveučilišta u Zagrebu. 

 
16. Razno.  
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* 
Točka 1. 

 
 

Nakon obavijesti dekana kako su u zapisnik 5. redovite sjednice uključene sve primjedbe, za riječ se javio 
prof. Kurevija koji kaže kako je je uspoređivao zapisnike koji su dostavljeni te kako je na dan kada se 
raspravljalo o programu rada predloženika za dekana rečeno da će se na idućem vijeću raspravljati o onoj 
točki za koju postoji opravdana sumnja u počinjenje prekršajnih ili ostalih djela kandidata, pa podsjeća 
dekana da je izjavio i da to stoji u zapisniku da će se o tome raspravljati na sljedećoj sjednici FV-a a to nije 
učinjeno. Zato moli da se to stavi u dnevni red sljedeće sjednice vijeća kako bi Vijeće bilo upoznato sa svim 
činjenicama. 
 
Na zapisnike 5. i 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća nema drugih primjedbi niti komentara. 

 
 

* 
Točka 2. 

 
Dekan je dao nekoliko obavijesti s 10. redovite elektroničke sjednice Senata koja je održana u utorak, 18. 
svibnja ove godine. 
Senat je potvrdio izbor izvanrednog profesora Vladislava Brkića za dekana RGN fakulteta za mandatno 
razdoblje akademskih godina 2021./2022. i 2022./2023. te mu je dekan ovom prilikom još jednom čestitao. 
Senat je isto tako potvrdio i naš prijedlog za imenovanje povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor 
emeritus za našeg profesora u mirovini Predraga Kvasničku u sastavu profesor Zdenko Krištafor, 
profesorica Frankica Kapor i professor emeritus Ivan Vrkljan sa Sveučilišta u Rijeci. 
Sljedeća obavijest dekana vezana je uz drugu akontacijsku doznaku subvencija participacija. Naime, dekan 
je već na prošloj sjednici Fakultetskog vijeća napomenuo da ove godine još uvijek nismo dobili drugu 
doznaku subvencija participacija. Prva doznaka došla je u siječnju ove godine u iznosu od 167.211,39 kn i 
to je sve što smo do sada dobili u ovoj akademskoj godini. Za usporedbu s prošlom godinom, do ožujka 
prošle godine dobili smo više od milijun kuna tako da smo ove godine u značajnom deficitu što se tiče 
subvencija participacija. Ova druga doznaka bi prema najavi trebala sjesti na naš račun do kraja svibnja i 
to u iznosu od 514.617,64 kn. Sredstva subvencija participacija su nam nažalost gotovo prepolovljena u 
odnosu na ovo razdoblje prošle godine, no do kraja godine bi trebali dobiti sredstva u ukupnom 
predviđenom iznosu, a koji je ove godine manji za oko 300 tisuća kuna u odnosu na prošlu godinu 
(očekujemo oko 1,1 milijun kuna, prošle godine smo dobili oko 1,4 milijuna kuna). Subvencije participacija 
nam se nažalost smanjuju već niz godina zaredom kao i broj novoupisanih studenata. Dekan se nada da 
ćemo ove godine preokrenuti taj trend kako bi osim povećanja broja naših studenata povećali i iznos 
subvencije participacija. 
Od obavijesti koje su značajne za nas dekan je izdvojio i Odluku Senata o raspodjeli akontacijske doznake 
za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ovoj ak. god. u iznosu 
od 28.348.310,33 kn. Od tog iznosa izdvaja se 4.000.000,00 kao akontacija za zajedničku nabavu 
inozemnih časopisa i baza podataka, a preostala sredstva u iznosu od 24.348.310,33 kn raspoređuju se 
sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu kao akontacija za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima 
za ak. god. 2020./2021. Raspodjela po sastavnicama utvrđena je kao postotni iznos od iznosa sredstava 
doznačenih sastavnicama u 2020. godini, a konačnu raspodjelu po sastavnicama utvrdit će Senat 
Sveučilišta u Zagrebu posebnom odlukom kada bude isplaćen ukupan iznos za temeljno financiranje 
materijalnih troškova znanstvene i umjetničke djelatnosti u ak. god. 2020./2021. Prva doznaka temeljnog 
financiranja znanstvene djelatnosti za 2021. godinu za naš Fakultet iznosi 525.067,68 kn i taj iznos bi nam 
trebao biti uplaćen do kraja svibnja, a što znači tijekom idućeg tjedna. Dekan je istaknuo da danas usvajamo 
našu raspodjelu sredstava za financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti tako da će se taj 
iznos odmah po uplati naš žiro račun raspodijeliti na kartice voditelja projekata sukladno usvojenoj 
raspodjeli. Prošle godine smo dobili nešto malo manje od 900 tisuća kuna, dekan očekuje da ćemo i ove 
godine dobiti iznos barem približan prošlogodišnjem. 



 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM  

 

Oznaka OB 7.5-1-URD-1-4/3  Stranica: 4/13  Čuvanje (godina) Trajno 

 

Dekan je na kraju obavijesti dao još kratku napomenu vezano za način glasanja koje je javno po svim 
točkama i otvoreno je od 12 sati pa sve do 16 sati. Kao i na svakoj sjednici, dekan je apelirao da se glasa 
za vrijeme vijeća već kako koju točku prolazimo. 
 
Prof. Kovačević Zelić Biljana javila se za riječ vezano uz obavijesti dekana s upitom vezanim uz situaciju s 
anonimnim mailom koji je poslan svim članovima FV-a, obzirom da je na 5. i 6. sjednici dekan rekao kako 
su poduzeti određeni postupci prema državnom odvjetništvu i angažiran je vještak, te kako je dekan rekao 
da se na žalost može desiti da se nikada ne sazna od koga je mail išao ukoliko se hitno ne poduzmu 
određene radnje. Kako je prošlo već valjda 2 mjeseca od te sjednice, prof. Kovačević Zelić pita ima li novih 
informacija u vezi zaštite integriteta fakulteta i profesora odnosno zaposlenika. 
 
Dekan obrazlaže kako je odgovor vještaka bio da g-mail (s kojega je predmetni mail poslan) ne dozvoljava 
uvid u njihove baze podataka bez policijskog naloga. Tako da je trenutno sve na policiji i odvjetništvu i 
policija sada trenutno provodi taj postupak. 
 
Zamolio je tajnicu da navede i ostale radnje koje su poduzete. 
 
Tajnica fakulteta kaže kako sve ovo stoji, ali da bi još trebalo napomenuti kako je fakultet poduzeo pravnu 
radnju putem odvjetničkog ureda odnosno predao sudu zahtjev za osiguranje dokaza. To znači da smo 
pred sudom pokrenuli postupak da sud u trenutku kad smo podnijeli zahtjev za osiguranje dokaza traži 
pristup tim dokazima bez obzira na pokretanje eventualnog sudskog postupka. Prikupljanje dokaza prije 
pokretanje samog sudskog postupka upravo je važno iz razloga da se dokazni materijali što prije prikupe 
odnosno sačuvaju od potencijalnog uništenja. Sud je odbio naš zahtjev, uložili smo žabu i čekamo rješenje 
po našoj žalbi. 
 
Prof. Kovačević Zelić misli da je kao zainteresirana stranka trebala imati informaciju da je zahtjev Fakulteta 
odbijen. 
 
Prof. Kurevija i dalje inzistira na odgovoru dekana hoće li staviti točku koju je prof. Kurevija predložio na 
Vijeće ili ne. 
Dekan kaže kako će svakako uzeti u razmatranje i odlučiti nakon ovoga vijeća da li i u kojem obliku će tu 
točku staviti na sljedeće vijeće. Kaže kako će okupiti sve zainteresirane strane da se postigne dogovor 
hoće li ta točka ići na vijeće ili ne. 
Prof. Kurevija kaže kako se na žalost neće odazvati tome sastanku jer je na sastanku s dekanom već bio i 
dekan je dobio mišljenje odvjetničkog ureda koji zastupa RGN i koji je dao pozitivno mišljenje o pravnoj 
osnovanosti primjedbi prof. Kurevije i da postoje određene sumnje u postojanje određenog prekršaja. 
Razgovori su već obavljeni u krug, ne želi reći kako se kupuje vrijeme, ali strpljiv je, radio je sve po proceduri 
i u službeno usvojenom zapisniku koji stoji na stranicama fakulteta, stoji da će se o toj točki raspravljati na 
Fakultetskom vijeću pa on sada podnosi službeni zahtjev da se to stavi na FV. U slici svih dešavanja na 
Sveučilištu i PBF-u misli da bi bilo korektno da svi znaju neke relevantne informacije. 
 
Dekan kaže kako će nakon ovog vijeća odlučiti hoće li tu točku staviti na dnevni red. 
 

* 
Točka 3. 

 
Dekan je izvijestio kako je prof. Rajić kao i svake godine napravila raspodjelu sredstava, ove godine bez 
iznosa jer isti još nije definiran, ali su u tablici navedeni postoci na temelju kojih će se izvršiti raspodjela 
dobivenih sredstava na kartice voditelja projekata. 
 
Temeljem prijedloga koji je izradila prodekanica za financije i poslovanje prof. dr. sc. Rajna Rajić, 
Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
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o raspodjeli sredstava Sveučilišnih potpora za financiranje znanstvene djelatnosti na Rudarsko-geološko-
naftnom fakultetu u 2021. g. sukladno matematičkom modelu i tablici raspodjele financijskih sredstava u 
prilogu ove odluke. 
 
Naredne doznake za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti za 2021. g. bit će raspodijeljene sukladno 
gore navedenom modelu. 
 

* 
Točka 4. 

 
 
Na temelju obrazloženja i prijedloga dekana fakulteta prof. dr. sc. Kristijana Posavca, Fakultetsko vijeće 
donijelo je 
Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pridružit će se Hrvatskom centru za potresno 
inženjerstvo (HCPI). 
 

* 
Točka 5. 

 
 
(a) Temeljem prijedloga Zavoda za kemiju; Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Gabrijeli Ljubek, mag ing. cheming. odobrava se produžetak neplaćenog dopusta od 1.6.2021. do 
18.6. 2021. 

 
* 

 
(b) Temeljem obrazloženja prodekana za nastavu i studente te prijedloga Odbora za preddiplomske i 

diplomske studije, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
o upisnim kriterijima za I. godinu diplomskih studija RGN fakulteta za ak. god. 2021./2022. 

 
I. 

1. Sveučilišni diplomski studij Naftno rudarstvo, smjerove: 
„Opće naftno rudarstvo“, Energetika“ i „Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu“ 
mogu upisati osobe koje su: 
 
1.1. završile sveučilišni preddiplomski studij „Naftno rudarstvo“ (180 ECTS bodova) na 
Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu; 
1.2. završile sveučilišni preddiplomski studij Rudarstvo ili Geološko inženjerstvo na Rudarsko 
geološko-naftnom fakultetu ili završile jedan od sljedećih srodnih sveučilišni preddiplomskih studija 
(najmanje 180 ECTS bodova): studij građevinarstva, geotehnike, elektrotehnike i računarstva, 
kemijskog inženjerstva i tehnologije te strojarstva i brodogradnje u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, 
uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 i da su tijekom razlikovne 
godine položile sve propisane predmete razlike. 
 
2. Sveučilišni diplomski studij Rudarstvo, smjerove: 
„Rudarstvo“, Geotehnika“ i „Zbrinjavanje i odlaganja otpada“ 
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mogu upisati osobe koje su: 
 
2.1. završile sveučilišni preddiplomski studij „Rudarstvo“ (180 ECTS bodova) na Rudarsko-geološko-
naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 
2.2. Završile sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Geološko inženjerstvo na Rudarsko 
geološko-naftnom fakultetu ili srodni sveučilišni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na 
nekom od visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz 
uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 i da su tijekom razlikovne 
godine položile sve propisane predmete razlike.  
 
3. Sveučilišni diplomski studij Geološko inženjerstvo, smjerove: 
„Hidrogeologija i inženjerska geologija“ i „Geologija okoliša“ 
mogu upisati osobe koje su: 
 
3.1. završile sveučilišni preddiplomski studij „Geološko inženjerstvo“ (180 ECTS bodova) na Rudarsko-
geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  
3.2. završile sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Rudarstvo na Rudarsko geološko-
naftnom fakultetu ili srodni sveučilišni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na nekom od 
visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, uz uvjet da je 
prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 i da su tijekom razlikovne godine 
položile sve propisane predmete razlike. 
 
4. Sveučilišni diplomski studij Geologija, smjer: 
„Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja“ 
mogu upisati osobe koje su: 
 
4.1. završile sveučilišni preddiplomski studij „Geološko inženjerstvo“ (180 ECTS bodova) na Rudarsko-
geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  
4.2. završile sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Rudarstvo na Rudarsko geološko-
naftnom fakultetu ili srodni sveučilišni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na nekom od 
visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, uz uvjet da je 
prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 i da su tijekom razlikovne godine 
položile sve propisane predmete razlike. 
 

II. 
Na svim navedenim diplomskim studijima RGN fakulteta, osobe čiji su razlikovni predmeti utvrđeni u 
iznosu od 15 ECTS bodova i manje, ne upisuju razlikovnu godinu već se upisuju na diplomski studij 
kao redoviti studenti uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta prije upisa u treći semestar. 

 
III. 

Odluku o razlikovnim predmetima za svakog studenta pojedinačno, donosi prodekan za nastavu i 
studente u suradnji s predsjednikom Vijeća studija i ECTS koordinatorom fakulteta te po potrebi u 
suradnji s Odborom za preddiplomske i diplomske studije i s predmetnim nastavnicima, temeljem 
sadržaja predmeta ovjerenog od matičnog visokog učilišta studenta. 
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IV. 
Studentima koji imaju veći obim razlikovnih obaveza (više od 15 ECTS bodova) omogućuje se upis 
razlikovne godine ili semestra te se oni upisuju na diplomski studij kao redoviti studenti tek nakon 
ispunjavanja obaveza iz razlikovne godine/semestra. 
 
 

V. 
Upis na sveučilišne diplomske studije Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta obavlja se temeljem 
javnog natječaja kojeg objavljuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj sadrži uvjete upisa, upisne kvote, 
podatke o razredbenom postupku i rokove prama općim aktima Sveučilišta i Fakulteta. 
 

VI. 
Pravo upisa na I. godinu diplomskog studija stječe se temeljem uspješnosti i trajanja studiranja 
pristupnika na prethodnoj razini studija. 
Razredbeni postupak za upis na diplomski studij organizira i provodi Povjerenstvo za razredbeni 
postupak RGN fakulteta. 
Pristupnici za upis na diplomske studije razvrstavaju se na listama za upis na svaki od navedenih 
studija na način da se rangiraju prema prosjeku ocjena, dostignućima i duljini trajanja studiranja na 
prethodnoj razini studija.  
 
Na razredbenom postupku pristupnik može postići maksimalno 650 bodova i to: 

 500 bodova na osnovi uspjeha na preddiplomskom studiju 
 100 bodova na osnovi trajanja studiranja 
 50 bodova kandidat može ostvariti ukoliko je bio dobitnik nagrada (dekanova ili rektorova) 

 
Pristupnici koji su stekli pravo upisa dužni su se upisati prema objavljenom rasporedu za upis. Umjesto 
pristupnika koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali u propisanom roku, mogućnost upisa mogu 
iskoristiti pristupnici koji slijede na listi za upis. 

 

* 
Točka 6. 

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

Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Davida Rukavine, mag. geol., pod naslovom: 
„Riftne tektonostratigrafske sekvencije donjeg i srednjeg miocena u istočnom dijelu Dravske 
depresije: primjena za procjenu potencijala geološkog uskladištenja ugljikovog dioksida“ u 
sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Marko Cvetković, RGN fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
2. Prof. dr. sc. Marijan Kovačić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
3. Doc. dr. sc. Iva Kolenković Močilac, RGN fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
4. Izv. prof. dr. sc. Jasna Orešković, RGN fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
5. Doc. dr. sc. Bojan Matoš, RGN fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 

* 
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(b) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Šime Bilića, mag. geol., pod naslovom: 
„Petrogeneza peridotita i piroksenita na području Banovine, Hrvatska“ u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović, RGN fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
2. Dr. sc. Damir Slovenec, znan. savjetnik u trajnom zvanju Hrvatskog geološkog instituta 
3. Prof. dr. sc. Dražen Balen, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

* 
Točka 7. 

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

Odluku: 
Usvaja se godišnje izvješće o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana za unapređenje kvalitete 
poslijediplomskog doktorskog studija „Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo“ RGN 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje lipanj 2020. - svibanj 2021. 
 
Izv. prof. Uroš Barudžija kaže da ovim akcijskim planom nije obuhvaćena samoanaliza upisa na dr. 
studij ovih godina. Da li se Odbor za PDS bavio samoanalizom upisa, budući da je Zavod za 
mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine na zavodskom vijeću imao raspravu o upisu koji nije 
prošao „glatko“. Ukoliko ovdje nije predviđena samoanaliza molio bih prodekana dok je još u mandatu 
da se to odradi da ne ostane za neke buduće uprave. Radi se konkretno o nejasnom kriteriju izračuna 
prosjeka za upis na doktorski studij. 
 
Izv. prof. Perković kaže da nije predviđena takva samoanaliza ovim akcijskim planom, ali da se mogu 
raspraviti kriteriji za iduće upisno razdoblje. 
 

* 
Točka 8. 

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

Odluku: 
Utvrđuje se da dr. sc. Tomislav Korman 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. Tomislava Kormana izabere u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo. 
 

* 

 
(b) Na temelju prijedloga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Utvrđuje se da dr. sc. Ivo Galić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 
u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, te se predlaže Matičnom 
odboru da dr. sc. Ivu Galića izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u području Tehničkih 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo. 

 
* 
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(c) Na temelju prijedloga kandidatkinje, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Odobrava se pokretanje postupka reizbora dr. sc. Ive Kolenković Močilac, u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto docenta, u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Geologija i 
paleontologija, u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku ovog reizbora u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić, RGN fakultet 
2. Doc. dr. sc. Marko Cvetković, RGN fakultet 
3. Doc. dr. sc. Karmen Fio Firi, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

* 

 

(d) Na temelju prijedloga Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Odobrava se pokretanje postupka reizbora dr. sc. Petra Hrženjaka, u znanstveno-nastavno zvanje 
i na radno mjesto izvanrednog profesora, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, u Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku ovog reizbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Gordan Bedeković, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, RGN fakultet 
3. Prof. dr. sc. Damir Lazarević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 
 

* 

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

Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Dubravka 
Domitrovića 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 
2. Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, RGN fakultet 
3. Izv. prof. dr. sc. Igor Petrović, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

* 

 

(f) Na temelju prijedloga stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Obustavlja se postupak davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora dr. sc. Domagoja 
Mudronje u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u području prirodnih znanosti, polje 
Geologija. 
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* 
Točka 9. 

 
 
(a) Na temelju zahtjeva 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 u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste- 
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. 

 
* 

 

(b) Na temelju zahtjeva Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku:  
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja  na radno mjesto mladog istraživača u 
suradničkom zvanju poslijedoktorand, za rad na projektu HRZZ „Poboljšani model neidealne 
detonacije gospodarskih eksploziva“ (akronim NEIDEMO) voditelja prof. dr. sc. Muhameda Sućeske. 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Muhamed Sućeska, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Mario Dobrilović, RGN fakultet, 
3. Izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, RGN fakultet. 

 
* 

 

(c) Na temelju zahtjeva Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku:  
Rudarsko-geološko-naftni fakultet zatražit će prenamjenu dobivene suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu 
u suglasnost za raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničkom zvanju i na radno mjesto 
poslijedoktorand, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena radi odlaska zaposlenice 
na porodiljni dopust). 

 
* 

Točka 10. 
 
 
(a) Na temelju zahtjeva voditeljica Ljetne škole, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Sudionicima triju radionica ovogodišnje Ljetne škole naftnog rudarstva - Petreoleum Engineering 
Summer School (PESS 2021) koja će se održati pod voditeljstvom prof. dr. sc. Darie Karasalihović 
Sedlar i izv. prof. dr. sc. Lidie Hrnčević, dodjeljuju se 1,5 ECTS boda za svaku radionicu, sukladno 
zahtjeva za dodjelu ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost u organizaciji RGN fakulteta. 
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* 
Točka 11. 

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

Odluku: 
Prihvaćaju se izmjene i dopune Pravilnika Fonda za razvoj. 
 

* 

 

(b) Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Prihvaćaju se uvjeti natječaja za potpore Fonda za razvoj. 
 

* 

 

(c) Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Prihvaćaju se potpore u kategoriji ČLANAK kako je navedeno 

POTPORE FONDA ZA RAZVOJ RGNF-a 

Rbr Ime i prezime Odobreni iznos 

ČLANAK                                                                         

 
1. 

               Potpora za članak prof. Nediljka Gaurina Međimurec (a)  

Deep Underground Injection of Waste from Drilling Activities—An Overview 

 
2.337,50 kn

2. 
Potpora za članak prof. Nediljka Gaurina Međimurec (b)  

             Fracturing Fluids and Their Application in the Republic of Croatia 
 

2.337,50 kn

3. 
Potpora za članak prof. Nediljka Gaurina Međimurec (c) 

Drilling Fluid and Cement Slurry Design for Naturally Fractured Reservoirs 
2.337,50 kn

4. 
 Potpora za članak doc. Karolina Novak Mavar  

Significance of Enhanced Oil Recovery in Carbon Dioxide Emission Reduction  
 

2.337,50 kn

5. 

Potpora za članak izv. prof. Luka Perković 

Integration of Photovoltaic Electricity with Shallow Geothermal Systems for 

Residential Microgrids: Proof of Concept and Techno-Economic Analysis with 

RES2GEO Model 

 

1.512,50 kn

 
6. 
 

Potpora za članak doc. Sonja Koščak Kolin 
Relationship between electricity and economic growth for long-term periods: 
New possibilities for energy prediction 

 

3.162,50 kn

 
7. 
 

Potpora za članak Tomislav Brenko  
Geochemical and mineralogical correlations between the bog iron ores of the 
Podravina region, Croatia 
 

3.162,50 kn

8. Potpora za konferenciju doc.dr.sc. Martin Krkač 
2.500,00 kn
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* 

Točka 12. 
 

 
Obzirom na amandman prof. dr. sc. Tomislava Malvića na točku „Imenovanje povjerenstva za izradu i 
provedbu akcijskog plana o rodnoj i spolnoj ravnopravnosti“, o amandmanu i imenovanju povjerenstva glasat će 
se elektroničkim glasovanjem. 
 

* 
Točka 13. 

 
 

Na temelju prijedloga dosadašnjeg predsjednika Vijeća CIP-a, Fakultetsko vijeće donijelo 
Odluku: 
Izv. prof. dr. sc. Dario Perković, imenuje se predsjednikom Vijeća Centra informacijske potpore RGN 
fakulteta (Vijeće CIP-a) koje je u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Dario Perković, predsjednik Vijeća CIP-a 
2. Doc. dr. sc. Martin Krkač, predstavnik Vijeća studija geologije 
3. Doc. dr. sc. Mario Klanfar, predstavnik Vijeća studija rudarstva 
4. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Vulin, predstavnik Vijeća studija naftnog rudarstva   
5. Marijan Galjar, voditelj CIP-a. 
 

* 
Točka 14. 

 
 
Na temelju prijedloga predsjednika Odbora za promidžbu, doc. dr. sc. Dubravka Domitrovića, Fakultetsko 
vijeće donijelo je 
Odluku: 
Doc. dr. sc. Ana Maričić razrješava se članstva u navedenom odboru na vlastiti zahtjev. 
 

* 
Točka 15. 

 
Na prijedlog Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao kandidata za dodjelu Nagrade “Andrija 
Mohorovičić” predlaže prof. dr. sc. Brunu Tomljenovića, redovitog profesora RGN fakulteta. 

 
 
 
 
 
 

A comparative study of random forests and multiple linear regression in the 
prediction of landslide velocity 
 

UKUPNO 19.687,50 kn 
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* 
Točka 16. 

 
(a) Pod točkom Razno prof. Kovačević Zelić zamolila je da joj se objasni članak 2. Odluke o terenskoj 

nastavi u kojem piše da će nastavnik udaljiti studenta s nastave u slučaju neprimjerenog ponašanja 
vezano uz spolno uznemiravanje. Postavlja pitanje kako to provesti u praksi kada nastavnik ne 
svjedoči situaciji, a udalji studenta s nastave na temelju nečije pritužbe? Može li takav student zbog 
toga tužiti fakultet? 

 
Tajnica fakulteta smatra da bi u takvim slučajevima, ukoliko se utvrdi neosnovanost pritužbe, bila puno 
manja šteta za fakultet pokrenuti nad prijavljenim studentom stegovni postupak. 

 
Dekan kaže kako je nemoguće sve propisati i da mora postojati neka doza samo-procjene nastavnika 
u takvim slučajevima. 

 
(b) Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar pozvala je sve nastavnike na radionice ovogodišnje Ljetne 

škole naftnog rudarstva u Dubrovniku. 

 
(c) Izv. prof. dr. sc. Uroš Barudžija zamolio je da se na Intranet stranice stave svi materijali o kojima se 

glasovalo elektronički unazad godinu i pol, dvije. Zamolio je to vezano uz točku 7. gdje je imao 
primjedbe odluke jer mu je trebalo jako puno vremena da nađe materijale o kojima je govorio. Predlaže 
da se na jednom mjestu skupe svi dokumenti o kojima se elektronički glasovalo. 

 
Dekan kaže da su svi materijali na Intranetu i da tamo ostaju, ne brišu se. Od kada smo krenuli sa 
ovakvim sjednicama, svi su materijali na Intranetu i vezani su uz određenu sjednicu. Moli tajnicu za 
komentar. 

 
Tajnica fakulteta kaže da prof. Barudžija misli na materijale točaka koje su slane na elektroničko 
glasovanje putem e-maila, ne misli na sjednice koje su se održavale online. 

 
Dekan smatra da bi se onda unatrag desetak godina trebalo prikupljati materijale od svih e- glasovanja, 
a prof. Barudžija misli kako je dovoljno samo unatrag zadnje dvije godine. 

 
(d) Prof. Malvić, glavni urednik RGN zbornika, obavijestio je članove FV-a kako je RGN zbornik ušao u 

Q2 u svih 5 kategorija te da je u SCOPUS-u dobio svoj klasifikator. 

 
(e) Prof. Borojević Šoštarić obavijestila je članove FV-a da je jesenska škola DIM ESEE ove godine 

fokusirana na geologiju odnosno na geološku prospekciju. Koristi priliku za mini promociju i najavu 
male prezentacije kroz sljedeća dva tjedna o inovativnim metodama u geološkoj prospekciji. Svim 
nastavnicima poslat će obavijesti mailom. 

 
Sjednica je završila u 13:36h 
 
 
Zapisničarka: 
 
Andrea Kordić           Dekan: 
         
 
        Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 


