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ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2020./2021.  održane 18. lipnja 2021. (MS Teams) 

 
 
Dekan je utvrdio da je kvorum ostvaren dovoljnim brojem prijavljenih članova FV-a pa može započeti 
sjednicu. 
Obavijestio je članove FV-a kako je Vijeće prirodoslovnoga područja potvrdilo izbor doktora znanosti Duje 
Smirčića u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom 
polju geologija, znanstvenoj grani mineralogija i petrologija te je iskoristio priliku da mu čestita na izboru. 
 
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 7. redovite sjednice FV-a.  

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 
 
3. Imenovanje novog predstavnika Vijeća studija rudarstva u Centru informacijske potpore (CIP). 

 
4. Donošenje Pravilnika o ustroju radnih mjesta RGN fakulteta. 

 
5. Donošenje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti RGN fakulteta. 

 
6. Imenovanje novih članova Knjižničnog odbora RGN fakulteta. 

 
7. Doregistracija djelatnosti RGN fakulteta - snimanja iz zraka (upotreba dronova). 
 
8. Nastavna pitanja: 

(a) Suglasnost za izvođenje nastave na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nastavnicima RGNF-
a. 
 

(b) Izvedbeni plan za ak. god. 2021./2022. 
 

(c) Preduvjeti za upis i polaganje predmeta za ak. god. 2021./2022. 
 

(d) Produljenje roka za preuzimanje teme završnog rada. 
 

(e) Akademski kalendar za ak. god. 2021./2022. 
 

(f) Imenovanje Povjerenstva za diplomske i završne ispite studija geologije i geološkog inženjerstva 
 

(g) Povjeravanje nastave naslovnoj izvanrednoj profesorici Mariji Horvat 
 

(h) Povjeravanje nastave doktorandu Ivoru Perkoviću na HRZZ projektu u ak. god. 2021./2022. 
 

(i) Povjeravanje nastave stručnom suradniku Nevenu Tadeju  u ak. god. 2021./2022. 
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9. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 

(a) Barbara Štimac Tumara, mag. geol. - izvješće povjerenstva o ocjeni doktorskog rada pod naslovom: 
„Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva primjenom Wood-Kirkwoodove 
teorije”. Imenovanje povjerenstva za obranu. 

 
(b) Katarina Perić, mag. ing. petrol. - izvješće povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod naslovom: 

„Biljni ekstrakti kao inhibitori korozije čelika u proizvodno-transportnim sustavima ugljikovodika“.  
 
10. Izbori u zvanja/davanje Mišljenja u postupcima izbora: 

(a) Dr. sc. Martin Krkač - 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.  

  
(b) Dr. sc. Branimir Farkaš - 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.  

 
(c) Dr. sc. Ana Maričić - izvješće 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. 
 

(d) Dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor 
u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana 
Mineralogija i petrologija. 
 

(e) Prof. dr. sc. Gordan Bedeković - izvješće 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.  
 

(f) Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić - izvješće 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.  
 

(g) Zavod za rudarstvo i geotehniku - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog kandidata 
na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, u području tehničkih znanosti, polje 
Temeljne tehničke znanosti, grana Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela) na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(h) Dr. sc. Vinko Škrlec - izvješće 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) Dr. sc. Borivoje Pašić - izvješće 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, grana Naftno rudarstvo, na neodređeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  
 

(j) Dr. sc. Tomislav Kurevija - izvješće stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto 
I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor - prvi izbor, u području Tehničke znanosti, 
polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
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(k) Dr. sc. Domagoj Vulin - izvješće stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. 
vrste u znanstveno-nastavnom zvanju  redoviti profesor - prvi izbor, u području Tehničke znanosti, 
polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(l) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - izvješće 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. 

 
(m) Dr. sc. Želimir Veinović - izvješće 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.  

 
(n) Dr. sc. Marko Cvetković - izvješće 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  
 

(o) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog 
izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(p) Ivica Pavičić - izvješće 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. 

 
(r) Dr. sc. Dubravko Domitrović - 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.  

 
11. 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 suglasnost SuZ za raspis natječaja 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. 

 
(c) Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju - raspis natječaja i imenovanje stručnog 

povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. 
vrste - redoviti profesor u trajnom zvanju, u području prirodnih znanosti, polje Matematika, grana 
Matematička analiza. 

 
(d) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u 

postupku izbora jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste - izvanredni 
profesor, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo.  

 
(e) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u 

postupku izbora jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand u području 
prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija.  

 
(f) Zavod za rudarstvo i geotehniku - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u postupku 

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

 
12. Razno. 

 
* 

Točka 1. 
 

 
Na zapisnik 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća nema primjedbi niti komentara. 
 

* 
Točka 2. 

 
Dekan je dao nekoliko obavijesti s 11. redovite elektroničke sjednice Senata koja je održana u utorak, 8. 
lipnja ove godine, a koja je bila vrlo kratka i s malo točaka u odnosu na ono što je inače uobičajeno. 
Senat je donio Odluku o usvajanju prijedloga upisnih kvota i upisnih kriterija za diplomske studije za 
akademsku godinu 2021./2022., pri čemu smo mi zadržali iste kvote kao i do sada tj. 66 na diplomskom 
sveučilišnom studiju Rudarstvo od čega 22 na svakom od ukupno tri smjera Rudarstvo, Geotehnika i 
Zbrinjavanje i odlaganje otpada, 44 na diplomskom sveučilišnom studiju Geološko inženjerstvo odnosno 
22 na svakom od dva smjera Hidrogeologija i inženjerska geologija te Geologija okoliša, 66 na diplomskom 
sveučilišnom studiju Naftno rudarstvo odnosno 22 na svakom od tri smjera Opće naftno rudarstvo, 
Energetika i Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu, te 22 na diplomskom sveučilišnom studiju Geologija, smjer 
Geologija mineralnih sirovima i geofizička istraživanja. 
Druga obavijest dekana vezana je uz prijedlog Pravilnika o upravljanju intelektualnim vlasništvom na 
Sveučilištu u Zagrebu koji je predstavljen na tematskoj sjednici Povjerenstva za inovacije i transfer 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu koja je održana 10. lipnja ove godine. Na sjednici je predstavljen prijedlog 
Pravilnika te smo pozvani od strane prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije i 
koordinatora Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu prof. Miljenka Šimprage 
te predsjednika Povjerenstva prof. Tomislava Josipa Mlinarića da do 2. srpnja ove godine dostavimo 
komentare i sugestije na prijedlog Pravilnika kako bi zajedničkim snagama pridonijeli izradi ovoga vrlo 
važnog dokumenta. Rasprava je na sjednici bila intenzivna, a neki od značajnijih komentara odnosili su se 
na činjenicu da je prijedlog Pravilnika premalo orijentiran na istraživača tj. autora, a to je između ostalog 
bio i komentar dekana u smislu da bi istraživač tj. autor trebao u određenoj mjeri biti uključen u proces 
donošenja odluke o tome hoće li se neka inovacija zaštititi i komercijalizirati, tako da skreće pozornost da 
je važno da pročitamo prijedlog Pravilnika i damo sugestije i prijedloge kako bi se ovaj prijedlog Pravilnika 
doradio na najbolji mogući način. Dekan je podsjetio da je prijedlog Pravilnika poslan članovima Zavoda od 
strane predstojnika zavoda, te je skrenuo pozornost da je ovo jedan od iznimno važnih i značajnijih 
Pravilnika za naše Sveučilište i njegove sastavnice pa stoga moli da se dostavite komentari i sugestije. 
Dekan je na kraju napomenuo da je današnje glasanje javno po svim točkama i otvoreno je od 11 sati pa 
sve do 16 sati. Apelira da se glasa za vrijeme vijeća već kako koju točku prolazimo. 
 
Prof. Tomislav Malvić javio se za komentar te upozorio sve nastavnike da vode računa o tome da se ovim 
Pravilnikom uvode dosta velike i nedorečene restrikcije na to što je izvorni znanstveni rad. Izražava bojazan 
da bi se mogao pretvoriti u nešto što će nam ograničavati suradnju s fakultetima izvan Sveučilišta ili s nekim 
trećim. 
Napominje da ga treba vrlo pozorno pročitati. Bilo koji izvorni znanstveni rad po ovome može doći pod 
restrikcije. Ukoliko u sebi ima neki izvorni doprinos, nazvat će ga inovacijom i za njega ćete morati, ako 
želite nešto s njim raditi, tražiti daljnja dopuštenja. Pravilnik za inovacije bi trebao pisati netko tko je radio 
inovacije, a njemu se čini da je ovaj Pravilnik nastao na Pravnom fakultetu i vidi se da ga nije pisao netko 
tko ima izume i patente. 
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Dekan kaže kako je točno da je prijedlog Pravilnika nastao na Pravnom fakultetu, a kao predložak su 
korišteni pravilnici FER-a i Medicinskog fakulteta. Napominje da ima dosta nedorečenosti, kao npr. ako 
napravite ili objavite neki softver i želite da bude besplatan radi koristi koje to može donijeti (masovnije 
korištenje, veća citiranost itd.), temeljem ovog Pravilnika čelnik institucije može odlučiti da on bude 
komercijalan. Smatra da bi autor trebao imati više utjecaja kod donošenja odluke o zaštiti intelektualne 
tvorevine i njezine komercijalizacije. Jedan od značajnih komentara na sastanku s Povjerenstvom za 
inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu bio je i taj da bi bilo dobro donijeti dva dokumenta: 
Pravilnik i Politiku s obzirom da je Pravilnik obvezujući, a Politika ne. 
 
Prodekani nisu imali obavijesti za ovu sjednicu. 
 

 * 
Točka 3. 

 
 

Na temelju prijedloga Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Izv. prof. dr. sc. Dalibor Kuhinek, imenuje se predstavnikom Vijeća studija rudarstva u Vijeću Centra 
informacijske potpore RGN fakulteta (Vijeće CIP-a) koje je time u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Dario Perković, predsjednik Vijeća CIP-a 
2. Doc. dr. sc. Martin Krkač, predstavnik Vijeća studija geologije 
3. Izv. prof. dr. sc. Dalibor Kuhinek, predstavnik Vijeća studija rudarstva 
4. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Vulin, predstavnik Vijeća studija naftnog rudarstva   
5. Marijan Galjar, voditelj CIP-a. 
 

* 
Točka 4. 

 
 
Na temelju obrazloženja i prijedloga dekana fakulteta prof. dr. sc. Kristijana Posavca, Fakultetsko vijeće 
donijelo je 
Odluku: 
o donošenju Pravilnika o ustroju radnih mjesta Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Prof. Saftić upitao je da li radno mjesto administratora na projektu podrazumijeva rad na više projekata ili 
na samo jednom. 
Dekan je obrazložio da do sada nismo imali Pravilnikom predviđeno ovakvo radno mjesto, a da se 
zaposleniku na tom radnom mjestu Ugovorom o radu definira postotak radnog vremena na projektima (npr. 
može raditi 100% na jednom projektu ili dijeliti radno vrijeme na više projekata; npr. 50% radnog vremena 
na jednom, a 50% radnog vremena na drugom projektu). 

 

* 
Točka 5. 

 
 
Na temelju obrazloženja i prijedloga dekana fakulteta prof. dr. sc. Kristijana Posavca, Fakultetsko vijeće 
donijelo je 
Odluku: 
o donošenju Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Rudarsko-geološko naftnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 
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Prof. Saftić upozorio je na članak 7. stavak 2. u kojem piše da se autor  izjavom obvezuje da će nadoknaditi 
troškove recenzentskog postupka, a u članku 8. piše da se „za objavljivanje udžbenika traži mišljenje 
najmanje troje recenzenata“, a na kraju toga članka piše da „ako od dvije zatražene recenzije jedna bude 
pozitivna, a jedna negativna, povjerenstvo će zatražiti treće mišljenje“. Te dvije rečenice su u suprotnosti. 
 
Dekan je zamolio tajnicu da ove primjedbe zabilježi te da iste prokomentira s prof. Vesnicom Garašić, a s 
kojom je tekst ovog Pravilnika prethodno usuglašen. 

 
* 

Točka 6. 
 

(a) Na temelju prijedloga voditeljice Knjižnice RGN fakulteta, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Imenuje se Knjižnični odbor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Anamarija Grbeš, predsjednica Knjižničnog odbora 
2. Doc. dr. sc. Zoran Kovač 
3. Doc. dr. sc. Marija Macenić i 

  4.  Tatjana Slaviček, voditeljica Knjižnice 

Knjižnični odbor bira se na mandatno razdoblje od 4 akademske godine (2021./2022.-2024./2025.), i 
započinje s radom 1. listopada 2021. 

 

* 
Točka 7. 

 
 

Na temelju prijedloga Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokrenut će postupak doregistracije djelatnosti fakulteta 
za djelatnost snimanja iz zraka (upotreba dronova). 

 
* 

Točka 8. 
 
(a) Na temelju zahtjeva Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 
Daje se suglasnost nastavnicima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za održavanje nastave u ak. 
god. 2021./2022. na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu kako slijedi: 

- Prof. dr. sc. Dunji Aljinović iz predmeta Petrologija s geologijom - I. semestar preddiplomskog 
studija Šumarstvo (15+0), 5 ECTS i I. semestar preddiplomskog studija Urbano šumarstvo, zaštita 
prirode i okoliša (15+0) 5 ECTS  
 
- Doc. dr. sc. Bojanu Matošu, iz predmeta Petrologija s geologijom - I. semestar preddiplomskog 
studija Šumarstvo (15+0), i I. semestar preddiplomskog studija Urbano šumarstvo, zaštita prirode i 
okoliša (15+0)  
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- Doc. dr. sc. Duji Smirčiću, mag.geol., za održavanje vježbi iz predmeta Petrologija s geologijom 
- I. semestar preddiplomskog studija Šumarstvo (0+15), i I. semestar preddiplomskog studija Urbano 
šumarstvo, zaštita prirode i okoliša (0+15) u ak. god. 2015./2016.  
 
- Prof. dr. sc. Goranu Durnu iz predmeta Sanacija degradiranih terena (30+15, 2 dana terena), 5 
ECTS u III. semestru da diplomskom studiju Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša i nastave iz 
predmeta Sanacija degradiranih terena (15+0), 2 ECTS, III. semestar izborni predmet diplomskog 
studija Šumarstvo, smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem. 

 

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

Odluku: 
Usvaja se Izvedbeni plan nastave Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za ak. god. 2021./2022.  
 

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

Odluku: 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis i polaganje predmeta na RGN fakultetu za ak. god. 2021./2022.  

Prof. Gordan Bedeković je napomenuo je da bi po pitanju preduvjeta trebali ići k tome da imamo samo 
jednu vrstu preduvjeta i to preduvjete za upis predmeta. Na svakom predmetu student ima nekakve 
obaveze i ako su one izvršene, nastavnik to treba ovjeriti svojim potpisom što je onda samo po sebi 
preduvjet za izlazak na ispit. O tome treba voditi računa kod izrade novih studijskih programa. 

 
* 
 

(d) Na temelju prijedloga prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Rok za odabir teme Završnog rada produljuje se na 1. srpnja 2021. g, do 12 sati. 
Studenti do navedenog roka moraju prikupiti minimalno 140 ECTS bodova 

 
* 

 

(e) Na temelju prijedloga prodekana za nastavu i studente, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Usvaja se Akademski kalendar Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za ak. god. 2021./2022. 

 
* 

 
(f) Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 

donijelo je 
Odluku: 
Dr. sc. Zoran Kovač, docent, imenuje se predsjednikom Povjerenstva za završne i diplomske ispite 
studija geologije i geološkog inženjerstva. 
Dr. sc. Ana Maričić, docent, imenuje se zamjenicom predsjednika Povjerenstva za završne i 
diplomske ispite studija geologije i geološkog inženjerstva. 
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Dr. sc. Josipa Kapuralić, tajnica, imenuje se tajnicom Povjerenstva, a David Rukavina, asistent, 
zamjenikom tajnice Povjerenstva za završne i diplomske ispite studija geologije i geološkog 
inženjerstva. 

Imenovani stupaju na dužnost početkom sljedeće akademske godine. 

 

* 

(g) Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je 
Odluku: 

Dr. sc. Mariji Horvat, naslovnoj izvanrednoj profesorici RGN fakulteta, povjerava se izvođenje 
predavanja i vježbi na preddiplomskom studiju Geološkog inženjerstva tijekom akademske godine 
2021./2022. iz predmeta: 

1) Tehnička petrografija 1 (27284) - obavezni kolegij (2+1), 3. godina, 6. semestar (ljetni);  
-50% predavanja - 50% vježbi (pola semestra cjelokupne nastave), terenska nastava (jedna grupa): 
15 sati predavanja + 7,5 sati vježbi + 7,5 sati terenske nastave 

2) Optička mineralogija (27284) - obavezni kolegij (1+4), 2. godina, 3. semestar (zimski) 
100% vježbi za 2 grupe (120 sati vježbi) 

 

* 
 

(h) Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, a uz obrazloženje 
akademika prof. Gorana Durna i prof. Snježane Mihalić Arbanas, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 

Daje se suglasnost Ivoru Perkoviću, mag. geol., doktorandu na HRZZ projektu WIANLab, za 
samostalno održavanje vježbi u akademskoj godini 2021./2022. za kolegij „Mineralogija glina“ (27254) 
na diplomskom studiju RGNF-a (smjerovi GMSGI; GO; HGIG; GETEH; ZOO), 30 sati u semestru (1 
grupa) 

 
* 

 

(i) Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 
donijelo je 
Odluku: 

Stručnom suradniku RGN fakulteta Nevenu Tadeju, dipl. ing. geol., povjerava se samostalno 
održavanje vježbi u akademskoj godini 2021./2022. za kolegij: 
Studij Kolegij Broj sati u semestru Broj grupa Ukupan broj sati 

PDS - GI Opća mineralogija 30 3 90 
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* 
Točka 9. 

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

Odluku: 

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Barbare Štimac 
Tumara, mag. geol., pod naslovom: „Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO 
eksploziva primjenom Wood-Kirkwoodove teorije”. 
 
Imenuje se povjerenstvo za obranu u sastavu: 
- dr. sc. Vječislav Bohanek, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
- dr. sc. Vinko Škrlec, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
- dr. sc. Emi Govorčin Bajsić, prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. 

 
Predsjednikom povjerenstva za obranu doktorskog rada imenuje se izv. prof. dr. sc. Vječislav 
Bohanek, a javna obrana doktorskog rada održat će se 8. srpnja 2021. godine 

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

Odluku:  

Utvrđuje se da Katarina Perić, mag. ing. petrol. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je 
izvršila sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom.  
 
Pristupnica je prijavila temu doktorskog rada 30. ožujka 2021. godine. 
 
Javni razgovor o predloženoj temi održan je 26. svibnja 2021. godine. Pristupnici se odobrava izrada 
doktorskog rada pod naslovom: „Odabrani biljni ekstrakti kao inhibitori korozije čelika u 
proizvodno-transportnim sustavima ugljikovodika“. 
 
Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje: rudarstvo, 
nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana: naftno rudarstvo. Pristupnica će doktorski rad raditi 
pod nadzorom dr. sc. Lidije Hrnčević, izv. prof. RGN fakulteta i dr. sc. Gordane Bilić, doc. RGN 
fakulteta. Rok za predaju doktorskog rada na ocjenu je 30. rujna 2021. 
 
Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 

 
* 

Točka 10. 
 
(a) Na temelju zahtjeva kandidata, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 

Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Martina 
Krkača  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. Snježana Mihalić Arbanas, RGN fakultet 
2. Izv. prof. dr. sc. Jelena Parlov, RGN fakultet 
3. Prof. dr. sc. Ranko Biondić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 
* 
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(b) Na temelju zahtjeva kandidata, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Odluku: 

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

 
1. Izv. prof. dr. sc. Ivo Galić, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Mario Dobrilović, RGN fakultet 
3. Izv. prof. dr. sc. Eldar Husejnagić, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli. 

 
* 

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

Odluku: 
Dr. sc. Ana Maričić, docent RGN fakulteta izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora u području tehničkih 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 Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Sukladno članku 24., stavak 7., i članku 84. stavak 3.  Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće 
RGN fakulteta ovu Odluku dostavlja Vijeću tehničkog područja na potvrdu. 
 

* 

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

Mišljenje: 

Utvrđuje se da dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik u području Prirodnih znanosti, polje Geologija, te se predlaže Matičnom odboru 
da dr. sc. Sibilu Borojević Šoštarić izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u području 
Prirodnih znanosti, polje Geologija. 

 

* 

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

Odluku: 

Dr. sc. Gordan Bedeković, redoviti profesor RGN fakulteta izabire se u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto 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 Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Sukladno članku 84., stavak 10. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće RGN fakulteta ovu 
Odluku dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 

 

* 

 
(f) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je 
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Odluku: 
 
Dr. sc. Trpimir Kujundžić, redoviti profesor RGN fakulteta izabire se u znanstveno-nastavno zvanje 
i na radno mjesto 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 Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Sukladno članku 84., stavak 10.  Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće RGN fakulteta ovu 
Odluku dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 
 

* 

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

Odluku: 
Prihvaća se izviješće stručnog povjerenstva u postupku natječaja za izbor kandidata na radno mjesto 
I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u području tehničkih znanosti, polje Temeljne 
tehničke znanosti, grana Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), na određeno 
vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta. 
 
Kako na natječaj iz točke I. ove odluke nije bilo prijavljenih kandidata, u dogovoru s predmetnim 
nastavnikom i predstojnikom Zavoda za rudarstvo i geotehniku, zatražiti će se prenamjena dobivene 
suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu. 
 

* 

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

Odluku: 

Dr. sc. Vinko Škrlec, docent RGN fakulteta izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za rudarstvo i geotehniku 
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Sukladno članku 24., stavak 7., i članku 84. stavak 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće 
RGN fakulteta ovu Odluku dostavlja Vijeću tehničkog područja na potvrdu. 

 

* 

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

Odluku: 

Dr. sc. Borivoje Pašić, docent RGN fakulteta izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku 
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Sukladno članku 24., stavak 7., i članku 84. stavak 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće RGN 
fakulteta ovu Odluku dostavlja Vijeću tehničkog područja na potvrdu. 
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* 

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

Odluku: 

Dr. sc. Tomislav Kurevija, izvanredni profesor RGN fakulteta izabire se u znanstveno-nastavno zvanje 
i na radno mjesto redovitog profesora - prvi izbor  u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za naftno-plinsko 
inženjerstvo i energetiku Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Sukladno članku 84., stavak 10.  Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće RGN fakulteta ovu Odluku 
dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 

 
* 

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

Odluku: 

Dr. sc. Domagoj Vulin, izvanredni profesor RGN fakulteta izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto redovitog profesora - prvi izbor u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za naftno-plinsko 
inženjerstvo i energetiku Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Sukladno članku 84., stavak 10.  Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće RGN fakulteta ovu Odluku 
dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 

 

* 

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

Odluku: 

Hrvoje Lukačić, mag. ing. geol.,  izabire se na radno mjesto I. vrste, u suradničkom zvanju asistenta u 
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 Sveučilišta u Zagrebu. 
U izvršenju ove odluke dekan Fakulteta sklopiti će ugovor o radu na određeno vrijeme s dr. sc. Hrvojem 
Lukačićem.  

 

* 

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

Odluku: 

Dr. sc. Želimir Veinović, docent RGN fakulteta izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za rudarstvo i geotehniku Rudarsko-geološko-
naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
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Sukladno članku 24., stavak 7., i članku 84. stavak 3.  Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće RGN 
fakulteta ovu Odluku dostavlja Vijeću tehničkog područja na potvrdu. 

 

* 

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

Odluku: 

Dr. sc. Marko Cvetković, docent RGN fakulteta izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanrednog profesora u području prirodnih 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 Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Sukladno članku 24., stavak 7., i članku 84. stavak 3.  Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće RGN 
fakulteta ovu Odluku dostavlja Vijeću prirodoslovnog područja na potvrdu. 

 

* 

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

Odluku: 

Borna-Ivan Balaž, mag. ing. geol.,  izabire se na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokog obrazovanja, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 
(šest) mjeseci. 

 
U izvršenju ove odluke dekan Fakulteta sklopiti će ugovor o radu sa dr. sc. Bornom Ivanom Balažem. 

 

* 

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

Odluku: 

Dr. sc. Ivica Pavičić, mag. ing. geol., izabire se na radno mjesto I. vrste, u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija, na 
određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
U izvršenju ove odluke dekan Fakulteta sklopiti će ugovor o radu na određeno vrijeme s dr. sc. Ivicom 
Pavičićem. 

 

* 

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

Mišljenje: 

Utvrđuje se da dr. sc. Dubravko Domitrović 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. Dubravka Domitrovića izabere u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo. 
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* 
Točka 11. 

 
(a) 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 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 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 u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste- redoviti 
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. 
 

* 

 

(c) Na temelju prijedloga Zavoda za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju, 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 Prirodne  znanosti, polje 
Matematika, grana Matematička analiza, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu 
za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Akademik prof. dr. sc. Igor Vlahović, RGN fakultet, 
2. Prof. dr. sc. Andreić Željko, RGN fakultet, 
3. Prof. dr. sc. Damir Bakić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 

* 

 

(d) Na temelju prijedloga 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 Tehničke  znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu 
za geologiju i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 
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Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, RGN fakultet, 
2. Izv. prof. dr. sc. Jelena Parlov, RGN fakultet, 
3. Prof. dr. sc. Ranko Biondić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

* 
 

(e) Na temelju prijedloga Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 

Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto 
poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija, 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. Bruno Saftić, RGN fakultet, 
2. Doc. dr. sc. Marko Cvetković, RGN fakultet, 
3. Izv. prof. dr. sc. Jelena Parlov, RGN fakultet. 

 
(f) Na temelju prijedloga 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. Trpimir Kujundžić, RGN fakultet, 
2. Prof. dr. sc. Gordan Bedeković, RGN fakultet, 
3. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

* 
Točka 12. 

 
 
Nije bilo diskusije po ovoj točki. 
Sjednica je završila u 13:20h 
 
 
Zapisničarka: 
 
Andrea Kordić           Dekan: 
         
 
        Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 


