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KLASA: 640-01/21-01/17 
URBROJ: 251-70-10-21-1 
U Zagrebu, 15.10.2021. 

 

P O Z I V 
 

Na temelju članka 18. stavak 2., Statuta RGNF-a sazivam 
 

1. redovitu  sjednicu Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2021./2022. 
Sjednica će se održati  u petak, 22.10.2021. g. u 11 sati preko MS Teams-a  

 
 

Za sjednicu predlažem ovaj 
 
 

DNEVNI RED:  
 
 

 
1. Usvajanje zapisnika 10. redovite sjednice FV-a 

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 
 
3. Izmjena članova Etičkog povjerenstva. 
 
4. Imenovanje Radne skupine za izradu Strategije razvoja RNF-a za razdoblje 2022.-2026. 

 
5. Imenovanje Radne skupine za izradu Strategije znanstvenih istraživanja za razdoblje od 2022.-

2026. 
 
6. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. 

 
7. Prijedlog kriterija i hodogram aktivnosti za prijavu projekata te raspodjelu sredstava za financiranje 

temeljne znanstvene djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u 2022. godini (Potpore Sveučilišta u Zagrebu) 
 
8. Izvješće o radu RGN zbornika 2020.-2021. 

 
9. Nastavna pitanja: 

(a) Donošenje Pravilnika o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij. 
 

(b) Imenovanje povjerenstva za dodjelu nagrade. 
 

(c) Promjena zamjenika predsjednika Vijeća studija rudarstva. 
 

10. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 
 

(a) Lucija Jukić, mag. ing. petrol. - imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: 
“Procjene rizika ulaganja u razradu ležišta ugljikovodika na temelju studije slučaja I statističke 
vjerojatnosti ležišnih parametara”. 
 

(b) Ivan Smajla, mag. ing. petrol. – prijedlog povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata 
znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: “Kratkoročno prognoziranje potrošnje 
prirodnog plina korištenjem pametnih plinskih brojila u distribucijskim sustavima“. 
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(c)  Katarina Žbulj, mag. ing. naft. rud. - imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod 

naslovom: “Odabrani biljni ekstrakti kao inhibitori korozije čelika u proizvodno-transportnim sustavima 
ugljikovodika”. 

 
 

(d) Molbe za mirovanje obveza iz studija: 
1. Maja Arnaut, mag. ing. petrol.  
2. Amalia Lekić Brettschneider, mag. ing. petrol.  
3. Tomislav Brenko, mag. geol.  
4. Dragutin Domitrović, dipl. ing. naft. rud.  
5. Mario Matošević, dipl. ing. geol. 
6. Matko Patekar, mag. geol. 
7. Indramani Sharma, dipl. ing. math. 
8. Domagoj Vukadin, mag. ing. geol. 
9. Igor Medved, mag. ing. petrol.  
10. Vjekoslav Herceg, mag. ing. min.  
11. Ivana Boljat, dipl. ing. geol.  
12. Ivan Kosović, dipl. ing. geol.  

 
   (e) Godišnji izvještaj o radu doktorskog studija. 

 
   (f) Godišnji izvještaji mentora i doktoranada. 

 
11. Skupno izvješće o radu asistenata, poslijedoktoranada i mentora asistenata na RGN fakulteta za 

2019. i 2020. godinu. 
 
12. Izbori u zvanja/davanje Mišljenja u postupcima izbora: 

(a) Dr. sc. Bojan Matoš - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana 
Geologija i paleontologija. 
 

(b) Dr. sc. Tihomir Frangen - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo.  

 
(c) Dr. sc. Iris Bostjančić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u 

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

 
13. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za rudarstvo i geotehniku - zahtjev za suglasnost SuZ-a za raspis natječaja za izbor jednog 
izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - docent, u području Tehničke 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu. 
 

14. Izmjene Programa dvodnevnog PEX seminara za obnovu znanja. 
 

15. Odbor za razvoj: 
(a) Potpora ČLANAK  

 
16. Razno.  
 
 
 
 
 
 
 

Dekan: 
 

   Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić 

(titula, ime i prezime) 


