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KLASA: 640-01/21-01/17 
URBROJ: 251-70-10-21-1 
U Zagrebu, 24.1.2022. 

 

 

P O Z I V 
Na temelju članka 18. stavak 2., Statuta RGNF-a sazivam 

 

3. redovitu  sjednicu Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2021./2022. 
Sjednica će se održati  u petak, 28.01.2022. g. u 11:00 sati preko MS Teams-a  

 
 

Za sjednicu predlažem ovaj 
 

 
DNEVNI RED:  

 
 
1. Usvajanje zapisnika 2. redovite sjednice FV-a i 1. izvanredne sjednice FV-a 

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 
 
3. Financijska pitanja: 

(a) Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2021. g. 
(b) Odluka o pokriću manjka prihoda nefinancijske imovine za 2021. g. 

 
4. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 

(a) Ivona Ivkić Filipović, mag. geol. - prijedlog povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata 
znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Environmental changes in Dalmatian karst 
lakes and paleolakes during Holocene based on sedimentology, geochemistry and ostracod proxies 
in lake sediments“. 

(b) Ivan Smajla, mag. ing. petrol. - korekcija prijave teme doktorskog rada pod naslovom: “Short-term 
natural gas consumption forecasting using gas smart meters in distribution systems”. 

 
(c) Tomislav Brenko, mag. geol. - imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: 

“Mineralogical and geochemical link between the bog iron ore deposits and preindustrial slags 
throughout the lowland Drava River area”. 

 
5. Skupno izvješće o radu asistenata, poslijedoktoranada i mentora asistenata na RGN fakultetu za 

2021. godinu. 
 

6. Prijedlog Povjerenstva za praćenje realizacije Akcijskog plana o rodnoj ravnopravnosti. 
 
7. Izbori u zvanja/davanje Mišljenja u postupcima izbora: 

(a) Dr. sc. Dubravko Domitrović - 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. 

 
(b) Doc. dr. sc. Ivan Sobota - izvješće stručnog povjerenstva u postupku reizbora na radno mjesto I. 

vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
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geološko inženjerstvo u Zavodu za rudarstvo i geotehniku Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 

 
(c) Dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za 

izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u području tehničkih znanosti, 
polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo. 

 
(d) Dr. sc. Tatjana Vujnović - 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 Geološko inženjerstvo. (J. Parlov, Zoran Kovač, Tamara Marković, HGI) 

 
(e) Dr. sc. Lucija Jukić - 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 Naftno rudarstvo. (izv. prof. Vladislav Brkić, prof. Domagoj Vulin, doc. 
Jakov Baleta, Metalurški fakultet u Sisku) 

 
8. Raspis natječaja: 

(a) 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 - redoviti 
profesor u trajnom zvanju, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. (1) 
 

(b) 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 - redoviti 
profesor u trajnom zvanju, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. (2) 

 
(c) 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 - docent, u području 
Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  

 
9. Odbor za razvoj: 

(a) Plan raspodjele sredstava Fonda za razvoj za 2022. g. 
(b) Potpora ČLANAK  
(c) Uvjeti natječaja za potpore Fonda za razvoj  

 
10. RGN zbornik: 

(a) Prijedlog iznosa sredstava za godišnje financiranje RGN zbornika u 2022. godini. 
 

11. Imenovanje novih članova Odbora za promidžbu RGN fakulteta. 
 

12. Razno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekan: 
 

   Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić 

(titula, ime i prezime) 


