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ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2021./2022.  održane 22.10.2021. (MS Teams) 

 
Dekan je otvorio sjednicu te prije usvajanja dnevnog reda informirao članove FV-a kako slijedi: 
 

 Senat SuZ‐a je profesoru Predragu Kvasnički dodijelio počasno zvanje professor emeritus. Izv. prof. dr. sc. 
Želimir Veinović je pročitao zahvalu profesora Kvasničke. 

 Profesorici dr. sc. Biljana Kovačević Zelić dodijeljen je počasni doktorat Sveučilišta u Miškolcu radi iznimnog 
doprinosa  suradnji  naših  dvaju  Sveučilišta  te  znanstvenog  doprinosa  u  području  istraživanja  glinovitih 
materijala. Prof. Kovačević Zelić dala je kratak osvrt na tijek suradnje dvaju sveučilišta te samu svečanost na 
kojoj joj je dodijeljen počasni doktorat. 

 Senat SuZ‐a je potvrdio  izbor u znanstveno‐nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju za prof. 
dr. sc. Rajnu Rajić. 

 Senat SuZ‐a je potvrdio  izbor u znanstveno‐nastavno zvanje redovite profesorice za prof. Sibilu Borojević 
Šoštarić u.  Prof. dr. sc. Sibilu Borojević Šoštarić je kratko iznijela sadržaj i tijek održavanja ovogodišnje škole 
Rudarstva u Dubrovniku. Dekan je istakao kako je potrebno pohvaliti i nenastavno osoblje našeg fakulteta 
na  izuzetnom angažmanu  i pomoći u organizaciji  škole, posebno kolegicu Antoniju Zrno  i kolegu Marka 
Starza. 

 VTP je potvrdilo izbor doc. dr. sc. Tomislava Kormana u znanstveno‐nastavno zvanje izvanrednog profesora. 

 Dekan  je  predstavio  novoizabranog  predsjednika  Studentskog  zbora,  kolegu  Filipa  Hudina,  studenta 
diplomskog studija Naftnog rudarstva, smjer Opće naftno rudartsvo. 

 Nadalje, dekan je dao informacije o osvojenim nagradama na sajmu inovacija INOVA 2021, osvojene su tri 
zlatne medalje nastavnika RGN fakulteta: 

1. medalja ‐ autori: Želimir Veinović, Galla Uroić, Vjekoslav Herceg, Helena Vučenović, Jadranka Barišić za rad pod 
naslovom Uređaj za određivanje koeficijenta difuzije brtvenih materijala Tricijem 

2. medalja ‐ autori: Želimir Veinović, Filip Antolac, Dalibor Kuhinek, Tomislav Malvić, za rad pod naslovom: Uređaj 
za mjerenje toplinske vodljivosti krutina 

3. medalja ‐ autori: Tomislav Malvić, Kristina Andrić, Josipa Velić, Uroš Barudžija, Rajna Rajić, za ad pod naslovom 
Poboljšanje, analiza i kartiranje geokemiiskih i geoloških varijabli u prostoru bjelovarske subdepresije metodom 
inverzne udaljenosti. 

 Posebna  nagrada  za  najbolju  inovaciju  u  sekciji  Građevinarstvo,  strojarstvo  i  rudarstvo  ‐  Uređaj  za 
određivanje koeficijenta difuzije brtvenih materijala Tricijem. 

 Također je održana i 19. međ. izložba inovacija ARCA 2021 Zagreb gdje su kolegice i kolege osvojili 2 srebrne 
medalje sa gore navedenim radovima pod 1. i 2. 
Osvojena je i diploma za sudjelovanje i to radom Poboljšanje, analiza i kartiranje geokemiiskih i geoloških 
varijabli u prostoru bjelovarske subdepresije metodom inverzne udaljenosti. 

 Na sajmu u Waršavi osvojena je jedna srebrna medalja (Galla Uroić i Želimir Veinović) a na sajmu u Srbiji, 
Bačka  palanka,  osvojene  su  još  tri  srebrne medalje:  jedna  u  koautorstvu  Davora  Antoljaka,  Trpimira 
Kujundžića, Dalibora Kuhineka  i  Tomislava Kormana, druga medalja  sajma  autora: Galla Uroić  i  Želimir 
Veinović i treću medalja sajma osvojili su autori: Tomislav Malvić, Kristina Andrić, Josipa Velić, Željko Andreić 
te Josipa Pavičić. 

Dekan je naglasio kako će svim nagrađenim autorima biti dodijeljene zahvalnice RGN fakulteta. 
 
Dekan je zatim predložio dnevni red s prijedlogom izmjena i dopuna: 
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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. RGN Zbornik: 
(a)  Izvješće o radu RGN zbornika 2020.-2021. 

(b)  Prijedlog novog urednika polja Naftno inženjerstvo i energetika. 

 
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“. 

 
(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. 
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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.  

 

Izv. prof. dr. sc. Luka Perković dao je uz obrazloženje prijedlog da se na dnevni red FV-a uvrsti točka 
„Suspenzija Pravilnika o radu RGN zbornika“. Prof. Perković smatra kako je pravilnik diskriminatoran i 
stavlja u povlaštenu poziciju glavnog urednika, a s druge strane radi se o sukobu interesa. Upitan je 
postupak odabira novih članova, a povod za njegov prijedlog je bilo izviješće o radu koje je na dnevnom 
redu. 
Dekan nije prihvatio ovu dopunu jer je Pravilnik koji je na snazi, donesen točno prije godinu dana, kada je 
i sam prof. Perković bio član uprave pa je imao prilike zatražiti promjenu toga Pravilnika.  
 
Za riječ se javio prof. Malvić koji izražava žaljenje što je prof. Perković iznio niz stvari koje nisu točne. 
 
Dekan je prekinuo raspravu i dao na usvajanje dnevni red. 
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* 

Točka 1. 
 

 
Zapisnik 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća usvaja se s komentarima koji su postavljeni na Intranetu 
i čine sastavni dio ovog zapisnika. 
 

* 

Točka 2. 
 
 Dekan je izvjestio FV o izvanrednoj situaciji prijetnje članovima Uprave i Dekanata od strane vanjske 

osobe, a vezano za nepriznavanje diplome o završenom prediplomskom studiju sad već bivše 
studentice o čemu su obaviještena mjeredavna državna i sveučilišna tijela. 

 Na sjednici Senata rečeno je kako će, čim MZO izvrši uplatu sredstava za sveučilišne potpore, rektor 
sazvati izvanrednu sjednicu Senata na kojoj će biti usvojena raspodjela po sastavnicama. 

 Na sjednici Senata donesena je Odluka o ustroju i izvedbi novog sveučilišnog diplomskog studijskog 
programa Naftno i geoenergetsko inženjerstvo i menađment RGNF-a.  

 Prof. Kurevija je komentirao razrješenje akademkinje profesorice Milene Žic Fuchs (s dužnosti članice 
Sveučilišnog savjeta, nadzornog tijela Sveučilišta) od strane Senata te zatražio od dekana informaciju 
kako je on osobno glasovao na što dekan nije pristao već obrazložio da će komentar dati prof. Vesnica 
Garašić ukoliko se priključi sjednici FV. 

 
 Prodekan Pašić izvijestio o velikom broju studentskih molbi vezano uz upise koje se rješavaju. 
 Podsjetio je na Upute Zavoda za javno zdravstvo koje je poslao svima, vezano uz pandemiju i podsjeća 

na naše obveze prilikom izvođenja nastave u živo, a tiče se nošenja maski kako studenata tako i 
nastavnika. Obavijestio je o vrlo malom broju zaraženih (svega tri studenata). 

 Sa Sveučilišta je dostavljen upit za dodjelu nagrade povodom Dana Sveučilišta da svaka sastavnica 
kandidira jednog studenta koji je pomogao u međunarodnoj prepoznatljivosti institucije. Javio se samo 
jedan student, Luka Serdar, student 2 godine preddiplomskog studija Naftnog rudarstva. O ovome je 
raspravljao Odbor za preddiplomske i diplomske studije, odluka s obrazloženjem prijedloga i pratećim 
materijalima dostavljena je na Sveučilište. 

 Za organizaciju terenske nastave, obzirom da je na godišnjoj razini ostalo dosta sredstava, odlučeno je 
da će se najvjerojatnije ići na prikupljanje tri ponude i odabir najpovoljnije. 

 Na Odboru je obavljen razgovor sa predsjednicima vijeća studija da se vidi do kuda smo stigli sa izradom 
novih studijskih programa te treba sve privoditi kraju. Najavio je raspravu na izvanrednoj sjednici 
vjerojatno u prosincu. 

 Prodekan Pašić na zahtjev studenata, predlaže održavanje dekanskog izvanrednog roka. Uputa 
Sveučilišta je da se studentima na tom roku omogući i izlazak na komisijski ispit, a rok bi se održao 12. 
studenog – pismeni dio ispita, a usmeni dio ispita od 15 do 17. studenog. U diskusiju su se uključile prof. 
Antonia Jaguljnjak Lazarević te prof. Biljana Kovačević Zelić argumentirajući svoj stav protiv donošenja 
odluke o održavanju dekanskog roka. Dekan je naveo kako će se o prijedlogu glasovati posebno i to 
elektronički već u ponedjeljak, a prodekana Pašića zadužio je za izradu analize prolaznosti studenata 
na ovakvim izvanrednim rokovima unatrag posljednjih 5 godina. 

 
 Prodekan Ružičić nije imao obavijesti. 

 
 Prodekan Bohanek uključio se na sjednicu vijeća iz Dubrovnika te prikazao financijske podatke 

vezano uz stanje financija na žiro računu fakulteta s 30.9.2021. 
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* 

Točka 3. 
 
 

Dekan je obrazložio da neće voditi ovu točku niti po njoj glasovati radi potencijalnog sukoba interesa, iako 
su na intranetu komentari skupine naših profesora i komentar prof. Kurevije koji traži da se ova točka skine 
s dnevnog reda. 
Dekan je zamolio profesora Bohaneka da nastavi voditi ovu točku. Prof. Bohanek dao je riječ profesorici 
Katarini Simon obzirom da se komentari na Intranetu odnose na nju. 
Prof. Katarina Simon pojasnila je situaciju na Zavodskom vijeću na koje se pozivaju i zbog kojeg nju 
prozivaju prof. Perković, prof. Karasalihović Sedlar i prof. Kurevija. 
Citirala je Zapisnik navedene sjednice i iznijela tijek daljnje procedure i glasovanja te načina na koji su se 
neki članovi Zavoda nakon toga prema njoj ponijeli zbog čega je dala neopozivu ostavku na mjesto 
predstojnice Zavoda. 
 
Za riječ se javio prof. Luka Perković, tvrdeći da je sjednica Zavodskog vijeća bila 14. 12. a ne 7.12. pa se 
pita kako je prof. Simon došla do toga datuma? Također pita gdje je zapisnik s te sjednice iz kojeg je sada 
čitala zaključak? On ne vidi da je taj zapisnik prihvaćen na sljedećem zavodskom vijeću. Prof. Dekanić je 
zapravo trajno oštećen s postupcima prof. Simon tada, i u svjetlu svega smatra da ona nebi trebala biti član 
Etičkog povjerenstva jer to može biti i netko drugi. 
 
Prof. Kurevija također se javio za riječ i tvrdi da je tada napravljen presedan ne dozvoljavajući asistentima 
Zavoda da glasuju prilikom izbora kandidata za professora emeritusa te da se u materijalima za kandidata 
prof. Matanovića iznijelo niz neistina koje su ga kao kandidata izdigle iznad prof. Dekanića za što postoje 
dokazi. Primjerice, navedeno je da je prof. Matanović bio direktor Ljetne škole naftnog rudarstva što nikada 
nije bio i za to postoje dokazi. 
 
Prof. Katarina Simon ponovo se javila za riječ i kaže kako je na zavodskom sastanku 7.12. započet 
postupak, do 12.12. su kolege kandidati dostavili svoje materijale, a na dan koji spominje kolega Perković 
Zavod je glasao. Polemika je započela nakon što su se saznali rezultati  glasanja i tada se grupa asistenata 
počela žaliti da je njima uskraćeno pravo glasanja, raspravljalo se s tadašnjim dekanom i glavnom tajnicom 
fakulteta.  
 
Prof. Karasalihović Sedlar kaže kako se u izviješću koje je ona pripremila, mogu naći svi detalji koji 
odstupaju od činjeničnog stanja, a odstupanje od činjeničnog stanja može se nazvati laganjem ili 
prikrivanjem činjenica.  Nije okarakterizirala prof. Simon nečasnom osobom, ali smatra da se prof. Simon 
u nekim prošlim postupcima nije ponijela etično i zato misli da nebi trebali biti članicom ovog povjerenstva. 
 
Prodekan Bohanek zaključio je raspravu i napomenuo kako je prijedlog Uprave fakulteta za članove Etičkog 
dati na glasanje i nada se da će članovi Fakultetskog vijeća po svojoj savjesti donijeti najbolju moguću 
odluku. 
 

* 
Točka 4. 

 
Na prijedlog Uprave fakulteta, Fakultetsko vijeće donijelo je  
odluku 
o imenovanju radne skupine za izradu Strategije razvoja RGNF-a za razdoblje od 2022.-2026.  u sastavu: 
1. Izv.prof. dr.sc. Vladislav Brkić, dekan 
2. Izv.prof. dr.sc. Stanko Ružićić, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju 
3. Izv.prof. dr.sc. Borivoje Pašić, prodekan za nastavu i studente 
4. Izv.prof. dr.sc. Vječislav Bohanek, prodekan za financije i poslovanje 
5. Red.prof. dr.sc. Kristijan Posavec, dekan 2019.-2021. 
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6. Red.prof. dr.sc. Zoran Nakić, dekan 2017.-2019. 
7. Izv.prof. dr.sc. Lidia Hrnčević, predstojnica Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku 
8. Izv.prof. dr.sc. Jelena Parlov, predstojnica Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo 
9. Doc.dr.sc. Gordana Bilić, predstojnica Zavoda za kemiju 
10. Izv.prof.dr.sc. Vinko Škrlec, predstojnik Zavoda za rudarstvo 
11. Izv.prof.dr.sc. Uroš Barudžija, predstojnik Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine 
12. Doc.dr.sc. Ivan Medved, predstojnik Zavoda za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja 
13. Doc.dr.sc. Krešimir Pavlić, predstojnik Zavoda za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju 
14. Izv.prof.dr.sc. Ema Jurkin, predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
15. Filip Hudin, predsjednik Studentskog zbora RGNF-a. 
 
 

* 
Točka 5. 

 
Na prijedlog Uprave fakulteta, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku 
o imenovanju Strategije znanstvenih istraživanja za razdoblje od 2022.-2026.  u sastavu: 
1. Izv. prof. dr.sc. Stanko Ružičić, predsjednik Povjerenstva 
2. Izv. prof. dr.sc. Vladislav Brkić 
3. Prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić 
4. Prof. dr. sc. Goran Durn 
5. Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas 
6. Prof. dr. s. Mario Dobrilović  
7. Prof. dr. sc. Tomislav Kurevija 

* 
Točka 6. 

 

Na temelju prijedloga prodekana za financije i poslovanje, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Prihvaća se Financijski plan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za 2022. godinu s projekcijama plana za 
2023. i 2024. godinu. 

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu sastavni je dio ove odluke. 
 

* 
Točka 7. 

 
Na temelju prijedloga prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Prihvaćaju se hodogram aktivnosti i kriteriji za raspodjelu Sveučilišnih sredstava za financiranje temeljne 
znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu  za 2022. god. (potpore Sveučilišta u Zagrebu). 

 
* 

Točka 8. 
 

(a) Na temelju izviješća o radu RGN zbornika kojeg je dao glavni urednik prof. Malvić, Fakultetsko vijeće 
je donijelo  
Odluku 



 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM  

 

Oznaka OB 7.5-1-URD-1-4/3  Stranica: 7/11  Čuvanje (godina) Trajno 

 

Prihvaća se Izvješće o radu Rudarsko-geološko-naftnog zbornika za razdoblje studeni 2020. listopad 
2021.  

* 
 
(b) Na temelju prijedloga glavnog urednika prof. Malvića, te nakon intranet rasprave i same rasprave na 

Vijeću, Fakultetsko vijeće je donijelo  
Odluku 
Izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević imenuje se urednikom polja Naftno inženjerstvo i energetika. 

 

* 
Točka 9. 

 
 
(a) Na temelju prijedloga dekana, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Odluku: 

Prihvaća se Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij Rudarsko-geološko-naftnog  
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
 

* 
 

(b) Na temelju prijedloga dekana, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu najboljeg e-kolegija Fakulteta u ak. god. 2020./2021. u sastavu 

1. Doc. dr. sc. Tomislav Korman, predsjednik Vijeća studija rudarstva 
Zamjena: doc. dr. sc. Zlatko Briševac 
 

2. Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, predsjednica Vijeća studija geologije i geološkog 
inženjerstva 
Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ana Maričić 
 

3. Doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin, predsjednica Vijeća studija naftnog rudarstva 
Zamjena: izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević 
 

* 
 

(c) Na temelju prijedloga Zavoda za rudarstvo i geotehniku, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Doc. dr. sc. Zlatko Briševac imenuje se zamjenikom predsjednika Vijeća studija rudarstva umjesto izv. 
prof. dr. sc. Želimira Veinovića. 

 
* 

Točka 10. 
 

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

Odluku: 
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* 
 

(b) Na temelju prijedloga Odbora za poslijediplomski studij, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada Ivana Smajle, mag. ing. petrol., pod 
naslovom: “Kratkoročno prognoziranje potrošnje prirodnog plina korištenjem pametnih plinskih brojila 
u distribucijskim sustavima“ u sastavu: 
1) dr. sc. Domagoj Vulin, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2) dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3) dr.sc. Igor Sutlović, prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
 

 
* 

 
(c) Na temelju prijedloga Odbora za poslijediplomski studij, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Katarine Žbulj, mag. ing. naft. rud., pod 
naslovom: “Odabrani biljni ekstrakti kao inhibitori korozije čelika u proizvodno-transportnim sustavima 
ugljikovodika” u sastavu: 
1) dr. sc. Katarina Simon, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2) dr. sc. Vladislav Brkić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3) dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, izv. prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 

u Zagrebu. 
 

* 
 

(d) Na temelju prijedloga Odbora za poslijediplomski studij, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Odobravaju se sve zaprimljene molbe za mirovanje obveza iz studija. 

 
* 

 
(e) Na temelju prijedloga Odbora za poslijediplomski studij, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Odluku: 
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu doktorskog studija. 

 
* 

 
(f) Na temelju prijedloga Odbora za poslijediplomski studij, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Odluku: 
Prihvaćaju se Godišnji izvještaji mentora i doktoranada. 

Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Lucije Jukić, mag. ing. petrol., pod naslovom:
“Procjene rizika ulaganja u razradu ležišta ugljikovodika na temelju studije slučaja I statističke
vjerojatnosti ležišnih parametara” u sastavu: 
 
1) dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2) dr. sc. Vladislav Brkić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
dr. sc. Jakov Baleta, doc. Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
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* 
Točka 11. 

 
Na temelju obveze donošenja godišnjeg izviješća, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Prihvaća se Izvješće o radu asistenata, poslijedoktoranada i mentora asistenata na RGN fakulteta za 2019. 
i 2020. godinu. 
 

* 
Točka 12. 

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

Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Bojan Matoš ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija, te se 
predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Bojana Matoša izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija, 

 
* 
 

(b) Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Tihomir Frangen ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana 
Geološko inženjerstvo, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Tihomira Frangena izabere u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo. 

 
* 
 

(c) Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Iris Bostjančić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana 
Geološko inženjerstvo, te se predlaže Matičnom odboru, da dr. sc. Iris Bostjančić izabere u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo. 

 

* 
Točka 13. 

 
 

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- docent, 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. 
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* 
Točka 14. 

 
Na temelju prijedloga izv. prof. dr. sc. Dalibora Kuhineka, voditelja PEX seminara, Fakultetsko vijeće 
donijelo je  
Odluku: 
Prihvaćaju se izmjene Programa dvodnevnog PEX seminara za obnovu znanja. Izmijenjeni Program 
sastavni je dio ove odluke i nalazi se priložen u arhivi spisa. 

 

* 
Točka 15. 

 
 
Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Prihvaća se dodjela potpora kako slijedi: 
 

 
 
* 

Točka 16. 
 
 

Prodekan Pašić napomenuo je članovima FV-a da vezano uz odluku o nagrađivanju za najbolji e-kolegij 
imaju u vidu kod glasovanja za povjerenstva, zamjenu - kolega Briševac je izglasan kao zamjenik 
predsjednika Vijeća studija rudarstva umjesto kolege Veinovića. 
 
Na upit studenata o tome mogu li studenti predložiti nekoga od nastavnika za nagradu za najbolji e-kolegij, 
odgovara potvrdno. Dapače, nastavniku bi bila čast da ga studenti kandidiraju i da prepoznaju kvalitetu 
materijala koju nastavnik kroz e-sadržaj daje studentima. 
 
Izv. prof. Hrnčević podsjetila je sve prisutne na obavijest koji je poslala kolegica Lucija Aljinović vezano uz 
predstavljanje rezultata projekta RGN Start 27.10. (rezultati provedbe nakon godine dana) u Vijećnici 
fakulteta.  
Dekan zaključuje sjednicu FV te je zamolio članove FV-a da budu tolerantni i na akademskom nivou u 
svojim raspravama. 
 

POTPORE FONDA ZA RAZVOJ RGNF-a 

Rbr Ime i prezime Odobreni iznos 

ČLANAK                                                                         

1. 
Potpora za članak Igor Vlahović 

              An early glacial maximum during the last glacial... 
 

3.025,00 kn 

2. 
Potpora za članak Krešimir Pavlić 
Analysis of the hydraulic connection of the Plitvica stream and the
groundwater of the Varaždin... 

1.512,50 kn 

UKUPNO 4.537,50 kn  



 
OBRAZAC SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM  

 

Oznaka OB 7.5-1-URD-1-4/3  Stranica: 11/11  Čuvanje (godina) Trajno 

 

Najavio je također mogućnost pomicanja termina održavanja 2. redovite sjednice FV-a na 26.11.2021. o 
čemu će pravovremeno biti dostavljena obavijest. 
 
 
 
Sjednica je završila u 13:50h 
 
 
Zapisničarka: 
 
Andrea Kordić           Dekan: 
         
 
 
        Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


