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ZAPISNIK 
 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2021./2022.  održane 26.11.2021. (MS Teams) 
 
Dekan je otvorio sjednicu te prije usvajanja dnevnog reda informirao članove FV-a kako slijedi: 
• Obavijestio je kako je 3.11.2021. povodom Dana Sveučilišta održana svečana sjednica Senata u HNK, 

na kojoj je našem profesoru Bruni Tomljenoviću dodijeljena nagrada Andrija Mohorovičić za 2021. 
godinu, na čemu mu čestita. 

• Hrvatska grupa za klizište, koju čine stručnjaci sa RGN fakulteta predvođeni prof. dr. sc. Snježanom 
Mihalić Arbanas i doc. dr. sc. Martinom Krkačem u suradnji sa stručnjacima Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci,  proglašena po treći puta Svjetskim centrom izvrsnosti za umanjivanje rizika klizanja 
međunarodnog Konzorcija za klizišta za razdoblje 2020. do 2023 g. 

• Također je obavijestio članove FV-a da je odlukom VTP-a potvrđen izbor doc. Martina Krkača u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. 

 
Dekan je zatim predložio dnevni red s prijedlogom izmjena i dopuna: 
 
1. Usvajanje zapisnika 1. redovite sjednice FV-a 

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 
 
3. Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća. 

 
4. Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za unapređenje kvalitete u postupku II. ciklusa 

reakreditacije RGN fakulteta za razdoblje od listopada 2020. do rujna 2021. 
 

5. Godišnji izvještaj Nadzornog odbora o radu Fonda za razvoj u 2020. 
 

6. Imenovanje Nadzornog odbora Fonda za razvoj. 
 

7. Imenovanje dodatnih članova Radne skupine za izradu Strategije znanstvenih istraživanja za  
razdoblje od 2022.-2026. 

 
8. Imenovanje članova Odbora zaštite na radu. 
 
9. Financijska pitanja: 

(a) Rebalans Financijskog plana za 2021. 
(b) Prijedlog financijskog plana za 2022.-2024.- Usklađenje s Ministarstvom znanosti i obrazovanja 

 
10. Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje temeljne znanstvene djelatnosti Sveučilišta u 

Zagrebu u 2022. godini (Potpore Sveučilišta u Zagrebu). 
 
11. Nastavna pitanja: 

(a) Kriteriji upisa na preddiplomske studije u akademskoj godini 2022/2023. 

 
12. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 
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(a)  Marko Gaćina, mag. ing. petrol. - prijedlog povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Permeability determination 
method based on the pores' morphological characteristics“. 

 
(b)  Laura Bačani, mag. ing. geol. - izvještaj povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod 

naslovom: “Izrada numeričkog modela tečenja vode kroz nesaturiranu zonu zagrebačkog 
vodonosnika na području vodocrpilišta Velika Gorica“.  Imenovanje mentora. 

 
(c) Ivan Smajla, mag. ing. petrol. - izvještaj povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod 

naslovom: “ Short-term natural gas consumption forecasting using gas smart meters in distribution 
systems“, Imenovanje mentora. 

 
(d)  Dijana Bigunac, dipl. ing. geol. - imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod 

naslovom: “Taložni okoliši i dubinski odnosi donjomiocenskih naslaga u Slavonsko-srijemskoj, 
Dravskoj i Savskoj depresiji”. 

 
(e)  Domagoj Vukadin, mag. ing. geol. - imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod 

naslovom: “Razvoj postupka seizmičke interpretacije ležišta ugljikovodika Bjelovarske depresije 
na temelju inverzije seizmičkih brzina”. 

 
(f)  Katarina Žbulj, mag. ing. petrol. - izvještaj povjerenstva o ocjeni doktorskog rada pod naslovom: 

“Odabrani biljni ekstrakti kao inhibitori korozije čelika u proizvodno-transportnim sustavima 
ugljikovodika”, imenovanje povjerenstva za obranu. 

 
(g)  Lucija Jukić, mag.ing. petrol. - izvještaj povjerenstva o ocjeni doktorskog rada pod naslovom: 

„Procjene rizika ulaganja u razradu ležišta ugljikovodika na temelju studije slučaja i statističke 
vjerojatnosti ležišnih parametara“, imenovanje povjerenstva za obranu. 

 
(h) Molbe za mirovanje studijskih obveza: 

1. Martina Tuschl, mag. ing. petrol.  
2. Ana Getaldić, mag. ing. min.  

 
13. Izbori u zvanja/davanje Mišljenja u postupcima izbora: 

(a) Dr. sc. Ivo Galić - izvješće stručnog povjerenstva 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. 
 

(b) Dr. sc. Mario Klanfar - 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. 
 

(c) Dr. sc. Zlatko Briševac - izvješće stručnog povjerenstva 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. 
 

(d) Dr. sc. Lidia Hrnčević - 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 Naftno rudarstvo. 
 

(e) Dr. sc. Davor Pollak – imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo.  
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14. Raspis natječaja: 

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

 
(b) Zavod za kemiju - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja 

u suradničkom zvanju i na radno mjesto - poslijedoktorand u području Tehničke znanosti, polje 
Temeljne tehničke znanosti, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
 

15. Odbor za razvoj: 
(a) Plan raspodjele sredstava Fonda za razvoj za 2021. g. 
(b) Potpora ČLANAK  

 
16. Razno.  

 

Točka 1. 
 

 
Zapisnik 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća usvaja se s komentarima koji su postavljeni na Intranetu i 
čine sastavni dio ovog zapisnika. 
 

* 

Točka 2. 
 
Dekan je izvijestio FV o COVID situaciji na našem fakultetu, vezano uz predočenje COVID potvrda, broju 
osoba koje idu na testiranje 2x tjedno (12 ukupno), nema niti jednog djelatnika koji odbija pokazati svoj 
COVID status odnosno potvrdu. 
Među studentima također imamo malo zaraženih, o čemu će kasnije izvijestiti prodekan za nastavu i 
studente. 
Dekan je obavijestio članove FV-a da će se sukladno epidemiološkim mjerama proslava Dana fakulteta i 
svečana sjednica FV-a održati 3. prosinca. Uvjeti su ograničeni, sjednica će biti održana u VP s 
maksimalnim brojem uzvanika 100 - vanjski uzvanici i zaposlenici fakulteta koji će biti pozvani na sjednicu. 
Za sve koji neće biti pozvani, biti će omogućen prijenos preko RGN You tube kanala, o čemu će biti poslana 
obavijest. Taj dan biti će održana samo nužna nastava, a na profesorima je da odluče o načinu izvođenja 
(online ili uživo) 
Vezano uz obavijesti sa Senata izvijestio je o odluci Senata o pokretanju postupka izbora rektora, a vezano 
uz iste kandidati moraju dostaviti svoje kandidature do 23. prosinca 2021. Novog rektora dobit ćemo krajem 
veljače ili početkom ožujka. 
RGNF je na vlastito traženje dobio 60 tisuća kuna za bazu podataka Geoscience World Journal Collection, 
vrlo vrijednu našim geolozima. Ukupna vrijednost baze je oko 90.000 kn, a dogovoru s dekanom PMF-om, 
voljni su pristupiti bazi i participirati u polovici ostatka potrebnih troškova. 
Senat je odobrio naslov sveučilišnog priručnika pod nazivom Površinski proizvodni sustavi za naftu i plin, 
autora Mihovila, Hrvoja i Domagoja Živkovića, a recenzenti su sa RGN fakulteta bili prof. Simon i prof. Brkić. 
 
Prodekan Pašić izvijestio je o potrebi izmjena članova Odbora za preddiplomske i diplomske studije 
RGNF-a radi promjene studentskih predstavnika, a također predlaže da se u rad Odbora uključi i kolegica 
Anja Vrbaški, ECTS koordinatorica. 

 

https://www.rgn.unizg.hr/administrator/index.php?option=com_fakultet&task=vijecatema.edit&camefrom=vijeca&vijece_id=100&id=2326
https://www.rgn.unizg.hr/administrator/index.php?option=com_fakultet&task=vijecatema.edit&camefrom=vijeca&vijece_id=100&id=2326
https://www.rgn.unizg.hr/administrator/index.php?option=com_fakultet&task=vijecatema.edit&camefrom=vijeca&vijece_id=100&id=2326
https://www.rgn.unizg.hr/administrator/index.php?option=com_fakultet&task=vijecatema.edit&camefrom=vijeca&vijece_id=100&id=2326
https://www.rgn.unizg.hr/administrator/index.php?option=com_fakultet&task=vijecatema.edit&camefrom=vijeca&vijece_id=100&id=2326
https://www.rgn.unizg.hr/administrator/index.php?option=com_fakultet&task=vijecatema.edit&camefrom=vijeca&vijece_id=100&id=2326
https://www.rgn.unizg.hr/administrator/index.php?option=com_fakultet&task=vijecatema.edit&camefrom=vijeca&vijece_id=100&id=2326
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Također je obavijestio članove FV-a o primjedbi zadnje reakreditacije da nemamo sustav provjere ECTS-a 
koji bi usporedio odgovaraju li ECTS-i koje imamo po predmetima, stvarnom opterećenju studenata. 
Kolegica Marta Mileusnić svojevremeno je organizirala online anketu po svakom predmetu gdje su studenti 
trebali na kraju svakog semestra trebali napisati koliko su stvarno vremena potrošili na pripremu ispita, 
seminara, pismenih i sl. 
Predlaže da se opet pokuša sa online anketom preko sustava Merlin pa je zamolio profesore da podsjete 
studente da istu ispune. 
Izvijestio je o broju zaraženih studenata (pet ukupno) i zahvalio se svima na pridržavanju mjera i 
prilagođavanju održavanja nastave situacijama u slučajevima zaraze. 
 
Prodekan Ružičić obavijestio je članove FV-a o bazi podataka projektnih aktivnosti „Poarot“, u koju voditelji 
projekata nadopunjuju bazu podacima vezano uz svoje projekte. Iz baze se odmah mogu dobiti potvrde 
potrebne za napredovanja, a vezano uz sudjelovanje na pojedinim projektima. Administrativna podrška je 
kolegica Kurelec i oni koji ne mogu iz nekog razloga sami unositi podatke u bazu mogu se obratiti njoj pa 
će im ona pomoći. 
Sredstva starih potpora iz 2020. godine treba potrošiti do polovice 12.mj. pa moli voditelje projekata da to 
učine. 
 
Prodekan Bohanek obavijestio je o završenom javnom natječaju za davanje u zakup prostora kantine na 
period od 10 godina. Kriterij za odabir je bio najveći iznos mjesečne najamnine, početna cijena je bila 
10.000kn bez PDV-a, a odabran je najpovoljniji kandidat odnosno SC sa ponudom od 15.000kn mjesečno. 
Rokovi počinju teći od 1.12.2021. godine. 
Također je izvijestio i o modernizacijskom fondu. RGN se prijavio na javni poziv za iskaz interesa za dostavu 
neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava modernizacijskog fonda   
Modernizacijski fond je program financiranja iz europske komisije za podršku 10 država članica EU koje 
imaju niže dohodke kako bi se omogućila njihova tranzicija prema klimatskoj neutralnosti do 2030. godine. 
Prijavili smo postavljanje solarnih panela na krov zgrade fakulteta. Preliminarnim izračunom došli smo do 
iznosa oko milijun i pol tisuća kuna uključujući PDV, a rok povrata bio bi oko 8 godina. 

 
 

* 

Točka 3. 
 
 

Na temelju obrazloženja i prijedloga dekana, Fakultetsko vijeće donijelo je  
ODLUKU: 
Prihvaća se prijedlog izmjena Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća. 
 
Izmjene je bilo potrebno unijeti radi održavanja online sjednica fakultetskog vijeća koje nisu bile 
razrađene dosadašnjim Poslovnikom. 
 

* 
Točka 4. 

 
Na prijedlog Uprave fakulteta, Fakultetsko vijeće donijelo je  
ODLUKU: 
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za unapređenje kvalitete u postupku II. ciklusa 
reakreditacije RGN fakulteta za razdoblje od listopada 2020. do rujna 2021. 
 
 

* 
Točka 5. 
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Nakon izvješća Nadzornog odbora Fonda za razvoj RGN fakulteta, razvila se kraća diskusija u kojoj su 
sudjelovali izv. prof. Luka Perković, prof. dr. sc. Tomislav Malvić te prof. dr. sc. Katarina Simon.  
Imajući u vidu sve izrečeno, Fakultetsko vijeće je donijelo 
ODLUKU: 
Prihvaća se Godišnji izvještaj Nadzornog odbora o radu Fonda za razvoj u 2020. godini, 
 

 
* 

Točka 6. 
 

Temeljem Pravilnika Fonda za razvoj RGN fakulteta, Fakultetsko vijeće donijelo je 
ODLUKU: 
o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj na razdoblje od dvije (2) godine: 

1. Akademik prof. dr. sc. Igor Vlahović 
2. Prof. dr.sc. Trpimir Kujundžić 
3. Izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević 

 
* 

Točka 7. 
 
Na temelju prijedloga prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, Fakultetsko vijeće donijelo je 
Odluku: 
Imenuju se dodatni članovi Radne skupine za izradu Strategije znanstvenih istraživanja za razdoblje 
od 2022.-2026.: 

1. prof. dr. sc. Zoran Nakić 
2. izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek  

 

 
* 

Točka 8. 
 
Na temelju prijedloga dekana fakulteta, Fakultetsko vijeće je donijelo  
Odluku 
Imenuje se Odbor zaštite na radu u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, dekan - predsjednik Odbora 
2. izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić, sindikalna povjerenica 
3. Tomislav Škarica, struč. zaštite na radu 
4. mr.sc. Zdravka Eremić Heitzler, dr. med. spec. medicine rada.  

 
 

* 
Točka 9. 

 
 
(a) Na temelju prijedloga prodekana za financije i poslovanje, a temeljem izvješća računovodstva, 

Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
(a) Prihvaća se Rebalans Financijskog plana za 2021. 
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(b) Prihvaća se Financijski plan za 2022.-2024. (usklađenje s Ministarstvom znanosti i obrazovanja) 

 
* 

Točka 10. 
 

 
(a) Na temelju prijedloga prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Odluku: 

 
o raspodjeli sredstava za financiranje temeljne znanstvene djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u 2022. 
godini (Potpore Sveučilišta u Zagrebu), sukladno matematičkom modelu i tablici raspodjele financijskih 
sredstava koji su sastavni dio dokumentacije vezane uz donošenje ove odluke.   

 
 
* 

Točka 11. 
 

 
Na temelju prijedloga prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, Fakultetsko vijeće donijelo je  
ODLUKU: 
Upisni kriteriji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija 
Rudarstvo i Geološko inženjerstvo u ak. godini 2022/2023. su: 

• prosjek ocjena u srednjoj školi = 40% 
• matematika (osnovna razina, uvjet za upis) = 36% 
• izborni predmet: Fizika ili Kemija (nije uvjet za upis) = 24% 

 

Upisni kriteriji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija 
Naftno rudarstvo u ak. godini 2022/2023. su: 
• prosjek ocjena u srednjoj školi = 40% 
• matematika (viša razina, uvjet za upis) = 36% 
• izborni predmet: Fizika ili Kemija (nije uvjet za upis) = 24% 

Dodatni kriteriji za sve studije: Pristupnik koji je tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjelovao 
na državnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj ili je sudjelovao na međunarodnoj olimpijadi iz područja 
Matematike, Fizike, Kemije, Informatike, Geografije ili Astronomije dobiva maksimalni broj bodova temeljem 
rezultata državne mature i ostvaruje pravo na izravan upis. 

 
 
* 

Točka 12. 
 

(a) Na temelju prijedloga Odbora za poslijediplomski studij, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada Marka Gaćine, mag. ing. petrol., pod 
naslovom: „Permeability determination method based on the pores' morphological characteristics“ u 
sastavu: 
1. dr. sc. Borivoje Pašić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2. dr. sc. Domagoj Vulin, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3. dr. sc. Marko Katić, prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 
4. dr. sc. Željko Andreić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
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5. dr.sc. Nenad Ferdelji, izv. prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

* 
 

(b) Na temelju prijedloga Odbora za poslijediplomski studij, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Utvrđuje se da Laura Bačani, mag. ing. geol. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je izvršila 
sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom.  

 
Pristupnica je prijavila temu doktorskog rada 27. kolovoza 2021. godine.  
 
Javni razgovor o predloženoj temi održan je 1. listopada 2021. godine. Pristupnici se odobrava 
izrada doktorskog rada pod naslovom: “Izrada numeričkog modela tečenja vode kroz 
nesaturiranu zonu zagrebačkog vodonosnika na području vodocrpilišta Velika Gorica“. 
 
Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana: geološko inženjerstvo. Pristupnica će 
doktorski rad raditi pod nadzorom dr. sc. Kristijana Posavca, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu i dr. sc. Barbare Čenčur Curk, izv. prof. Prirodoslovno-tehničkog fakulteta Sveučilišta u 
Ljubljani. Rok za predaju doktorskog rada na ocjenu je 30. rujna 2022.  
 
Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 

 
* 

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

Odluku: 
Utvrđuje se da Ivan Smajla, mag. ing. petrol. ispunjava uvjete za izradu doktorskog rada jer je izvršio 
sve obveze iz doktorskog studija utvrđene nastavnim programom.  

Pristupnik je prijavio temu doktorskog rada 1. listopada 2021. godine.  
 
Javni razgovor o predloženoj temi održan je 12. studenog 2021. godine. Pristupniku se odobrava 
izrada doktorskog rada pod naslovom: “Short-term natural gas consumption forecasting using 
gas smart meters in distribution systems“. 
 
Tema doktorskog rada pripada u znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje: rudarstvo, 
nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana: naftno inženjerstvo. Pristupnik će doktorski rad raditi 
pod nadzorom dr. sc. Darie Karasalihović Sedlar, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rok za 
predaju doktorskog rada na ocjenu je 30. ožujka 2022.  
 
Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu 
 

* 
 

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

Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Dijane Bigunac, dipl. ing. geol., pod naslovom: 
“Taložni okoliši i dubinski odnosi donjomiocenskih naslaga u Slavonsko-srijemskoj, Dravskoj i Savskoj 
depresiji” u sastavu: 
1. dr. sc. Bruno Tomljenović, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
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2. dr. sc. Davor Pavelić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3. dr. sc. Tomislav Malvić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
4. dr. sc. Valentina Hajek Tadesse, znan. sur. Hrvatskog geološkog instituta, 
5. dr. sc. Josip Ivšinović, znan. sur., INA d.d. 
 

 
* 

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

Odluku: 

 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Domagoja Vukadina, mag. ing. geol., pod 
naslovom:  “Razvoj postupka seizmičke interpretacije ležišta ugljikovodika Bjelovarske depresije na 
temelju inverzije seizmičkih brzina” u sastavu: 
1. dr. sc. Franjo Šumanovac, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2. dr. sc. Alan Vranjković, viši znan. sur., INA d.d. 
3. dr. sc. Renato Buljan, znan. savjetnik Hrvatskog geološkog instituta 

 
* 

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

Odluku:  
Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Katarina Žbulj, mag. 
ing. petrol., pod naslovom: “Odabrani biljni ekstrakti kao inhibitori korozije čelika u proizvodno-
transportnim sustavima ugljikovodika”. 

Imenuje se povjerenstvo za obranu 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. 
 
 Predsjednicom povjerenstva za obranu doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Katarina Simon, a 

javna obrana doktorskog rada održat će se 7. prosinca 2021. godine. 
 
* 
 

(g) Na temelju prijedloga Odbora za poslijediplomski studij, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku:  
Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Lucija Jukić, mag.ing. 
petrol., pod naslovom: „Procjene rizika ulaganja u razradu ležišta ugljikovodika na temelju 
studije slučaja i statističke vjerojatnosti ležišnih parametara“. 

Imenuje se povjerenstvo za obranu 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, 
3) dr. sc. Jakov Baleta, doc. Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Predsjednicom povjerenstva za obranu doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Daria Karasalihović 
Sedlar, a javna obrana doktorskog rada održat će se 9. prosinca 2021. godine. 

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

Odluku:  
Prihvaćaju se molbe za mirovanje studijskih obveza sljedećih studenata: 
1. Martina Tuschl, mag. ing. petrol.  
2. Ana Getaldić, mag. ing. min.  

 
* 

Točka 13. 
 
(a) Na temelju izviješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, RGN fakultet,  

prof. dr. sc. Mario Dobrilović, RGN fakultet i prof. dr. sc. Tihomir Knežiček, Rudarsko-geološko-
građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
1. Dr. sc. Ivo Galić, izv. prof. RGN fakulteta izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitog 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.  
 

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

 
* 
 

(b) Na temelju izviješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, RGN fakultet,  
izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak, RGN fakultet i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški, Geotehnički fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
1. Dr. sc. Mario Klanfar, 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.  

 
2. 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. 

 
* 
 

(c) Na temelju izviješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak, RGN fakultet, 
izv. prof. dr. sc. Ana Maričić, RGN fakultet i prof. emeritus Slavko Vujec, Sveučilište u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
1. Dr. sc. Zlatko Briševac, 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.  

 
2. 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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* 
 
(d) Na temelju izviješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Mišljenje: 
Utvrđuje se da dr. sc. Lidia Hrnčević ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u području Tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno 
rudarstvo te se predlaže Matičnom odboru da dr. sc. Lidiu Hrnčević izabere u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik, u području Tehničkih  znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
grana Naftno rudarstvo. 

 
* 

 
(e) Na temelju zahtjeva kandidata, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Odluku: 
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Davora 
Pollaka  za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području Tehničke znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, u sastavu:  
1. Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, RGN fakultet 
3. Dr. sc. Renato Buljan, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, HGI. 
 

 
* 

Točka 14. 
 
(a) 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. Biljana Kovačević Zelić, 
2. Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić,  
3. Izv. prof. dr.sc. Igor Petrović, Geotehnički fakultet, SuZ 
 
 

* 
 
 

(b) Na temelju prijedloga Zavoda za kemiju, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničkom zvanju i na radno mjesto - 
poslijedoktorand u području Tehničke znanosti, polje Temeljne tehničke znanosti, na određeno 
vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za kemiju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Frankica Kapor 
2. Doc. dr. sc. Gordana Bilić,  
3. Izv. prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković, vanjska suradnica 
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* 
Točka 15. 

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

Odluku: 

Usvaja se preraspodjela sredstava Fonda za razvoj za 2021.god., na temelju prijedloga Odbora za 
razvoj. 

Plan raspodjele sredstava Fonda za razvoj za 2021. godinu 

 
Stavka (općenito) Stavka (detaljno) Predviđeni iznos Preraspodjela 

12.11.2021 

1. 

Potpora prijavama 
znanstvenih ili 

infrastrukturnih 
projekata 

a. Konzultantske usluge 
pripreme projekta 5.000,00  

b. Putnih troškova nastali 
tijekom pripreme projektnog 

prijedloga 
10.000,00  

2. Potpora za provođenje postupka akreditacije / 
reakreditacije laboratorija -  

3. 

Potpora 
znanstvenoj i 

izdavačkoj 
produktivnosti 

a. Potpora za troškove 
postupka objavljivanja u bazi 

Web of Science 

50.000,00 65.000,00 

b. Potpora za izdavanje 
sveučilišnih udžbenika i 

priručnika 
10.000,00 0,00 

5.  Potpora za odlazak 
na znanstveni skup 

Konferenciju, radionicu, razne 
doktorske škole i slično 

15.000,00 

(predavači, viši 
predavači,  

doktorandi, 
poslijedoktorandi) 

 
 

6. Potpora Izložba inovacija 5.000,00 0,00 
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(samo po jedna 
potpora za jednu 

inovaciju) 

7. Potpora institucijski znanstveni projekt 25.000,00  

  
 
* 
 

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

 
 
* 

Točka 16. 
 

 
Pod točkom razno dekan je dao dvije informacije: 
1. Nakon svečane sjednice povodom dana fakulteta do božićnih praznika, održat će se izvanredna 

sjednica FV-a  
2. Na inicijativu RGN fakulteta i ALUMNI udruge pokrenuta je inicijativa da se ponovo uspostavi 

obilježavanje Sv. Barbare 4. prosinca odlaskom u Belec, u crkvu Marije Snježne, na održavanje svete 
mise. 

POTPORE FONDA ZA RAZVOJ RGNF-a 

Rbr Ime i prezime 
Odobreni 

iznos 
ČLANAK                                                                         

1. 
Potpora za članak Lucija Jukić 

               Carbon-Negative Scenarios in High CO2 Gas Condensate Reservoirs 
 

1.512,50 kn 

2. 
Potpora za konferenciju Laura Bačani 
Skup: Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji 
 

2.000,00 kn 

3. 
 

Potpora za članak Daria Karasalihović Sedlar 
Influence of smart meters on the accuracy of methods... 
 

3.162,50 kn 

4. 
 

Potpora za članak Ivan Smajla 
Analysis of Changes in Natural Gas Physical Flows for 
Europe via Ukraine in 2020... 

1.512,50 kn 

5. 
 

Potpora za članak Jasna Orešković 
Elastic Properties of Pannonian Basin Limestone... 
 

1.375,00 kn 

6. 
 

Potpora za članak Zlatko Briševac 
Geometric and Fractal Characterization of Pore Systems in the Upper 
Triassic Dolomites... 

2.337,50 kn 

UKUPNO 11.900,00 kn  
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Dekan smatra kako je ovo još jedan način promoviranja fakulteta. Poziv će biti poslan svim 
predstojnicima Zavoda. Zahvalio se svima koji su se trudili promovirati fakultet ili radili na organiziranoj 
promidžbi fakulteta te Odboru za promidžbu koji je ove godine organizirao predstavljanje RGNF-a na 
Smotri Sveučilišta. 

 

Prof. Tomislav Malvić također se javio za riječ te dao obavijest vezano uz RGN zbornik - s jučer objavljenim 
brojem časopisa, a uz pomoć sredstava dobivenih od Ministarstva znanosti i obrazovanja, moći ćemo 
obnoviti tisak RGN zbornika no samo u nakladi od 50 primjeraka. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 12:50h 
 
 
Zapisničarka: 
 
 
Andrea Kordić           Dekan: 
         
 
 
        Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić  
 
 
 
 
 
/Komentar na zapisnik 
Perković Luka 
27-01-2022 
Poštovani članovi Fakultetskog Vijeća, 
ovim komentarom se osvrćem na točku 5. zapisnika 2. red. sjednice FV-a u ovoj ak. godini i istovremeno 
nadopunjujem zapisnik 3. red. sjednice FV-a preko komentara koji će biti njegov sastavni dio. 
Točka na koju se osvrćem se odnosi na Godišnji izvještaj Fonda za razvoj za 2020. godinu i komentara 
Nadzornog odbora koji je u konačnici izvještaj i prihvatio. Naime, u zapisniku 2. red. sjednice stoji vrlo šturo 
informacija kako se povela kraća rasprava između mene, prof. Malvića i prof. Simon. Ne ulazeći u definiciju 
"kraće rasprave", bitnije od njene duljine trajanja je ignoriranje komentare sudionika rasprave, a koji su bitni. 
Takvim načinom sastavljanja zapisnika se općenito gubi smisao iznošenja stavova na FV-u, čime se 
nepotrebno provode dugotrajne i zamorne korekcije. Također, želim naglasiti kako sam odmah po zaršetku 
sjednice Tajnici Dekana mailom poslao svoj komentar sa same sjednice kako bih olakšao pisanje zapisnika. 
Kako bih olakšao uvrštavanje svog komentara u zapisnik, on je pisan u trećem licu. S obzirom da isti u 
konačnici nije uvršten u zapisnik, kopirati ću ga ovdje u cijelosti.  
Srdačan pozdrav, 
izv. prof. Luka Perković 
 
"Nakon čitanja Izvješća Nadzornog odbora o radu Fonda za Razvoj u 2020. godini, o izvješću se očitovao izv. prof. 
Luka Perković, koji je bio prodekan u razdoblju na koje se izvješće odnosi.On je naveo da mu je prihvatljiv zaključak 
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da je Odbor za Razvoj postupao u skladu s Pravilnikom Fonda za razvoj te da je Izvješće o radu Odbora u 
konačnici - prihvaćeno. 

Međutim, naveo da se ne slaže sa zaključkom koji je Nadzorni odbor donio nakon nadopune Izvješća, a koji glas 
kako je Odbor za razvoj učinio propust neprihvaćanjem projekta SCIMET pri natječaju Institucijskih znanstvenih 
projekata (IZP). Smatra da za takav zaključak nije dovoljan argument čl. 62. Kolektivnog ugovora, a koji rad u 
uredništvu časopisa svrstava u znanstvene aktivnosti, nego da u obzir treba uzeti i članak 68. koji govori o tome da 
da znanstvene aktivnosti koje mogu biti okarakterizirane kao izravne jesu jedino znanstveno-istraživački projekti, 
što je navedeno u uvodnom dijelu Uvjeta natječaja IZP. Naveo je da je prema sadržaju prijave, odn. cijevima i 
aktivnostima u projektnoj prijavi Odbor zaključio kako se radi o poslovima uredništva časopisa, a takve prema čl. 
68. ne mogu biti dio izravnih znanstvenih aktivnosti, a kao neizravne aktivnosti su već ionako financijski 
potpomognute iz sredstava RGNf-a. 

Također, naveo je da postoji mogućnost kako su članovi Nadzornog odbora ovakvim zaključkom prešli granice 
svojih ovlasti, budući da se odnose na interpretaciju uvjeta natječaja, a ne na provođenje nadzora nad natječajnim 
postupcima. Smatra da je svojim zaključkom o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu Fonda za razvoj Nadzorni 
odbor suglasan s načinom provođenju natječajnih postupaka od strane Odbora za razvoj u 2020. godini." 

 

/Komentar na zapisnik 
Malvić Tomislav 
27-01-2022 
Prof. Malvić se osvrnuo na izrečeno, poglavito od strane prof. Perkovića. Navodi kako 60 000 kn godišnje 
nije podrška urednicima za rad, već je to novac koji fakultet daje za svoju djelatnost. Urednici od toga 
novca osobno nemaju ništa. Nadalje, projekt koji smo prijavili nema nikakve veze s našim nužnim 
uredničkim radom, već je to dobrovoljna, dodatna aktivnost urednika. Uz to, odbor za razvoj nije ovlašten 
ocjenjivati uvjete natječaja i propisane doprinose, već te ovlasti ima Fakultetsko vijeće. 

Nadalje, problem je što je prijaviteljima trebalo 11 mjeseci da prigovor uopće dođe na vijeće. Također, 
godine 2020. kada je to isto vijeće dobilo na usvajanje prvih 20+ fakultetskih projekata, odbor je morao 
izložiti i ovaj pod stavkom „odbijen“. Tada bi predlagači imali priliku pred vijećem iznijeti svoj prigovor, 
nakon čega bi se problem riješio u razumnom roku, npr. kroz mjesec-dva. Iz toga je jasno kako najveći 
problem nije niti tema, nego postupak. To (takav postupak) se ne smije nikomu, niti jednom članu vijeća, 
više nikada ponoviti, tim više jer prigovor koji smo dali nije bio anoniman, i kada smo god bili u prilici išao 
je i prema dekanu, odboru te Fakultetskom vijeću. I tek sada je došao pred to isto vijeće, iako je ovo 
jedna od jačih aktivnosti RGNF-a. 
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