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ZAPISNIK 
 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2021./2022.  održane 28.1.2022. (MS Teams) 

 
Dekan je otvorio sjednicu te prije usvajanja dnevnog reda informirao članove FV-a kako slijedi: 
 Čestitao je novom članu FV-a, dr. sc. Branimiru Farkašu kojemu je VTP potvrdio izbor u znanstveno-

nastavno zvanje docenta 

 
Dekan je zatim predložio dnevni red s prijedlogom izmjena i dopuna koji je usvojen i koji glasi: 
 
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 geološko inženjerstvo u Zavodu za rudarstvo i geotehniku Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
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(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.  
 

* 

Točka 1. 
 

 
Zapisnik 2. redovite sjednice FV-a i 1. izvanredne sjednice FV-a usvajaju se s komentarima prof. dr. 
sc. Tomislava Malvića i izv. prof. dr. sc. Luke Perkovića koji će biti sastavni dio zapisnika na koji se odnose. 
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* 

Točka 2. 
 
Dekan je izvijestio FV o tijeku procedure izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu, izvanredna sjednica Senata 
će biti 17.2. na kojoj će predloženici izlagati svoje programe rada, a 1. ožujka na izvanrednoj sjednici Senata 
biti će izabran rektor ili rektorica za sljedeće mandatno razdoblje od 4 godine. 
Kandidati su: 
1. Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu 
2. Prof. dr. sc. Marijan Klarica, bivši dekan Medicinskog fakulteta  
3. Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, aktualni prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
4. Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, aktulani dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu. 

 
Vijeće tehničkog područja dalo je podršku profesoru Stjepanu Lakušiću, a prof. Mirjana Hruškar dobila je 
podršku Vijeća prirodoslovnog područja. 
 
Nadalje, pod točkom Financijska pitanja, na Senatu je odobrena i prva rata participacije školarina 
(akontacijska rata) u iznosu oko 160 tisuća kuna. 
 
 
Prodekan Pašić izvijestio je o upisu dodatnog ispitnog roka. Poslao je mail svima nastavnicima i zamolio 
da oni koji smatraju za potrebno, daju još jedan dodatni ispitni rok. 
 
Obzirom na nekoliko upita koje je imao, prodekan kaže da opravdanje izostanaka studenata  i dalje ostaje 
u domeni nastavnika. Naime, svi studenti dobivaju uputu i informaciju da se moraju javiti predmetnom 
nastavniku i dostaviti mu potvrdu o svojoj zdravstvenoj situaciji na temelju koje će nastavnik odlučiti hoće li 
mu opravdati izostanke odnosno uskratiti pravo na potpis. 
 
Prodekan je izvijestio i o napravljenim manjim izmjenama izvedbenog plana na diplomskim studijima 
naftnog rudarstva, geologije i geološkog inženjerstva, još za vrijeme prošle uprave. Diplomskom radu smo 
smanjili broj ECTS-a, a dodali stručnoj praksi koja je postala obavezni predmet na spomenutim diplomskim 
studijima. U veljači ćemo morati izmijeniti izvedbeni plan nastave u ovoj godini i u ljetnom semestru dodati 
stručnu praksu što nam je bitno za projekt RGN-Start da formaliziramo i kroz izvedbeni plan nastave te 
prakse koje studenti sve više odrađuju. 
 
Što se tiče izmjene studijskih programa, na Geologiji i Naftnom rudarstvu trenutno smo u „zreloj“ fazi 
završetka dokumentacije, intenzivno se radi i nadam se da ćemo do sredine veljače imati dokumentaciju 
za Fakultetsko vijeće da možete i pogledati te izmjene. 
 
Što se tiče izmjena na studiju rudarstva, vraćeno je sve na razinu Zavoda da se dogovore izmjene odnosno 
hoće li biti veća ili manja izmjena studijskog programa. 
 
U suradnji s kolegama iz Leobena, Finske i Čilea i na temelju prijave koju je napravio prof. dr. sc. Gordan 
Bedeković, dobili smo združeni studijski program u okviru ERASMUS MUNDUSA. Obzirom da je projekt 
odobren, pripremamo se za dolazak prvih studenata, mi ih očekujemo eventualno u III. sem. ak. god. 
2023./2024. kada mogu birati između Čilea i Hrvatske. Kako im ne možemo ponuditi naš standardni 
semestar, morat ćemo unutar postojećeg studijskog programa unijeti nekoliko izbornih predmeta koji će biti 
na engleskom jeziku namijenjen samo tim studentima. Radi toga ćemo pripremiti dokumentaciju za manje 
izmjene postojećeg studijskog programa Rudarstva. 
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Prodekan Ružičić obavijestio je članove FV-a o izradi nove Strategije znanstvenih istraživanja RGN 
fakulteta i njome će se napraviti detaljnije analize publiciranosti na RGN fakultetu pa će sljedećih mjeseci 
na kolegijima i na sjednicama FV-a.biti više naglaska na znanost i o tome kako i koliko publiciramo  
 
Prodekan Bohanek osvrnuo se na povećanje cijene plina i izvijestio članove FV-a o tome što to znači za 
naš Fakultet. Dijelimo račun za plin sa susjednim fakultetom. Račun se znatno povećao i morat ćemo 
pokušati pronaći model nekakvog drugog financiranja troškova grijanja. 
 
Druga obavijest odnosi se na novi, drugi, poziv MZO-a za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za 
obnovu infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom. Odnosi se samo na oštećenja koja su 
nastala serijom potresa iza 28.12.2020.g. Prijavili smo se na taj poziv kako bi eventualno dobili sredstva s 
kojima bismo sanirali oštećenja na fakultetu. Rok za prijavu je  6.3.2022. g. , a prvi korak je izrada 
dokumentacije odnosno Elaborat o oštećenju koju mora izraditi ovlašteni sudski vještak. Onog trenutka 
kada Elaborat dobijemo, moći će više reći o iznosu sredstava koji će biti zatražen kroz prijavu.  

 
 
* 

Točka 3. 
 
Na temelju obrazloženja i prijedloga prodekana za financije i poslovanje, Fakultetsko vijeće donijelo je  
ODLUKU: 

(a) Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za 2021. g. 
(b) Prihvaća se izvješće o pokriću manjka prihoda nefinancijske imovine za 2021. g 

 
 

* 
Točka 4. 

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

Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada Ivona Ivkić Filipović, mag. geol., pod naslovom: 
„Environmental changes in Dalmatian karst lakes and paleolakes during Holocene based on sedimentology, 
geochemistry and ostracod proxies in lake sediments“ u sastavu: 
 
1. dr. sc. Stanko Ružičić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
2. dr. sc. Uroš Barudžija, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
3. dr. sc. Nikolina Ilijanić, znan. sur. HGI-CGS,  
4. dr. sc. Valentina Hajek-Tadesse, znan. sur. HGI-CGS,  
5. dr. sc. Goran Durn, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

* 
(b) Na prijedlog Odbora za PDS, 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 i izvršio sve korekcije tražene od 
Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu. 

Pristupnik je korigiranu prijavu teme predao 22. prosinca 2021. godine. 
 
Pristupniku se odobrava izrada doktorskog rada pod naslovom: Short-term natural gas consumption 
forecasting using gas smart meters in distribution systems  
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(Kratkoročno predviđanje potrošnje prirodnoga plina korištenjem pametnih plinskih brojila u 
distribucijskim sustavima). 
 
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.  
 
Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 
 

* 
 

(c) Na prijedlog Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Tomislava Brenka, mag. geol., pod naslovom: 
“Mineralogical and geochemical link between the bog iron ore deposits and preindustrial slags 
throughout the lowland Drava River area” u sastavu: 

1. dr. sc. Stanko Ružičić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
2. dr. sc. Marta Mileusnić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
3. dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znan. sav. u dr. izboru Instituta za arheologiju.  

 
 

* 
Točka 5. 

 
Na temelju obrazloženja prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, Fakultetsko vijeće je donijelo 
Odluku: 
Prihvaća se Skupno izvješće o radu asistenata, poslijedoktoranada i mentora asistenata na RGN 
fakultetu za 2021. godinu. 
 

 
* 

Točka 6. 
 

Na temelju obrazloženja prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, Fakultetsko vijeće je donijelo 
ODLUKU: 
o imenovanju Povjerenstva za praćenje realizacije Akcijskog plana o rodnoj i spolnoj ravnopravnosti 
RGN Fakulteta u sastavu:  
 
1. Izv. prof. dr. sc. Antonia Jaguljnjak Lazarević,  
2. Doc. dr. sc. Iva Kolenković Močilac,  
3. Izv. prof. dr. sc. Želimir Veinović. 
 

* 
Točka 7. 

 
(a) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je 
  Odluku: 

Dr. sc. Dubravko Domitrović, 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. 

 

* 
 

(b) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je 
  Odluku: 

Dr. sc. Ivan Sobota, ispunjava uvjete za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u području 
tehničkih znanosti, polje Rudrstvo, nafta i geološko inženjerstvo, u Zavodu za rudarstvo i geotehniku  
RGN fakulteta. 

Dr. sc. Ivan Sobota izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, na vrijeme 
od 5 (pet) godina. 

 

* 
 

(c) Na temelju zahtjeva 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 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 geologiju i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 
2. Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 
3. Dr. sc. Čedomir Benac, profesor emeritus, Sveučilište u Rijeci 

 
* 
 

(d) Na temelju zahtjeva kandidatkinje, Fakultetsko vijeće donijelo je 
  Odluku: 

Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Tatjane 
Vujnović za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području Tehničke znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, u sastavu:  
1. Izv. prof. dr. sc. Jelena Parlov, RGN fakultet 
2. Doc. dr. sc. Zoran Kovač, RGN fakultet 
3. Dr. sc. Tamara Marković, znanstveni savjetnik, HGI. 

 

* 
 

(e) Na temelju zahtjeva kandidatkinje, Fakultetsko vijeće donijelo je 
  Odluku: 

Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Lucije 
Jukić za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području Tehničke znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo, u sastavu:  
1. Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, RGN fakultet 
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2. Prof. dr. sc. Domagoj Vulin, RGN fakultet 
3. Doc. dr. sc. Jakov Baleta, Metalurški fakultet u Sisku 

 
 

* 
Točka 8. 

 
 
(a) Na temelju zahtjeva 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 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 geologiju i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 
2. Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 
3. Dr. sc. Čedomir Benac, profesor emeritus, Sveučilište u Rijeci 

 

* 
 

(b) Na temelju zahtjeva 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 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 geologiju i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Franjo Šumanovac, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 
2. Prof. dr. sc. Gordan Bedeković, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 
3. Dr. sc. Darko Mayer, profesor emeritus, Sveučilište u Zagrebu 

 
* 
 

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

Odobrava se 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 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, Rudarsko-geološko-naftni  fakultet, 
2. Izv. prof. dr. sc. Želimir Veinović, Rudarsko-geološko-naftni  fakultet, 

3. Prof. dr. sc. Mirela Leskovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

 
* 
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Točka 9. 
 
 
(a) Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Odluku: 
Prihvaća se Plan raspodjele sredstava Fonda za razvoj za 2022. godinu. 

 

* 
 

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

 

 

* 
 

(c) Na temelju prijedloga Odbora za razvoj, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
Usvojeni su Uvjeti Odbora za razvoj vezani uz Uvjete natječaja za:  
Potpora patent za 2022. god., potpora akreditacija 2022. god., potpora članak 2022. god., potpora 
izložba inovacija 2022. god., potpora konferencija 2022. god., potpora konzultanti 2022. god., potpora 
za pripremu projekata 2022. god. i potpora udžbenik 2022. god. 

 
* 

Točka 10. 
 

 
(a) Na temelju prijedloga glavnog urednika RGN zbornika, Fakultetsko vijeće donijelo je  

Odluku: 
Prihvaća se prijedlog iznosa sredstava za godišnje financiranje RGN zbornika u 2022. godini. 

POTPORE FONDA ZA RAZVOJ RGNF-a 

Rbr Ime i prezime Odobreni iznos 

ČLANAK                                                                         

1. 
             Potpora za članak Marko Cvetković 
             3D modelling and capacity estimation of potential targets for CO2    
             storage in the Adriatic sea, Italy 

1.375,00 kn

2. 
 

Potpora za članak Zlatko Briševac 
Croatian Geoheritage Sites with the Best-Case Study 
Analyses Regarding Former Mining and Petroleum Activities 

1.512,50 kn

3. 
 

Potpora za članak Davor Pavelić 
The transition from closed to an open lake in the Pannonian Basin system (Croatia) 3.162,50 kn

4. 
 

Potpora za članak Lucija Jukić 
Comparison of Hydrocarbon Fiscal Regimes of Some European Oil and    
Gas Producers 
 

1.512,50 kn

UKUPNO 7.562,50 kn  
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* 

Točka 11. 
 

 
Na temelju prijedloga prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, Fakultetsko vijeće donijelo je  
Odluku: 
o dopuni članova Odbora za promidžbu 
1. Doc. dr. sc. Dubravko Domitrović, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, podpredsjednica 
3. Ivan Smajla, asistent 
4. Dr. sc. Dubravka Pleše, prof. 
5. Izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec  
6. Doc. dr. sc. Gordana Bilić  
7. Izv. prof. dr. sc. Marko Cvetković 
8. Dr. sc. Petar Mijić  
9. Tomislav Brenko, asistent 
10. Izv. prof.  dr. sc. Želimir Veinović 
11. Dr. sc. Karolina Herceg 
12. Dr. sc. Ivana Filipan 
13. Dr. sc. Ivica Pavičić 
14. Luka Perković -  predsjednik međunarodnog studentskog ogranka SPE, SZ RGNF-a. 
15. Dominik Budimić, predsjednik studentskog AAPG-a. 
16. Dr.sc. Sanja Bernat Gazibara 

 
* 

Točka 12. 
 
Vulin predlaže da Odbor za promidžbu napravi listu hastag-ova i ključnih riječi za pojedine društvene mreže. 
U njegovom projektu koji vodi ispred RGNF-a ima dosta jaki tim iz Škotske koji radi po njegovom mišljenju 
najbolju promidžbu projekta koju je on vidio. Morali bi i mi razmisliti o takvoj vrsti promocije jer su njega 
konkretno tražili tako nešto za sve društvene mreže, a nije im imao što dati. 
 
Predsjednik Odbora za promidžbu dr. sc. Domitrović slaže se s prijedlogom i kaže kako će sljedeći tjedan 
biti sastanak Odbora pa će predložiti izradu popisa, a ujedno informira kako je u izradi nova mail adresa 
Odbora na koju će nastavnici moći slati obavijesti za objavu na društvenim mrežama. 
 
Za riječ se javio i prodekan Pašić vezano uz ponovni upis diplomskog rada bez plaćanja te obrazložio kako 
u odluci iz rujna prošle godine stoji da rad moraju obraniti do početka upisa u ljetni semestar odnosno do 
21.2. ove godine. Iza toga roka svatko tko bude branio diplomski rad, morat će platiti. 
 
Dekan je zamolio nastavnike da imaju razumijevanje za djelatnike dekanata jer ih je dosta u izolaciji ili 
samoizolaciji pa se to možda osjeti u nekim segmentima rada službi. 
 
 
Kako se više nitko nije javio za riječ, dekan je završio sjednicu. 
 
Zapisničarka: 
 
 
Andrea Kordić           Dekan: 
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        Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


