
 

 

IZVJEŠĆE ZNANSTVENOG VIJEĆA HRVATSKOG GEOLOŠKOG INSTITUTA O 

OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA OD 8. SVIBNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE 

 

Znanstveno vijeće (ZV) Hrvatskog geološkog instituta broji trideset i četiri člana: 

1. Dr. sc. Radovan Avanić; 

2. Dr. sc. Koraljka Bakrač, predstojnica Zavoda za geologiju; 

3. Dr. sc. Adriano Banak; 

4. Dr. sc. Mirko Belak; 

5. Dr. sc. Staša Borović; 

6. Dr. sc. Vlatko Brčić; 

7. Dr. sc. Željka Brkić; 

8. Dr. sc. Mihovil Brlek; 

9. Dr. sc. Renato Buljan; 

10. Dr. sc. Ines Galović; 

11. Dr. sc. Lidija Galović; 

12. Dr. sc. Tonći Grgasović; 

13. Dr. sc. Anita Grizelj; 

14. Dr. sc. Vlatko Gulam; 

15. Dr. sc. Valentina Hajek-Tadesse; 

16. Dr. sc. Josip Halamić; 

17. Dr. sc. Ozren Hasan; 

18. Dr. sc. Marija Horvat; 

19. Dr. sc. Nikolina Ilijanić, predstojnica Zavoda za mineralne sirovine; 

20. Dr. sc. Tvrtko Korbar; 

21. Dr. sc. Tomislav Kurečić; 

22. Dr. sc. Ozren Larva; 

23. Dr. sc. Jasmina Lukač Reberski; 

24. Dr. sc. Tamara Marković; 

25. Dr. sc. Saša Mesić; 

26. Dr. sc. Slobodan Miko, ravnatelj Instituta; 

27. Dr. sc. Zoran Peh; 

28. Dr. sc. Davor Pollak; 

29. Dr. sc. Damir Slovenec; 

30. Dr. sc. Andrej Stroj; 

31. Dr. sc. Ajka Šorša; 

32. Dr. sc. Josip Terzić, predstojnik Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju; 

33. Dr. sc. Kosta Urumović; 

34. Dr. sc. Lara Wacha. 

 

Član ZV-a bio je i kolega dr. sc. Hrvoje Posilović koji je preminuo u srpnju 2017. Broj 

članova je ostao isti jer se ZV-u prosincu 2017. priključio kolega dr. sc. Ozren Hasan. 



 

 

Predsjednica ZV-a je dr. sc. Željka Brkić, a zamjenica predsjednice dr. sc. Tamara 

Marković. Tajnici ZV-a su dr. sc. Staša Borović i dr. sc. Tomislav Kurečić. 

Znanstveno je vijeće u ovom sastavu konstituirano 8. svibnja 2017. godine te je do 31. 

prosinca 2017. održalo osam sjednica, od čega sedam redovnih i jednu izvanrednu. 

 

Prva konstituirajuća sjednica održana je 8. svibnja 2017. 

 konstituirano je Znanstveno vijeće HGI-a za razdoblje 2017.-2021. godine te je 

izabrana predsjednica Znanstvenog vijeća, dok je izbor zamjenika/ce predsjednice 

odgođen jer nije bilo kandidata; 

 usvojen je prijedlog za izbor dr. sc. Lare Wache u znanstveno zvanje više 

znanstvene suradnice; 

 usvojen je prijedlog za izbor dr. sc. Lidije Galović u znanstveno zvanje znanstvene 

savjetnice, prvi izbor; 

 usvojen je prijedlog za raspisivanje natječaja za radno mjesto poslijedoktoranda u 

Zavodu za geologiju; 

 dr. Halamić je izvijestio o potencijalnim bilateralnim projektima s Geološkom 

službom NR Kine; 

 dr. Miko i dr. Grgasović su prenijeli informacije sa sastanka održanog u MZO; 

 dr. Horvat i dr. Halamić su izvijestili o projektima u postupku prijave; 

 dr. Grizelj je dala izvješće s prethodne sjednice UV-a. 

 

Druga izvanredna sjednica održana je 22. svibnja 2017. 

 usvojen je zapisnik prve (konstituirajuće) sjednice ZV-a; 

 izabrana je zamjenica predsjednice ZV-a; 

 predstavljeni su projektni prijedlozi za uspostavne istraživačke projekte HRZZ-a; 

 izvršen je izbor dvaju izvršitelja na radna mjesta viših znanstvenih suradnika u 

Zavodu za hidrogeologiju i inženjersku geologiju; 

 koordinatori za projekte programa GeoERA (dr. Miko) i Twinning (dr. Pollak) 

izvijestili su o napretku radova na prijedlozima projekata i rokovima. 

 

Treća sjednica održana je 5. lipnja 2017. 

 usvojen je zapisnik druge sjednice ZV-a; 

 predsjednica ZV-a je iznijela prijedlog plana rada i zadaće ZV-a u narednom 

razdoblju te je provedena rasprava o istome; 

 povjerenstvo je iznijelo Izvješće o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. Galović u 

znanstveno zvanje znanstvene savjetnice, prvi izbor; 

 povjerenstvo je iznijelo Izvješće o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. Wache u 

znanstveno zvanje više znanstvene suradnice; 



 

 

 dr. Halamić je izvijestio o posjetu Geološkoj službi NR Kine; 

 dr. Pollak je izvijestio o stanju radova na Twinning projektu; 

 dr. Miko je iznio informacije o konačnim prijedlozima GeoERA projektnih ideja; 

 dr. Borović, dr. Terzić i dr. Pollak su predstavili projekte u postupku prijave na 

poziv Interreg ITA-HR; 

 dr. Grizelj je dala izvješće s prethodne sjednice UV-a. 

 

Četvrta sjednica održana je 3. srpnja 2017. 

 usvojen je zapisnik treće sjednice ZV-a; 

 provedena je rasprava o prijedlozima Pravilnika o mentorstvu i Pravilnika o 

ocjenjivanju rada asistenata i poslijedoktoranada i donijet je zaključak da će se 

rasprava nastaviti nakon što se materijali dorade; 

 usvojeno je Izvješće poslijedoktorandice Staše Borović o radu u protekle dvije 

godine; 

 izvršen je izbor na radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za geologiju; 

 predstavljeni su projektni prijedlozi u okviru LIFE programa (dr. Brkić) i 

bilateralne znanstveno-istraživačke suradnje Hrvatska-Slovenija (dr. Grizelj, dr. 

Marković i dr. Wacha); 

 dr. Grizelj je dala izvješće s prethodne sjednice UV-a. 

 

Peta sjednica održana je 11. rujna 2017. 

 usvojen je zapisnik četvrte sjednice ZV-a; 

 provedena je rasprava o prijedlogu Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća - 

odlučeno je da će se novi poslovnik usvojiti kad se unesu predložene izmjene; 

 provedena je rasprava o znanstvenoj produkciji uz zaključak da ona nije 

zadovoljavajuća te da će se povećati kad se odrede kriteriji za izbor na znanstvena 

radna mjesta; 

 utvrđen je sastav povjerenstva za izradu pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor 

na znanstvena radna mjesta u HGI-u koji je jednoglasno prihvaćen: iz područja 

prirodnih znanosti dr. Brlek, dr. Horvat i dr. Slovenec, a iz područja tehničkih 

znanosti dr. Gulam, dr. Pollak i dr. Terzić - povjerenstvo je dužno do 31. listopada 

2017. dostaviti članovima ZV-a prijedlog pravilnika; 

 imenovano je povjerenstva za izradu strateških odrednica HGI-a kojeg čine: dr. 

Bakrač, dr. Brkić, dr. Buljan, dr. Grizelj, dr. Horvat, dr. Ilijanić, dr. Korbar, dr. 

Marković, dr. Miko i dr. Terzić. Povjerenstvom predsjeda ravnatelj te će ono za 

sljedeću sjednicu ZV-a pripremiti sadržaj strategije prema kojem će se provoditi 

daljnje aktivnosti; 

 usvojeni su prijedlozi za raspisivanje natječaja za radna mjesta višeg stručnog 

suradnika i stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u 

Zavodu za mineralne sirovine; 



 

 

 usvojen je prijedlog za raspisivanje natječaja za radno mjesto znanstveni suradnik 

u Zavodu za mineralne sirovine; 

 usvojen je prijedlog za raspisivanje natječaja za radno mjesto višeg stručnog 

suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za geologiju; 

 dr. Miko je izvijestio o stanju projekta GeoERA; 

 dr. Korbar najavljuje da će se ponovno prijaviti isti projekt u sklopu poziva IPA 

SLO-HR, čija prijava u prethodnom pozivu nije bila uspješna iz formalnih razloga; 

 ravnatelj je izvijestio članove ZV-a o poslovanju HGI-a u prethodnom razdoblju; 

 donesena je odluka da će se ubuduće, ukoliko sjednica ZV-a traje duže od 90 

minuta, uvesti stanke od 15 minuta svakih 90 minuta; 

 članovi su zamoljeni da konkretne komentare na materijale za sjednicu šalju prije 

sjednice u pisanom obliku kako bi se skratilo trajanje rasprava. 

 

Šesta sjednica održana je 9. listopada 2017. 

 usvojen je zapisnik pete sjednice ZV-a; 

 usvojen je Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća; 

 usvojen je prijedlog promjene Statuta, kako bi se u njega uključilo snimanje iz 

zraka; 

 predstavljeni su projektni prijedlozi za istraživačke projekte HRZZ-a i projekte 

švicarsko-hrvatske suradnje; 

 zaključeno je da će dr. Miko i dr. Terzić kao članovi panela za evaluaciju projekata 

HRZZ-a održati radionicu za potencijalne prijavitelje; 

 ravnatelj je izvijestio članove ZV-a o poslovanju HGI-a u prethodnom razdoblju. 

 

Sedma sjednica održana je 6. studenog 2017. 

 usvojen je zapisnik šeste sjednice ZV-a; 

 provedena je rasprava o prijedlozima Pravilnika o mentorstvu i Pravilnika o 

ocjenjivanju asistenata i poslijedoktoranada i zaključeno je da će se za sljedeću 

sjednicu pripremiti pročišćeni tekst ovih pravilnika; 

 provedena je rasprava o nacrtima Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na 

znanstvena radna mjesta te je odabran dokument na kojem će povjerenstvo 

nastaviti rad. Dr. Terzić je istupio iz navedenog povjerenstva, a kao zamjena je 

imenovan dr. Stroj; 

 proveden je izbor na radno mjesto znanstvenog suradnika u Zavodu za mineralne 

sirovine; 

 proveden je izbor na radno mjesto više stručne suradnice u Zavodu za mineralne 

sirovine; 

 usvojen je prijedlog za raspisivanje natječaja za radno mjesto viši znanstveni 

suradnik/ica u Zavodu za geologiju, 2 izvršitelja; 



 

 

 donesena je odluka o potrebi otvaranja novog razvojnog radnog mjesta 

poslijedoktoranda u Zavodu za hidrogeologiju i inženjersku geologiju; 

 predstavljeni su projektni prijedlozi za istraživačke projekte HRZZ-a i projekte 

švicarsko-hrvatske suradnje; 

 dr. Horvat je izvijestila o trenutnom stanju projekta GEOLAB; 

 dr. Grizelj je dala izvješće s prethodne sjednice UV-a. 

 

Osma sjednica održana je 4. prosinca 2017. 

 usvojen je zapisnik sedme sjednice ZV-a; 

 usvojeni su Pravilnik o mentorstvu i Pravilnik o ocjenjivanju asistenata i 

poslijedoktoranada; 

 usvojen je prijedlog za izbor dr. sc. Ines Galović u znanstveno zvanje više 

znanstvene suradnice; 

 usvojen je prijedlog za izbor dr. sc. Lidije Galović u znanstveno zvanje znanstvene 

savjetnice, prvi izbor; 

 proveden je izbor na radno mjesto višeg stručnog suradnika u Zavodu za geologiju; 

 predstavljeni su projektni prijedlozi za istraživačke projekte HRZZ-a i projekte 

švicarsko-hrvatske suradnje; 

 ravnatelj je izvijestio članove ZV-a o poslovanju HGI-a u prethodnom razdoblju; 

 odabrani su kandidati HGI-a za Upravno vijeće HGD-a. 


