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Znanstveno vijeće 
 

 

 

Izvješće Znanstvenog vijeća Hrvatskog geološkog instituta (HGI-a) o 
obavljenim aktivnostima tijekom 2019. godine 

 

Znanstveno vijeće (ZV) Hrvatskog geološkog instituta na koncu 2019. godine imalo je 
trideset sedam članova zaposlenih na znanstvenim radnim mjestima kako slijedi: 
 
Znanstveni savjetnik, 2. izbor 
1. Dr. sc. Renato Buljan 
2. Dr. sc. Damir Slovenec 
 
Znanstveni savjetnik/-ica, 1. izbor 
3. Dr. sc. Željka Brkić, predsjednica Znanstvenog vijeća 
4. Dr. sc. Lidija Galović 
5. Dr. sc. Tvrtko Korbar 
6. Dr. sc. Tamara Marković; zamjenica predsjednice ZV-a 
7. Dr. sc. Slobodan Miko, ravnatelj Instituta 
8. Dr. sc. Josip Terzić, predstojnik Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju 
 
Viši znanstveni suradnik/-ica 
9. Dr. sc. Radovan Avanić 
10. Dr. sc. Petra Bajo 
11. Dr. sc. Koraljka Bakrač, predstojnica Zavoda za geologiju 
12. Dr. sc. Mirko Belak 
13. Dr. sc. Ines Galović 
14. Dr. sc. Tonći Grgasović 
15. Dr. sc. Anita Grizelj, predstavnica ZV-a u Upravnom vijeću 
16. Dr. sc. Valentina Hajek-Tadesse 
17. Dr. sc. Marija Horvat 
18. Dr. sc. Ozren Larva 
19. Dr. sc. Davor Pollak 
20. Dr. sc. Lara Wacha 
 
Znanstveni suradnik/-ica 
21. Dr. sc. Adriano Banak 
22. Dr. sc. Staša Borović 
23. Dr. sc. Vlatko Brčić 
24. Dr. sc. Mihovil Brlek 
25. Dr. sc. Vlatko Gulam 
26. Dr. sc. Ozren Hasan 
27. Dr. sc. Nikolina Ilijanić, predstojnica Zavoda za mineralne sirovine 
28. Dr. sc. Duje Kukoč 
29. Dr. sc. Tomislav Kurečić, tajnik do lipnja 2018. 



 

 

30. Dr. sc. Jasmina Lukač Reberski 
31. Dr. sc. Saša Mesić 
32. Dr. sc. Andrej Stroj 
33. Dr. sc. Ajka Šorša 
34. Dr. sc. Kosta Urumović 
 
Poslijedoktorand/-ica 
35. Dr. sc. Maja Briški, tajnica do lipnja 2019. 
36. Dr. sc. Dea Brunović, tajnica od lipnja 2019. 
37. Dr. sc. Ivan Mišur, tajnik od lipnja 2018. 
 

 

Tijekom 2019. godine održano je dvanaest sjednica, od čega je jedna bila izvanredna. 
Izvanredne sjednice održana je  13.12.2019. i na njoj se raspravljalo o Nacrtu prijedloga 
Zakona o geološkoj djelatnosti. 

 
Ostale sjednice ZV-a bile su redovne i održane su svakog prvog ponedjeljka u mjesecu 
osim u kolovozu. 

Tijekom 2019. godine na sjednicama ZV-a provedene su rasprava i donesene odluke 
kako slijedi: 

1. Pozitivno mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika/-ce, drugi izbor u području prirodnih znanosti doneseno je za jednog 
kandidata (Damir Slovenec); 
2. Donesena je odluka o podršci ZV-a za pokretanje postupka prijevremenog izbora 
Ajke Šorše u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice; 
3. Pozitivno mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika/-ce u području prirodnih znanosti doneseno je za četiri 
kandidata (Valentina Hajek-Tadesse, Marija Horvat, Petra Bajo, Ajka Šorša);  
4. Pozitivno mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika/-ce u području prirodnih znanosti doneseno je za Ivana Mišura;  
5. Na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika/ce u trajnom zvanju izabran je 
jedan kandidat (Damir Slovenec); 
6. Na temelju provedenog natječaja na radno mjesto „znanstvenik-povratnik“, viši 
znanstveni suradnik/ca izabrana je Petra Bajo; 
7. Na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika/ce izabrana su dva 
kandidata (Valentina Hajek-Tadesse, Marija Horvat); 
8. U Zavodu za mineralne sirovine zaposlena je poslijedoktorandica Dea Brunović; 
9. U Zavodu za geologiju zaposlena je poslijedoktorandica Viktoriju Baranyi iz 
Mađarske; 
10. Prihvaćeni su prijedlozi i imenovana povjerenstva za dodjeljivanje zvanja zaslužnih 
znanstvenika akademiku Branku Sokaču i dr. sc. Ivi Veliću; 
11. Prihvaćena su izvješća povjerenstava za dodjeljivanje zvanja zaslužnih znanstvenika 
akademiku Branku Sokaču i dr. sc. Ivi Veliću; 
12. Prihvaćena su izvješća mentora o dosadašnjem radu 12 doktoranada/-ica - 3 
asistenata (Krešimir Petrinjak, Jasmina Martinčević Lazar, Dea Brunović) i 9 djelatnika na 
stručnim radnim mjestima (Danijel Ivanišević, Damir Palenik, Marko Špelić, Monika 



 

 

Milošević, Ivan Kosović, Ivana Boljat, Marina Filipović, Željko Dedić, Erli Kovačević 

Galović); 
13. Usvojeno je izvješće o radu u protekle dvije godine poslijedoktorandice Maje Briški;  
14. Za natječaj Hrvatske zaklade za znanost predstavljena su dva istraživačka projekta s 
voditeljima projekata iz HGI-a (Damir Slovenac, Slobodan Miko), dva s voditeljstvom s 
IRB-a (Tamara Marković, Andrej Stroj), četiri s voditeljsktvom s PMF-a (Marija Horvat, 
Ines Galović, Tvrtko Korbar, Adriano Banak), te jedan s voditeljem projekta s 
Arheološkog fakulteta (Koraljka Bakrač); 
15. Za natječaj Hrvatske zaklade za znanost predstavljena su tri uspostavna projekta 
(Staša Borović, Nikolina Ilijanić, Mihovil Brlek); 
16. Slobodan Miko obavijesti članove ZV-a da je tim koji je radio na projektu LoLADRIA 
zajedno s kolegama iz Austrije i arheolozima iz Hrvatske prijavio projekt na austrijski 
znanstveni fond, arheološka istraživanja Osorskog kanala 
17. Za natječaj za COST projekte predstavljena su dva projekta (Slobodan Miko, Tamara 
Marković); 
18. Za natječaj „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe 
klimatskim promjenama“ predstavljena su dva projekta (Željka Brkić, Josip Terzić). U 
oba projekta HGI sudjeluje kao partnerska institucija.  
19. Prijavljen je projekt GEOLAB; 
20. Na temelju provedenih natječaja na stručno radno mjesto stručni suradnik/ca u 
sustavu znanosti i visokog obrazovanja izabrani su Marko Erag, Ana Kamenski i Ana 
Marija Heski; 
21. Na temelju provedenog natječaja na stručno radno mjesto viši stručni suradnik/ca u 
sustavu znanosti i visokog obrazovanja zaposlena je Monika Milošević; 
22. Na svakoj sjednici ZV-a ravnatelj HGI-a Slobodan Miko izvijestio je članove ZV-a o 
aktivnostima provedenim u prethodnom razdoblju (priprema programskih ugovora, 
financijska sredstva ostvarena putem programskog ugovora, kontakti s inozemnim i 
nacionalnim istraživačkim institucijama, izrada novog zakona o znanosti, izrada zakona 
o geološkoj djelatnosti, slučaj Žitnjak i drugim aktivnostima); 
23. U više navrata provedena je ozbiljna rasprava o potrebi povećanja broja objavljenih 
članaka u WOS-u o kojima ovisi temeljno financiranje putem programskih ugovora; 
24. Predstavnica ZV-a u Upravnom vijeću HGI-a Anita Grizelj izvijestila je članove ZV-a o 
temama o kojima se raspravljalo na sjednicama UV-a; 
25. Članovi ZV-a obaviješteni su da će se Hrvatski geološki kongres održati od 9. do 12. 
listopada 2019. u Zagrebu, u hotelu Internacional; 
26. Članovi ZV-a obaviješteni su da je prihvaćena prijava za održavanje IAS 2023 (Lara 
Wacha); 
27. Članovi ZV-a dobili su informacije s radionice Otvorena znanost (Davor Pollak, Tea 
Fluksi); 
28. Članovi ZV-a obaviješteni su o novostima vezanim za časopis Geologia Croatica 
(Lidija Galović); 
29. Članovi ZV-a obaviješteni su o aktivnostima na GeoTwinn projektu (Davor Pollak); 
30. Članovi ZV-a obaviješteni su o sastancima nacionalnih delegata u EGS-u (Željka 
Brkić); 
31. Članovi ZV-a obaviješteni su da je u okviru Geoznanstvenog sata održano 15 
predavanja od čega su 3 predavanja održali vanjski predavači (Tamara Marković); 
32. Članovi ZV-a obaviješteni su da je Marko Špelić preko TEMPUS stipendije otišao na 
mjesec dana na Sveučilište u Budimpešti na razmjenu, te tamo radi na svome doktoratu 
(Koraljka Bakrač); 



 

 

33.  Članovi ZV-a obaviješteni su da su dva projekta iz Zavoda za hidrogeologiju i 
inženjersku geologiju koja su prijavljena na natječaj u okviru programa Interreg ADRION 
odobrena (Josip Terzić); 
34. Članovi ZV-a obaviješteni su da je Staša Borović prihvatila poziv HGD-a da bude 
koordinatorica za projekt CROWDTHERMAL – alternativni način financiranja 
geotermalnih projekata u EU; 
35. Članovi ZV-a obaviješteni su da je COST projekt (DDHC Geothermal) prihvaćen 
(Staša Borović); 
36.  Članovi ZV-a obaviješteni su da je prihvaćena 4. faza projekta EMODNET - Geologija 
4  te da slijedi potpisivanje ugovora (Slobodan Miko); 
37. Članovi ZV-a obaviješteni su da su odobrena oba prijavljena HRZZ istraživačka 
projekta (Slobodan Miko, Damir Slovenec), te jedan  uspostavni projekt (Mihovil Brlek). 

 

 

U Zagrebu, 5. veljače 2020. 

 

 

Dr. sc. Željka Brkić 

 

Predsjednica ZV-a 

 


