
 

 

IZVJEŠĆE ZNANSTVENOG VIJEĆA HRVATSKOGA GEOLOŠKOG INSTITUTA O 
OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2021. GODINE 

Znanstveno vijeće (ZV) Hrvatskoga geološkog instituta je na koncu 2021. godine imalo 
trideset i sedam članova: 

1. Dr. sc. Petra Bajo; 
2. Dr. sc Koraljka Bakrač, predstojnica Zavoda za geologiju; 
3. Dr. sc. Adriano Banak, tajnik ZV-a; 
4. Dr. sc. Mirko Belak; 
5. Dr. sc. Staša Borović, predsjednica ZV-a; 
6. Dr. sc. Vlatko Brčić; 
7. Dr. sc. Maja Briški, tajnica do 6. prosinca; 
8. Dr. sc. Željka Brkić;  
9. Dr. sc. Mihovil Brlek; 
10. Dr. sc. Dea Brunović, tajnica do 6. prosinca; 
11. Dr. sc. Renato Buljan; 
12. Dr. sc. Ines Galović; 
13. Dr. sc. Lidija Galović; 
14. Dr. sc. Tonći Grgasović; 
15. Dr. sc. Anita Grizelj; 
16. Dr. sc. Vlatko Gulam; 
17. Dr. sc. Valentina Hajek-Tadesse; 
18. Dr. sc. Ozren Hasan; 
19. Dr. sc. Marija Horvat, zamjenica predsjednice ZV-a; 
20. Dr. sc. Nikolina Ilijanić, predstojnica Zavoda za mineralne sirovine; 
21. Dr. sc. Tvrtko Korbar; 
22. Dr. sc. Branko Kordić; 
23. Dr. sc. Duje Kukoč, tajnik ZV-a; 
24. Dr. sc. Tomislav Kurečić; 
25. Dr. sc. Ozren Larva; 
26. Dr. sc. Jasmina Lukač Reberski; 
27. Dr. sc. Tamara Marković;  
28. Dr. sc. Saša Mesić; 
29. Dr. sc. Slobodan Miko, ravnatelj instituta; 
30. Dr. sc. Ivan Mišur, tajnik do 5. srpnja; 
31. Dr. sc. Davor Pollak; 
32. Dr. sc. Damir Slovenec; 
33. Dr. sc. Andrej Stroj; 
34. Dr. sc. Ajka Šorša; 
35. Dr. sc. Josip Terzić, predstojnik Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju; 
36. Dr. sc. Kosta Urumović; 
37. Dr. sc. Lara Wacha. 

 

Tijekom 2021. godine održano je trinaest sjednica, od čega je jedna bila izvanredna. Sve 
sjednice su zbog pandemije korona virusa održane putem Microsoft Teams 
videokonferencijskog poziva. 

 



 

 

Od siječnja do svibnja 2021. godine je predsjednica ZV-a bila dr. sc. Željka Brkić, zamjenica 
predsjednice dr. sc. Tamara Marković, te tajnici dr. sc. Dea Brunović i dr. sc. Ivan Mišur. U 
svibnju je održana prva konstituirajuća sjednica novog saziva ZV-a, koju je vodila 
predsjednica dotadašnjeg saziva ZV-a dr. sc. Željka Brkić. Sjednice novog saziva ZV-a je do 
4. listopada 2021. godine vodila dr. sc. Željka Brkić, kao vršiteljica dužnosti predsjednice 
ZV-a, te dr. sc. T. Marković kao njezina zamjenica. 

Na sjednici održanoj 4. listopada konstituirano je ZV u novom sastavu: predsjednica dr. 
sc. Staša Borović te zamjenica predsjednice dr. sc. Marija Horvat. 

 

Pedeset i prva sjednica održana je 11. siječnja 2021. 

 Usvojen je zapisnik 50. sjednice ZV-a; 
 Prihvaćen je prijedlog programa rada doktoranda N. Belića; 
 Imenovani su koordinatori oko aktivnosti vezanih uz potres u Petrinji: dr. sc. K. 

Bakrač i dr. sc. J. Terzić; 
 Odobreno je financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekt 

GEOLAB; 
 Ravnatelj i predsjednik UV-a bili su na razgovoru u DORH-u, vezano za slučaj 

„Žitnjak“. Zaključeno je da HGI-CGS nema čvrste dokaze da bi tužio odvjetnika ili bilo 
koju drugu osobu u slučaju „Žitnjak“. 

  

Pedeset i druga sjednica održana je 1. veljače 2021. 

 Usvojeni su zapisnici 49. i 51. sjednice ZV-a; 
 Prihvaćena su izvješća o radu doktoranada u 2020. godini; 
 Kolega dr. sc. M. Pola izabran je na mjesto poslijedoktoranda na projektu HyTheC; 
 Izglasano je raspisivanje natječaja za radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu 

znanosti i visokom obrazovanju u Arhivu HGI-CGS-a; 
 Kolegica dr. sc. L. Galović najavila je da će aplicirati na „Projekt razvoja karijera 

mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“. Doktorand/ica će se baviti 
istraživanjem naglih klimatskih promjena na području Hrvatske u sklopu HRZZ 
projekta „Nagle klimatske promjene – Dokazi iz kvartarnih sedimentoloških zapisa 
u Hrvatskoj“; 

 Dr. sc. S. Borović prenijela je članovima ZV-a o čemu je bilo riječi na zadnjoj sjednici 
UV-a; 

 Ravnatelj je obavijestio članove ZV-a da je Europska komisija prihvatila financiranje 
aktivnosti za Europsku geološku službu; 

 Dr. sc. S. Borović obavijestila je članove ZV-a da sudjeluje u grupi za geoenergiju. 
 

Pedeset i treća sjednica održana je 1. ožujka 2021. 

 Usvojen je zapisnik 52. sjednice ZV-a; 



 

 

 Prihvaćen je prijedlog za raspisivanje natječaja za radno mjesto znanstveni 
savjetnik/ca (drugi izbor); 

 Prihvaćena su izvješća o radu poslijedoktorandica dr. sc. Maje Briški i dr. sc. Dee 
Brunović u protekle dvije godine; 

 Prihvaćen je plan rada poslijedoktorandice dr. sc. Dee Brunović za sljedeću godinu; 
 ZV je prihvatilo pozitivno mišljenje povjerenstva o izboru dr. sc. Ivana Razuma u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika; 
 dr. sc. T. Korbar je obavijestio članove ZV-a da je HRZZ projekt Geosekva, čiji je on 

voditelj, dobio produžetak od 6 mjeseci. Produžetak je tražen zbog svih nedavnih 
događaja (COVID-19, potresi); 

 ZV je dalo pozitivno mišljenje o izboru dr. sc. S. Mike za novog ravnatelja instituta; 
 Pristupnik dr. sc. T. Korbar izabran je na radno mjesto znanstveni savjetnik/ca u 

trajnom zvanju. 
 

Pedeset i četvrta sjednica održana je 12. travnja 2021. 

 Usvojen je zapisnik 53. sjednice ZV-a; 
 ZV je prihvatilo prijedlog za raspisivanje natječaja za radno mjesto znanstveni 

suradnik/ca. Radilo se o preustroju poslijedoktorandskog radnog mjesta u 
znanstveno radno mjesto. Izabrani znanstveni suradnik fokusirati će se na 
hidrogeokemijska i geofizička istraživanja u hidrogeologiji, rad u laboratoriju na 
ionskom kromatografu i analizatoru stabilnih izotopa te provedbu terenskih i 
kabinetskih istraživanja metodom električne tomografije; 

 Prihvaćen je prijedlog Zavoda za geologiju za raspisivanje natječaja za radno mjesto 
asistent/ica. Opis posla obuhvaća palinološka istraživanja kvartarnih naslaga u 
okviru projekta: „Porijeklo i taloženje sedimenata u vrijeme kasno kvartarnih 
promjena morske razine: Sustav rijeke Krke i Srednjojadranske kotline“, akronima 
QMAD; 

 Kolegica J. Martinjak je izabrana na radno mjesto više stručne suradnice u sustavu 
znanosti i visokog obrazovanja u HGI-CGS-u; 

 Prihvaćen je prijedlog natječaja za radno mjesto stručni suradnik/ca u sustavu 
znanosti i visokog obrazovanja u Zavodu za geologiju. Opis posla obuhvaća terensko 
i kabinetsko istraživanje kenozojskih klastičnih i karbonatno-klastičnih stijena, kao 
i obradu i interpretaciju geoloških podataka u GIS okruženju;  

 Dr. sc. S. Borović informirala je ZV o radu UV-a na dvije održane sjednice; 
 Predstavljena su godišnja izvješća zavoda i Znanstvenog vijeća; 
 Ravnatelj je Znanstvenom vijeću prezentirao financijsko izvješće; 
 Predsjednica ZV-a dr. sc. Ž. Brkić je putem ppt prezentacije dala pregled rada 

Znanstvenog vijeća u proteklom razdoblju od četiri godine; 
 Dr. sc. D. Slovenec obavijestio je ZV da je izabran za potpredsjednika za znanost u 

Matičnom odboru (polje geologija). 
 
 



 

 

Prva sjednica održana je 3. svibnja 2021. 

 usvojen je zapisnik 54. sjednice ZV-a; 
 provedeni su izbori za predsjednicu Znanstvenog vijeća, javile su se tri 

kandidatkinje: dr. sc. S. Borović, dr. sc. T. Marković i dr. sc. A. Šoša. Nijedna 
kandidatkinja nije dobila potreban broj glasova te će se izbori ponoviti;  

 Dr. sc. T. Korbaru je odobrena zamolba za korištenje slobodne studijske godine; 
 podržan je zahtjev za otvaranje novih radnih mjesta poslijedoktoranda i asistenta 

na temelju dodjele tzv. razvojnih koeficijenata;  
 Dr. sc. N. Ilijanić obavijestila je članove ZV-a o sudjelovanju na tri projektna 

prijedloga prijavljena u natječaju EIT RawMaterials; 
 ravnatelj dr. sc. S. Miko je izvijestio članove ZV-a da je potpisan ugovor za projekt 

GEOLAB. 

 

Druga (izvanredna) sjednica održana je 7. svibnja 2021. 

 provedeni su izbori za predsjednicu Znanstvenog vijeća, javile su se tri 
kandidatkinje: dr. sc. S. Borović, dr. sc. T. Marković i dr. sc. A. Šoša. Nijedna 
kandidatkinja nije dobila potreban broj glasova te će se izbori ponoviti; 

 Dr. sc. Ž. Brkić biti će vršiteljica dužnosti predsjednice ZV-a sljedeća tri mjeseca, dok 
će dr. sc. T. Marković biti njezina zamjenica. 

 

Treća sjednica održana je 7. lipnja 2021. 

 usvojen je zapisnik prve konstituirajuće i druge (izvanredne) sjednice ZV-a; 
 prihvaćena su izvješća o radu i plan rada poslijedoktoranada; 
 proveden je izbor na radno mjesto “popuna upražnjenog sistematiziranog radnog 

mjesta”: Znanstveni suradnik/-ca iz područja tehničkih znanosti, polje: rudarstvo, 
nafta i geološko inženjerstvo u Zavodu za hidrogeologiju i inženjersku geologiju; 

 Dr. sc. S. Borović prenijela je informacije sa sjednice UV-a; 
 Dr. sc. D. Slovenec je obavijestio članove ZV-a o događajima na prvoj 

(konstituirajućoj) sjednici Matičnog odbora. 

 

Četvrta sjednica održana je 5. srpnja 2021. 

 usvojen je zapisnik treće sjednice ZV-a; 
 Dr. sc. M. Briški izabrana je za novu tajnicu ZV-a; 
 proveden je izbor na radno mjesto “popuna upražnjenog sistematiziranog radnog 

mjesta”: Asistent/ica u Zavodu za geologiju; 
 proveden je izbor na radno mjesto “popuna upražnjenog sistematiziranog radnog 

mjesta”: Znanstveni suradnik/-ca iz područja prirodnih znanosti, polje: geologija u 
Zavodu za mineralne sirovine; 



 

 

 proveden je izbor na radno mjesto “popuna upražnjenog sistematiziranog radnog 
mjesta”: Stručni suradnik/ca u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Zavodu za 
geologiju; 

 proveden je izbor na radno mjesto “popuna upražnjenog sistematiziranog radnog 
mjesta”: Stručni suradnik/ca u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Zavodu za 
mineralne sirovine; 

 Dr. sc. S. Miko obavijestio je članove ZV-a da je prijavio DAAD bilateralni projekt s 
Njemačkom; 

 glavna urednica časopisa Geologia Croatica dr. sc. L. Galović izvijestila je o novom 
čimbeniku odjeka časopisa. 

 

Peta sjednica održana je 26. srpnja 2021. 

 usvojen je zapisnik četvrte sjednice ZV-a; 
 provedeni su izbori za predsjednicu Znanstvenog vijeća, javile su se dvije 

kandidatkinje: dr. sc. A. Šoša i dr. sc. S. Borović. Nijedna kandidatkinja nije dobila 
potrebnih 19 glasova te su ponovni izbori zakazani za sjednicu u rujnu; 

 izvršen je izbor na radno mjesto asistent/ica na HRZZ projektu IP-2020-02-3274; 
 prihvaćene su izmjene i dopune Pravilnika o nagradama i priznanjima. 

 

Šesta sjednica održana je 6. rujna 2021. 

 usvojen je zapisnik pete sjednice ZV-a; 
 provedeni su izbori za predsjednicu Znanstvenog vijeća, javila se jedna 

kandidatkinja, dr. sc. Staša Borović koja nije dobila potrebnu većinu glasova te su 
ponovni izbori zakazani za sljedeću sjednicu;  

 Dr. sc. N. Ilijanić obavijestila je članove ZV-a o dva projektna prijedloga koja su 
prijavljena u drugoj fazi natječaja EIT RawMaterials; 

 Dr. sc. S. Miko prezentirao je članovima ZV-a financijsko izvješće za prvih šest 
mjeseci rada instituta ove godine. 

 

Sedma sjednica održana je 4. listopada 2021. 

 usvojen je zapisnik šeste sjednice ZV-a; 
 provedeni su izbori za predsjednicu Znanstvenog vijeća, javile su se dvije 

kandidatkinje: dr. sc. Lidija Galović i dr. sc. S Borović. Dr. sc. S. Borović izabrana je za 
novu predsjednicu ZV-a; 

 proveden je izbor zamjenika/ce predsjednice ZV-a. Dr. sc. Marija Horvat je izabrana 
za zamjenicu predsjednice ZV-a; 

 proveden je izbor na radno mjesto “popuna upražnjenog sistematiziranog radnog 
mjesta”: Znanstveni suradnik/-ca iz područja prirodnih znanosti, polje: geologija u 
Zvaodu za geologiju; 



 

 

 Dr. sc. N. Ilijanić obavijestila je članove ZV-a o rezultatima evaluacije dva projektna 
prijedloga koja su prijavljena u drugoj fazi natječaja EIT RawMaterials; 

 Dr. sc. S. Borović prenijela je informacije sa 7. sjednice UV-a koja je održana 16. 
rujna; 

 ravnatelj je izvijestio članove ZV-a o objavljivanju djelatnika HGI-CGS-a u 
prethodnom razdoblju te je iznio financijske projekcije za razdoblje od 2022. do 
2024.; 

 usvojen je koncept Godišnjeg izvješća za 2021. godinu; 
 Dr. sc. V. Brčić obavijestio je ZV da je započeo projekt izrade geološke karte 

Nacionalnog parka Plitvičkih jezera. 

 

Osma sjednica održana je 8. studenog 2021. 

 usvojen je zapisnik sedme sjednice ZV-a; 
 provedena je rasprava o Pravilniku o reizboru na znanstvena radna mjesta 

Hrvatskoga geološkog instituta. Zaključeno je da se neće predlagati dodatni uvjeti za 
reizbor na znanstvena radna mjesta; 

 Dr. sc. T. Marković izvijestila je članove ZV-a da je HGI-CGS pozvan da sudjeluje kao 
jedan od partnera u programu „Energija i klimatske promjene“;  

 Dr. sc. S. Borović je inicijalno izvijestila članove ZV-a da se piše prijava projekta 
akronima DEEPQuality na pozivu Interreg Srednja Europa;  

 Ravnatelj dr. sc. S. Miko obavijestio je ZV da će se napraviti novi ugovor o suradnji 
između HGI-CGS-a i RGNF-a;  

 održana je rasprava o potrebi za izmjenama pojedinih pravilnika; 
 Dr. sc. M. Horvat obavijestila je članove ZV-a da je završilo drugo tromjesečje 

projekta GEOLAB, predan je elaborat s idejnim rješenjem i snimkom postojećeg 
stanja. 

 

Deveta sjednica održana je 6. prosinca 2021. 

 Izabrani su novi tajnici ZV-a: dr. sc. Adriano Banak i dr. sc. Duje Kukoč; 
 usvojen je zapisnik osme sjednice ZV-a; 
 prihvaćen je prijedlog za raspisivanje natječaja za radno mjesto znanstveni 

savjetnik, drugi izbor iz područja tehničkih znanosti, polje rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo u Zavodu za hidrogeologiju i inženjersku geologiju na temelju 
dobivene suglasnosti za zapošljavanje znanstvenika-povratnika;  

 dr. sc. Staša Borović je izvijestila da se tijekom dvotjedne ankete o potrebi za 
izmjenama pojedinih pravilnika nije izjasnio potreban broj članova ZV-a (kvorum), 
pa se o toj temi neće raspravljati; 

 usvojen je Pravilnik o reizboru na znanstvena radna mjesta; 
 usvojen je Pravilnik o načinu i djelokrugu rada Etičkog povjerenstva; 



 

 

 Za članove Etičkog povjerenstva izabrani su dr. sc. Kosta Urumović i dr. sc. Lara 
Wacha;  

 odlučeno je da će treći član povjerenstva, koji mora biti iz redova djelatnika na 
suradničkim radnim mjestima, biti izabran na sljedećoj sjednici; 

  dr. sc. Lidija Galović je izvijestila o potrebi izbora novog glavnog urednika časopisa 
Geologia Croatica; 

 ravnatelj instituta je izvijestio da je UV prihvatilo usklađeni financijski plan HGI-
CGS-a za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, kao i Plan o rodnoj 
ravnopravnosti; 

 ravnatelj instituta je izvijestio da Ministarstvo znanosti i obrazovanja traži svu 
dokumentaciju vezanu za provedenu reakreditaciju i samoanalizu što se može 
smatrati uvodom u novu reakreditacij; 

 povjerenstvo za nagrade i priznanja HGI-CGS-a dodijelilo je godišnje nagrade; 
 na prijedlog dr. sc. Marije Horvat odlučeno je da se obrasci koji se popunjavaju u 

sklopu ocjenjivanja mentora, doktoranada i poslijedoktoranada prevedu na engleski 
jezik. 

 

 

 

U Zagrebu, 25. siječnja 2022. 

Dr. sc. Staša Borović 

Predsjednica ZV-a 

 


