ŽIVOTOPIS
Osobni podaci
Ime i prezime: Mirko Zelić
Ime oca:
Ivica
Datum rođenja: 8.11.1936.
Mjesto rođenja: Kandija, općina Bugojno, B i H
Nacionalnost: Hrvat
Državljanstvo: hrvatsko
Kvalifikacije
-

Dipl. ing. naftnog rudarstva; diplomirao na Rudarsko – geološko naftnom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1964.).
Dr. tehničkih znanosti iz područja naftnog rudarstva.

Profesionalna iskustva
Zaposlen u INA-i – od 1. ožujka 1964. do 10.06.2009.
Obnašanje funkcija u INA-i
-

Direktor sektora proizvodnje nafte i plina, od 1995. – 2001.
Pomoćnik izvršnog direktora INA – Naftaplina, od 2001. – 2004.
Član Uprave INE i izvršni direktor SD Naftaplin, od 2004. – 2008.

RGN fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno polje:
-

Znanstveni savjetnik u području naftnog rudarstva

Nastavno polje:
-

Redoviti profesor (u trajnom zvanju).

Znanstveni i stručni radovi
-

5 knjiga koje pokrivaju fundamentalna gradiva iz područja naftnog rudarstva
namijenjena studentima RGN fakulteta i naftnim inženjerima.
Preko 50 znanstvenih radova koji su doprinijeli razvoju znanosti u području
naftnog rudarstva.
Brojni stručni radovi koji su doprinijeli razvoju tehnologije proizvodnje nafte i
plina.

Tehnička unapređenja (inovacije)
-

7 tehničkih inovacija i 1 patent.

Članstvo u znanstvenim ustanovama:
-

Predsjednik Znanstvenog vijeća za naftu HAZU.

Predsjednik Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa – HUNIG, od 2004. g.
Redoviti član HAZU od travnja 2000. g.
Tajnik Razreda za tehničke znanosti HAZU, od siječnja 2004. g. do siječnja
2011.
Član Predsjedništva HAZU, od siječnja 2004. g.
Član Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, od studenog 2010. g.

Nagrade, priznanja i odlikovanja
-

-

Medalja za iznimna stručna dostignuća u području istraživanja i proizvodnje
nafte i plina, INA-Naftaplin, 1985. g.
Priznanje za postignute rezultate i doprinos razvoju INE, dodijeljena od INE,
1988. g.
Odlikovanje "Red hrvatskog trolista" za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku
stečene u ratu izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u ratu
(predsjednik RH dr. Franjo Tuđman, 1997. g.).
Godišnja nagrada zaklade "Hrvoje Požar", 2005. g.
Odlikovanje "Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića" za osobite
zasluge u gospodarstvu (predsjednik RH g. Stjepan Mesić, 2007. g.).
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