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ZAPISNIK 
 

s 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (u 

daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) u akademskoj 2021./2022. godini, održane 07. lipnja 2022. 

godine u predavaonici „Mursa“ Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek s početkom u 13.00.  
 

Nazočni članovi Fakultetskog vijeća: 

 

Nastavnici i suradnici: 

Nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju: 

1. Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan 

2.  Izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, prodekanica za nastavu i studente 
3.  Prof. dr. sc. Ivica Guljaš, prodekan za poslovanje i razvojno-stručni rad  

4.  Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, prodekan za znanost i poslijediplomske studije 

5.  Izv. prof. dr. sc. Jurko  Zovkić, prodekan za projekte i suradnju s gospodarstvom 
6.  Prof. dr. sc. Ksenija Čulo  

7.  Prof. dr. sc. Damir Markulak 

8.  Prof. dr. sc. Lidija Tadić 

9.  Prof. dr. sc. Sanja Dimter  
10. Prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk 

11. Prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko 

12. Prof. dr. sc. Silva Lozančić 
13.Izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić 

14. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić 

15. Izv. prof. dr. sc. Irena Ištoka Otković 
16. Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić 

17. Izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš 

18. Izv. prof. dr. sc. Ivan Kraus 

19. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković 
20. Izv. prof. dr. sc. Brankica Malić 

21. Izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević  

22. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek  
23. Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava 

24. Izv. prof. dr. sc. Ivan Radić 

25. Izv. prof. dr. sc. Dina Stober 
26. Izv. prof. dr. sc. Ivana Šandrk Nukić  

27. Izv. prof. dr. sc. Marija Šperac 

28. Doc. dr.sc. Tamara Brleković 

29. Doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić 
30. Doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović 

31. Doc. dr. sc. Goran Gazić 

32. Doc. dr. sc. Marin Grubišić 
33. Doc. dr. sc. Željka Jurković 

 

Predstavnici nastavnika u nastavnom zvanju: 

1. Mr. sc. Danijela Lovoković, pred. 
2. Mr. sc. Vladimir Moser, v. pred. 

 



Predstavnici suradnika u suradničkom zvanju: 

1.  Mihaela Domazetović, mag. ing. aedif., poslijedoktorandica  
2.  Marija Krajnović, mag. ing. arch., asistentica 

3. Dr. sc. Jelena Kaluđer, mag. ing. aedif., poslijedoktorandica 

 

Predstavnik ostalih zaposlenika: 

1.  Anđa Ćosić 

 

Predstavnici studenata: 
/ 

 

Nenazočni članovi: 
1. Prof. dr. sc. Saša Marenjak  

2. Prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša  

3. Doc. dr. sc. Mario Galić  
4. Marija Antolović, studentica 

5.  Paško Bagarić, student 

6.  Ruža Mrkonjić, studentica  

7.  Iva Barišić, studentica 
8.  Marija Čavala, studentica 

9.  Filip Soldo, student  

10. Josip Zovkić, student 
 

Nenazočni članovi pod 2. i 3. opravdali su svoj izostanak. 

 

Ostali: 
1. Iva Vrkić, dipl. iur., tajnica Fakulteta 

2. Marija Maras, voditeljica Odsjeka za ljudske resurse i opće poslove, zapisničar 

3. Edita Pinterić, dipl. iur. 
 

Sjednicom predsjedava prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog i arhitektonskog fakulteta 

Osijek. Dekan je na početku sjednice srdačno pozdravio sve članove Vijeća na 10. redovitoj sjednici 
Fakultetskog u akademskoj 2021./2022. godini.  

 

Dekan je konstatirao da je na sjednici od ukupno 49 članova nazočno 39 članova Vijeća te da Vijeće 

može pravovaljano odlučivati. 
 

Predložio je sljedeći  

Dnevni red: 

 

1. Donošenje Odluke o ovjeri mandata predstavnice ostalih zaposlenika u Fakultetsko vijeće 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek; 
2. Prihvaćanje zapisnika 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 11. svibnja 2022. godine; 

3. Prihvaćanje zapisnika izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. svibnja 2022. godine; 

4. Izvješća; 

5. Izbor dr. se. Adriane Brandis, mag. ing. aedif. u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko 
radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

građevinarstvo u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu; 

6. Razmatranje i usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor prof. dr. se. Sanje Dimter, dipl. 
ing. grad. u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju i donošenje Mišljenja o 

ispunjavanju uvjeta za izbor prof. dr. sc. Sanje Dimter, dipl. ing. grad. u znanstveno zvanje 

znanstvene savjetnice u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno 

polje građevinarstvo; 
7. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje 

Tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na osobni zahtjev izv. prof. dr. sc. 



Davorina Penave, dipl. ing. grad. i imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja u 

postupku izbora u znanstveno zvanje; 
8. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje 

Tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na osobni zahtjev dr. sc. Filipa 

Anića, mag. ing. aedif. i imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja u postupku 
izbora u znanstveno zvanje; 

9. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje 

Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na osobni zahtjev dr. se. Jelene Kaluđer, mag. 

ing. aedif. i imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja u postupku izbora u znanstveno 
zvanje; 

10. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika mr. sc. 

Hrvoja Vučemilovića, dipl. ing. grad.; 
11. Usvajanje Izvješća o provedbi Strategije razvitka Građevinskog fakulteta Osijek 2016.-2020. u 

2021. godini; 

12. Pitanja i prijedlozi. 
 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

1.  Donošenje Odluke o ovjeri mandata predstavnice ostalih zaposlenika u Fakultetsko 

vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek  

Pod prvom točkom dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli 
sljedeću: 

 

O D L U K U 

o ovjeri mandata izabrane predstavnice ostalih zaposlenika za člana Fakultetskog vijeća 
 

I. 

Ovjerava se mandat Anđi Ćosić (zamjenica: Dunja Valinčić) u Fakultetskom vijeću izabranih iz reda 
ostalih zaposlenika.  

 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

III. 

Mandat izabrane predstavnice zaposlenika i njezine zamjenice, u Fakultetskom vijeću iz točke I. ove 
Odluke, traje od 7. lipnja 2022. godine do 6. lipnja 2026. godine. 

 

O b r a z l o ž e nj e 
Ostali zaposlenici Fakulteta, u ustrojbenim jedinicama: tajništvu, laboratoriju i knjižnici, a temeljem 

članka 41. stavka 5. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, proveli su postupak izbora 

jednog predstavnika ostalih zaposlenika u Fakultetskom vijeću sukladno odredbama Zakona o radu. Na 
izborima održanim dana 24. svibnja 2022.godine, za predstavnicu ostalih zaposlenika u Fakultetskom 

vijeću, izabrana je Anđa Ćosić, te za njezinu zamjenicu Dunja Valinčić.  

Temeljem navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

 

2. Prihvaćanje zapisnika 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 11. svibnja 2022. 

godine. 
Članovi Vijeća nisu imali primjedbi ni prijedloga za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 8. redovite 

sjednice Fakultetskog vijeća održane 11. svibnja 2022. godine te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno u 

cijelosti. 

 

 



3. Prihvaćanje zapisnika izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. svibnja 

2022. godine 
Članovi Vijeća nisu imali primjedbi ni prijedloga za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 9. izvanredne 

sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. svibnja 2022. godine te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno u 

cijelosti. 
 

4.  Izvješća 

Pod četvrtom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac, upoznao je članove 

Fakultetskog vijeća s informacijama vezanim uz Fakultet i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od prošle sjednice Vijeća.  

Izvijestio je:  

- da je održana sjednica Senata na kojoj je potvrđen izbor izv. prof. dr. sc. Hrvoja Krstića za 
dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek te je potvrđen izbor dr. sc. Silve 

Lozančić i dr. sc. Marijane Hadzima-Nyarko u zvanje redovitog profesora. 

Dekan je zamolio da zavodi dostave plan godišnjih odmora u 2022. godini. 
Izvijestio je da je održana promocija studenata. 

Najavio je proslavu dana Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku te da će u okviru proslave potvrdnice 

dobiti prof. dr. sc. Lidija Tadić, prof. dr.sc. Silva Lozančić i prof. dr. sc. Mirjana Hadzima-Nyarko. 

  
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina izvijestila je o prijavama 

na smjerove diplomskog studije te rekla da je dobar odaziv. 

 
Prodekan za znanost i poslijediplomske studije, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić najavio je skup 

“Zajednički temelji 2022.” koji će se održati u rujnu. 

 

 

5. Izbor dr. se. Adriane Brandis, mag. ing. aedif. u suradničko zvanje poslijedoktoranda i 

suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja građevinarstvo u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom 

vremenu 

Pod petom točkom dnevnog reda izvješće je podnio izv. prof. dr. sc. Ivan Kraus, predsjednik Stručnog 

povjerenstva za davanje mišljenja s prijedlogom izbora suradnika u suradničkom zvanju i suradničkom 
radnom mjestu poslijedoktoranda. 

 

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 

 

O D L U K U 

 

o izboru u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na Građevinskom i 

arhitektonskom fakultetu Osijek 

 

 

1. Dr. sc. Adriana Brandis  bira se u suradničko zvanje poslijedoktorandice i suradničko radno 

mjesto poslijedoktorandice na određeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, na Građevinskom i 

arhitektonskom fakultetu Osijek. 

 

2. Poslijedoktorandica navedena u točki 1. ove Odluke bira se u suradničko zvanje i suradničko 

radno mjesto poslijedoktorandice na vrijeme od četiri godine u skladu s člankom 43. stavkom 

3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 

198/03., 105/04., 2/07.-Oduka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. , Odluke 

USRH 101/14 , Odluke USRH 60/15. i 131/17.) 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 



 

O b r a z l o ž e nj e 
Na temelju Suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 17. veljače 2022. godine 

(KLASA: 112-01/22-02/2, URBROJ: 2158-60-01-22-84) i Suglasnosti Ministarstva znanosti i 

obrazovanja od 5. travnja 2022. godine (KLASA:602-04/22-04/00006 URBROJ: 533-04-22-0008),  
Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek donijelo je Odluku o pokretanju 

postupka i raspisivanju javnog Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i 

suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 

polja građevinarstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Građevinskom i arhitektonskom 
fakultetu Osijek. Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine donijelo Odluku o 

imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja s prijedlogom izbora suradnika u suradničkom 

zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja građevinarstvo (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u sastavu: izv.  prof. dr. sc. 

Ivan Kraus, mag. ing. aedif., izvanredni profesor Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, 

predsjednik, i članovi:  izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić, dipl. ing. građ., izvanredni profesor 
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek i izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek, dipl. ing. građ., 

izvanredni profesor Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Javni Natječaj Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek objavljen je na službenom internetskom portalu za radna mjesta 

Europskog istraživačkog prostora, „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, oglasnim 
mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Osijek, internetskoj 

stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku dana 15. travnja 2022. godine. Rok za prijavu na Natječaj bio je trideset (30) dana od dana 
objave, odnosno zaključno s podnesenom prijavom do 16. svibnja 2022. godine. Iz Izvješća Stručnog 

povjerenstva o davanju mišljenja s prijedlogom izbora suradnika u suradničko zvanje i na suradničko 

radno mjesto poslijedoktoranda (u daljnjem tekstu: Izvješće Stručnog Povjerenstva) vidljivo je da se u 

otvorenom roku na Natječaj prijavio jedan kandidat, i to dr. sc. Adriana Brandis, asistentica na 
Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. Uvidom u natječajnu dokumentaciju, Stručno 

povjerenstvo je utvrdilo da će se  postupku izbora razmatrati  prijava pristupnice dr. sc. Adriane Brandis 

budući je ista u skladu s Natječajem. 
U skladu s člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna 

mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđeno je kako 

slijedi: završila je poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo na Građevinskom i arhitektonskom 
fakultetu Osijek obranom doktorske disertacije s temom „Doprinos nelinearnom statičkom potresnom 

proračunu plitko temeljenih zgrada uzimajući u obzir međudjelovanje tla i konstrukcija“ i stekla 

akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

građevinarstvo; u suradničkom zvanju asistenta i radnom mjestu asistenta sudjelovala je u izvođenju 
nastave na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek od 2016./2017. akademske godine do 

2020./2021. godine s ukupno 811 norma sati; ukupno je objavila četiri (4) rada iz područja istraživanja 

doktorskog rada; sudjelovala je na devet (9) nacionalnih i međunarodnih skupova. Slijedom navedenog, 
Stručno povjerenstvo je utvrdilo da dr. sc. Adriana Brandis ispunjava uvjete u skladu s člankom 43. 

stavkom 1. Pravilnika Sveučilišta. U daljnjem tijeku postupka, Stručno povjerenstvo je utvrdilo da će u 

drugoj razini natječajnog postupka koji podrazumijeva provjeru motivacije i znanstvena postignuća 
tijekom poslijediplomskog sveučilišnog studija te sklonost znanstveno-istraživačkom radu pristupnice 

u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstvenom polju građevinarstvo imenovana biti pozvana 

na razgovor 23. svibnja 2022. godine te je utvrđeno, na temelju istoga, u kojoj mjeri ispunjava definirane 

kriterije izbora. Na temelju podnesene dokumentacije, provjere motivacije i sklonosti znanstveno-
istraživačkom radu, pristupnica je bodovana kako slijedi: dodatna postignuća - 20 bodova od ukupnih 

40 te usmeni razgovor – 60 od ukupnih 60 što ukupno čini 80 bodova od mogućih 100. U svom Izvješću, 

Stručno povjerenstvo je utvrdilo da dr. sc. Adriana Brandis ispunjava uvjete u skladu s člankom 43. i 
97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, člankom 118. Statuta Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst te uvjete iz članka 43. stavka 1. i 2. Pravilnika o 

provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorandice. 
Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo je uputilo Fakultetskom vijeću pozitivno mišljenje o 

ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora dr. sc. Adriane Brandis u suradničko zvanje i suradničko radno 



mjesto poslijedoktorandice iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

građevinarstvo na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. Fakultetsko vijeće je prihvatilo 
Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva te odlučilo kao u izreci. 

 

 

 6. Razmatranje i usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor prof. dr. se. Sanje 

Dimter, dipl. ing. grad. u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju i donošenje 

Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor prof. dr. sc. Sanje Dimter, dipl. ing. grad. u znanstveno 

zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničkih znanosti, 

znanstveno polje građevinarstvo 
Pod šestom točkom dnevnog reda izvješće je podnio prof. dr. sc. Damir Markulak, predsjednik Stručnog 

povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom 
zvanju. 

 

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeće: 
 

M I Š L J E N J E 

                     o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje 

 

 

1. Prof. dr. sc. Sanja Dimter, dipl. ing. građ. ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje  

znanstvene savjetnice u trajnom zvanju iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju  (NN br.: 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH, 174/04., 46/07., 63/11., 

94/13., 139/13., Odluka USRH 101/14., Odluka USRH 60/15. i 131/17.) i uvjete iz Pravilnika o 

uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br. 28/17, 72/19 i 21/21.). 

 
2. Predlaže se Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti - polja arhitekture i urbanizma, 

geodezije i građevinarstva izabrati  prof. dr. sc. Sanju Dimter, dipl. ing. građ.             u znanstveno zvanje 

znanstvene savjetnice u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno 
polje građevinarstvo. 

 

3. Ovo Mišljenje dostavlja se Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti - polja arhitekture 
i urbanizma, geodezije i građevinarstva putem Agencije za znanost i visoko     obrazovanje na 

daljnji postupak. 

 

 

7. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za 

znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na osobni 

zahtjev izv. prof. dr. sc. Davorina Penave, dipl. ing. grad. i imenovanje Stručnog povjerenstva za 

davanje Mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje 

Pod sedmom točkom dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli 

sljedeću: 
 

                                                            O D L U K U 

o imenovanju Stručnog povjerenstva 

 

I. 

U Stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor izv. prof. dr. sc. Davorina Penave, 

dipl. ing. građ., u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje Tehničkih 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, imenuju se: 

 

- prof. dr. sc. Saša Marenjak, dipl. ing. građ., redoviti profesor u trajnom zvanju, Građevinski 
i  arhitektonski fakultet Osijek, predsjednik 

- prof. dr. sc. Damir Markulak, dipl. ing. građ., redoviti profesor u trajnom zvanju, 

Građevinski i  arhitektonski fakultet Osijek, član 



- prof. dr. sc. Ivica Kožar, dipl. ing. građ., redoviti profesor u trajnom zvanju Građevinskog 

fakulteta Sveučilišta u Rijeci, član 

 

II. 

Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.: 123/03, 198/03, 105/04, 2/07-Odluka USRH, 

174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15-Odluka USRH i 131/17.)  u roku od 30 

dana od dana imenovanja podnijeti izvješće Fakultetskom vijeću Građevinskog i arhitektonskog 
fakulteta Osijek, u kojem   ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor pristupnika izv. prof. dr. sc. 

Davorina Penave, dipl. ing. građ.,  u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika sukladno Pravilniku o 

uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br.: 28/17, 72/19 i 21/21.). 

 
 

8. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za 

znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na osobni 

zahtjev dr. sc. Filipa Anića, mag. ing. aedif. i imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje 

Mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje 

Pod osmom točkom dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli 
sljedeću: 

 

ODLUKU 

o imenovanju Stručnog povjerenstva 

 

I. 

U Stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor dr. sc. Filipa Anića, mag. ing. aedif., 
u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno 

polje temeljne tehničke znanosti, imenuju se: 

 

- izv. prof. dr. sc. Davorin Penava, dipl. ing. građ., viši znanstveni suradnik, Građevinski i  

arhitektonski fakultet Osijek, predsjednik 

- prof. dr. sc. Silva Lozančić, dipl. ing. građ., znanstvena savjetnica, Građevinski i  
arhitektonski fakultet Osijek, članica 

- prof. dr. sc. Željana Nikolić, dipl. ing. građ., znanstvena savjetnica Fakulteta građevinarstva, 

arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, članica 

-  

II. 

Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.: 123/03, 198/03, 105/04, 2/07-Odluka USRH, 

174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15-Odluka USRH i 131/17.)  u roku od 30 

dana od dana imenovanja podnijeti izvješće Fakultetskom vijeću Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek u kojem   ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor pristupnika dr. sc. Filipa Anića, 
mag. ing. aedif.  u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor 

u znanstvena zvanja (NN br.: 28/17, 72/19 i 21/21.). 

 

 

9.  Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za 

znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na osobni zahtjev dr. 

se. Jelene Kaluđer, mag. ing. aedif. i imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja u 

postupku izbora u znanstveno zvanje 

Pod devetom točkom dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli 

sljedeću: 
 

                                                                 O D L U K U 

o imenovanju Stručnog povjerenstva 



 

I. 
U Stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor dr. sc. Jelene Kaluđer, mag. ing. aedif., 

u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno 

polje građevinarstvo, imenuju se: 
 

- izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek, dipl. ing. građ., viši znanstveni suradnik, Građevinski i  

arhitektonski fakultet Osijek, predsjednik 

- prof. dr. sc. Sanja Dimter, dipl. ing. građ., znanstvena savjetnica, Građevinski i  arhitektonski 

fakultet Osijek, članica 

- doc. dr. sc. Goran Vlastelica, dipl. ing. građ., znanstveni savjetnik Fakulteta građevinarstva, 
arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, članica 

II. 

Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.: 123/03, 198/03, 105/04, 2/07-Odluka USRH, 

174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15-Odluka USRH i 131/17.)  u roku od 30 

dana od dana imenovanja podnijeti izvješće Fakultetskom vijeću Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek u kojem   ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor pristupnice dr. sc. Jelene Kaluđer, 
mag. ing. aedif.  u znanstveno zvanje znanstvene suradnice sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u 

znanstvena zvanja (NN br.: 28/17, 72/19 i 21/21.). 

 

10.  Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

pristupnika mr. sc. Hrvoja Vučemilovića, dipl. ing. građ. 

Pod desetom točkom dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli 
sljedeću: 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 
 

I. 

U Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom „KORIGIRANI PARAMETRI 

STIJENSKE RASPUCALOSTI I KRITIČKI OSVRT NA OSTALA EMPRIJSKA 

RAZMATRANJA SVOJSTAVA STIJENSKE MASE NA PRIMJERU GEOLOŠKIH 

FORMACIJA DOHE, KATAR“ pristupnika mr. sc. Hrvoja Vučemilovića, dipl. ing. građ., imenuju 

se: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek, dipl. ing. građ., Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 

predsjednik 
2. prof. dr. sc. Predrag Mišćević, dipl. ing. građ., Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 

Sveučilište u Splitu, član 

3. izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak, dipl. ing. rud., Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u 
Zagrebu, član 

 

II. 

Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije podnijet će svoje izvješće s ocjenom rada najkasnije u roku 
od 90 dana od primitka doktorske disertacije, a sukladno članku 59. stavku 2. Statuta Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

11.  Usvajanje Izvješća o provedbi Strategije razvitka Građevinskog fakulteta Osijek 2016.-

2020. u 2021. godini 
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