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ZAPISNIK 
 

s 5. redovite elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog 
fakulteta  Osijek u akademskoj 2021./2022. godini (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće), 
održane 09. veljače 2022. godine u elektroničkom obliku u skladu s Poslovnikom o radu 
Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća koji su elektroničkim putem dostavili svoju suglasnost: 
 
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. Saša Marenjak 
8. Prof. dr. sc. Damir Markulak 
9. Prof. dr. sc. Sanja Dimter  
10. Prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša  
11. Prof. dr. sc. Lidija Tadić 
12. Izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić  
13. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić 
14. Izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko    
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. Sanja Lončar-Vicković 
19. Izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić  
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. Ivana Šandrk Nukić  
26. Izv. prof. dr. sc. Marija Šperac 
27. Doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić  
28. Doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović 
29. Doc. dr. sc. Mario Galić  
30. Doc. dr. sc. Goran Gazić 
31. Doc. dr. sc. Željka Jurković 
32. Doc. dr. sc. Ivan Kraus 



 
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., asistentica  
2. Marija Krajnović, mag. ing. arch., asistentica 
3. Dr. sc. Jelena Kaluđer, mag. ing. aedif., poslijedoktorandica 
 
Predstavnik ostalih zaposlenika: 
1. Edita Pinterić, dipl. iur 
 
Predstavnici studenata: 
1. Marija Antolović, studentica  
2. Marija Čavala, studentica 
 
Članovi koji nisu sudjelovali: 
1. Prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk  
2. Izv. prof. dr. sc. Dina Stober 
3. Doc. dr.sc. Tamara Brleković 
4. Doc. dr. sc. Marin Grubišić  
5.  Ruža Mrkonjić, studentica 
6.  Paško Bagarić, student 
7.  Josip Zovkić, student 
8. Filip Soldo, student 
9. Iva Barišić, studentica 
 
Nenazočni član pod rednim brojem 3. opravdao je svoj izostanak. 
 
Ostali nazočni: 
1. Iva Vrkić, dipl. iur., tajnica Fakulteta 
2. Danijela Pavić, voditeljica Ureda dekana, zapisničar 
 
Članovima Fakultetskog vijeća dostavljeni su u elektroničkom obliku Poziv s dnevnim redom 
te materijali uz točke dnevnog reda kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 
1. Ovjera zapisnika s 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 12. siječnja 2022. 

godine; 
2. Izvješća; 
3. Usvajanje godišnjeg izvješća dekana o djelatnosti i poslovanju Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek za akademsku 2020./2021. godinu; 
4. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno 

područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo na osobni zahtjev izv. prof. 
dr. sc. Marije Šperac, dipl. ing. grad. i imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje 
Mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje; 

5. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za 
znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na 



osobni zahtjev doc. dr. sc. Gorana Gazića, dipl. ing. grad. i imenovanje Stručnog 
povjerenstva za davanje Mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje; 

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za izbor demonstratora i 
visini naknade za rad demonstratora; 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 
pristupnice Mihaele Domazetović, mag. ing. aedif. i imenovanje Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije imenovane pristupnice; 

8. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnice 
Adriane Brandis, mag. ing. aedif.; 

9. Raspisivanje javnog natječaja i provedba postupka izbora kako slijedi: 
9.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene 
grane hidrotehnika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu; 
9.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog 
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane nosive 
konstrukcije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu; 
9.3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i 
suradničkom radnom mjestu asistent iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane geotehnika na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu i imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu postupka 
izbora suradnika; 

10. Pitanja i prijedlozi. 

 
Pod točkom 1. dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća dostavili su u elektroničkom obliku 
svoju suglasnost za ovjera zapisnika s 4. redovite  sjednice Fakultetskog vijeća održane 12. 
siječnja 2022. godine 
 
 
Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na prijedlog 
Odluke pod točkom 3. dnevnog reda koja glasi: 

 
O D L U K A 

 
I. 

Usvaja se Godišnje izvješće dekana o djelatnosti za akademsku 2020./2021. godinu. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

III. 
Ova Odluka i Izvješće navedeno u točki 1. ove Odluke dostavlja se Senatu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, uputio je 
Fakultetskom vijeću Izvješće o radu i poslovanju Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u 
akademskoj 2020./2021. godini. Izvješće sadrži materijalno-kadrovske uvjete za djelatnost Fakulteta, 
financijske uvjete poslovanja, podatke o studentima, radu Fakultetskog vijeća, znanstveno-istraživačku 



djelatnost i stručni rad, podatke o poslijediplomskom studiju i međunarodnoj suradnji te osiguravanje 
kvalitete i unaprjeđivanje sustava kvalitete. Fakultetsko vijeće je razmatralo navedeno Izvješće i 
donijelo pozitivno mišljenje o radu i poslovanju Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u 
akademskoj 2020./2021. godini te stoga odlučilo kao u izreci ove Odluke. 

 
Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na prijedlog 
Odluke pod točkom 4. dnevnog reda koja glasi: 
 

O D L U K A 
o imenovanju Stručnog povjerenstva 

 
I. 

U Stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor izv. prof. dr. sc. Marije Šperac, dipl. 
ing. građ., u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje Tehničkih znanosti, 
znanstveno polje građevinarstvo imenuju se: 

 
- prof. dr. sc. Lidija Tadić, dipl. ing. građ., znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, 

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

fakultet Osijek, članica 
- prof. dr. sc. Barbara Karleuša, dipl. ing. građ., znanstvena savjetnica, Građevinski fakultet 

Sveučilišta u Rijeci, članica 
 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je 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 izv. prof. dr. sc. Marije Šperac, dipl. ing. građ.,  
u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (NN br. 28/17.). 

 
 

Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na prijedlog 
Odluke pod točkom 5. dnevnog reda koja glasi: 
 

O D L U K A 
o imenovanju Stručnog povjerenstva 

I. 
U Stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor doc. dr. sc. Gorana Gazića, dipl. ing. 
građ., u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničkih znanosti, 
znanstveno polje temeljne tehničke znanosti imenuju se: 

 
- izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš, dipl. ing. građ., viša znanstvena suradnica, Građevinski 

i  arhitektonski fakultet Osijek, predsjednica 
- izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić, dipl. ing. građ., viša znanstvena suradnica, Građevinski i 

arhitektonski fakultet Osijek, članica 
- izv. prof. dr. sc. Josip Atalić, dipl. ing. građ., viši  znanstveni suradnik, Građevinski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu, član 
 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je 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 doc. dr. sc. Gorana Gazića, dipl. ing. građ., u 



znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (NN br. 28/17.). 

 
Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na prijedlog 
Odluke pod točkom 6. dnevnog reda koja glasi: 
 

O D L U K A 
o izmjenama i dopunama 

Odluke o uvjetima za izbor demonstratora 
 i visini naknade za rad demonstratora 

 
I. 

U točki III. Odluke o uvjetima za izbor demonstratora i visini naknade za rad demonstratora od 11. 
prosinca 2020. godine (KLASA:003-06/18-02/36 URBROJ:2158-77-08-18-01) riječi: „iznosi  netto 
20,00 kn (Slovima: dvadesetkuna)“ zamjenjuju se riječima: „ sukladna važećoj Odluci o iznosu 
minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova koju je Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja donijelo u tekućoj godini.“ 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

III. 
Ovlašćuje se Tajništvo Fakulteta izraditi pročišćeni tekst Odluke o uvjetima za izbor demonstratora i 
visini naknade za rad demonstratora u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. 
 

 
Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na prijedlog 
Odluke pod točkom 7. dnevnog reda koja glasi: 
 

O D L U K A 
 

 I. 
Prihvaća se pozitivna ocjena doktorske disertacije pristupnice Mihaele Domazetović, mag. ing. aedif. 
pod naslovom „Tehnologija energetske obnove vanjskih zidova primjenom unaprijeđene temperaturne 
metode“ koju je ocijenilo Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije u sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ., redovita profesorica Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek, predsjednica 

 
2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, dipl. ing. građ., izvanredni profesor Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek, mentor i član 
 

3. izv. prof. dr. sc. Ivan Marović, dipl. ing. građ., izvanredni profesor Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, član 

 
II. 

U skladu s navedenim u točki I. ove Odluke, utvrđuje se ispunjenost uvjeta za pristupanje obrani 
doktorske disertacije i imenuje Povjerenstvo  za obranu doktorske disertacije navedene u točki I. ove 
Odluke u sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ., redovita profesorica Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek, predsjednica 

 



2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, dipl. ing. građ., izvanredni profesor Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek, mentor i član 

 
3. izv. prof. dr. sc. Ivan Marović, dipl. ing. građ., izvanredni profesor Građevinskog 

fakulteta Sveučilišta u Rijeci, član 
 
Za zamjenika  članova Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, imenuje se 
doc. dr. sc. Mario Galić, dipl. ing. građ., docent Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. 
 

III. 
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Mihaele Domazetović, mag. ing. aedif. održat će se 18. 
veljače 2022. godine s početkom u 13.00 sati u predavaonici III.43 Građevinskog i arhitektonskog 
fakulteta Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na prijedlog 
Odluke pod točkom 8. dnevnog reda koja glasi: 
 

O D L U K A 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

 
I. 

U Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom „DOPRINOS NELINEARNOM 
STATIČKOM POTRESNOM PRORAČUNU PLITKO TEMELJENIH ZGRADA 
UZIMANJEM U OBZIR MEĐUDJELOVANJA TLA I KONSTRUKCIJE“ pristupnice Adriane 
Brandis, mag. ing. aedif., imenuju se: 
 
1. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek, dipl. ing. građ., Građevinski i arhitektonski fakultet 

Osijek, predsjednik 
2. doc. dr. sc Ivan Kraus, mag. ing. aedif., Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, član i 

mentor 
3. prof. dr. sc. Mehmed Čaušević, dipl. ing. građ., professor emeritus, Sveučilište u Rijeci, 

Građevinski fakultet, 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. 

 
 

Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na prijedlog 
Odluke pod točkom 9.1. dnevnog reda koja glasi: 
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u 
trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 



građevinarstvo, znanstvene grane hidrotehnika na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. 

2. U skladu s točkom 1. ove Odluke javni natječaj za izbor zaposlenika/zaposlenice u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u 
trajnom zvanju prema navedenom znanstvenom području, znanstvenom polju i znanstvenoj 
grani u točki 1. ove Odluke, objavit će se na službenom internetskom portalu za radna mjesta 
Europskoga istraživačkog prostora, „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, oglasnim 
mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Osijek i 
internetskoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku. 

3.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek dobio je Suglasnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od 20. siječnja 2022. godine (KLASA: 112-02/22-02/2, URBROJ: 2158-60-01-22-21) za raspis 
javnog natječaja i provedbu postupka izbora na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek za izbor 
jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-
nastavnom radnom mjestu redovitog profesora trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih 
znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je prema jedinstvenom modelu upravljanja ljudskim 
resursima u 2022. godini utvrdilo da prof. dr. sc. Lidija Tadić, dipl. ing. građ. ispunjava uvjete za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u 
skladu s člankom 95. stavkom 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Slijedom 
navedenog, Fakultetsko vijeće odlučilo je kao u izreci.    
 

Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na prijedlog Odluke 
pod točkom 9.2. dnevnog reda koja glasi: 
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog 
profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, 
znanstvene grane nosive konstrukcije na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na 
Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. 

2. U skladu s točkom 1. ove Odluke javni natječaj za izbor zaposlenika/zaposlenice u 
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora  
prema navedenom znanstvenom području, znanstvenom polju i znanstvenoj grani u točki 1. 
ove Odluke, objavit će se na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga 
istraživačkog prostora, „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, oglasnim 
mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Osijek i 
internetskoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku. 

3.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek dobio je Suglasnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od 20. siječnja 2022. godine (KLASA: 112-02/22-02/2, URBROJ: 2158-60-01-22-20) za raspis 
javnog natječaja i provedbu postupka izbora na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek za izbor 
jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-
nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja građevinarstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Sveučilište Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku je prema jedinstvenom modelu upravljanja ljudskim resursima u 2022. 
godini utvrdilo da doc. dr. sc. Ivan Kraus, mag. ing. aedif. ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-



nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u skladu s člankom 95. 
stavkom 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Slijedom navedenog, Fakultetsko 
vijeće odlučilo je kao u izreci.    

 
Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na prijedlog 
Odluke pod točkom 9. 3. dnevnog reda koja glasi: 
 

O D L U K A 
 

o imenovanju Stručnog povjerenstva 
za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta  

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene 
grane geotehnika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Građevinskom i 

arhitektonskom fakultetu Osijek 
 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i 
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 
građevinarstvo, znanstvene grane geotehnika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na 
Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u sastavu:  
 

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

2. prof. dr. sc. Sanja Dimter, dipl. ing. građ., Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 
članica 

3. izv. prof. dr. sc. Irena Ištoka Otković, dipl. ing. građ., Građevinski i arhitektonski fakultet 
Osijek, članica                                                 

 
II. 

Imenovano Stručno povjerenstvo navedeno u točki I. ove Odluke obvezno je u roku od 30 dana od 
dana zaključenja natječaja dostaviti Fakultetskom vijeću Izvješće s mišljenjem i prijedlogom 
kandidata koji ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst. Izvješće mora sadržavati podatke utvrđene člankom 
42. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su pod točkom 9. 3. dnevnog reda svoju suglasnost u 
elektroničkom obliku i na prijedlog Odluke koja glasi: 

 
ODLUKA 

o imenovanju Stručnog povjerenstva 
za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta  

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene 
grane geotehnika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Građevinskom i 

arhitektonskom fakultetu Osijek 
 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i 
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 
građevinarstvo, znanstvene grane geotehnika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na 
Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u sastavu:  



 


