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ZAPISNIK 
 

s 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog fakulteta  
Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) u akademskoj 2021./2022. godini, održane 
13. listopada 2021. godine u predavaonici 0.2 Građevinskog i arhitektonskog fakulteta 
Osijek s početkom u 14.00.  
 
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. Saša Marenjak 
8. Prof. dr. sc. Damir Markulak 
9. Prof. dr. sc. Sanja Dimter  
10. Prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk 
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. Irena Ištoka Otković 
15. Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić 
16. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković 
17. Izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić  
18. Izv. prof. dr. sc. Brankica Malić 
19. Izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević 
20. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek 
21. Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava 
22. Izv. prof. dr. sc. Ivan Radić 
23. Izv. prof. dr. sc. Dina Stober 
24. Izv. prof. dr. sc. Ivana Šandrk Nukić  
25. Izv. prof. dr. sc. Marija Šperac 
26. Doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić  
27. Doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović 
28. Doc. dr. sc. Mario Galić 
29. Doc. dr. sc. Goran Gazić 
30. Doc. dr. sc. Željka Jurković 
31. Doc. dr. sc. Ivan Kraus 



 
Predstavnici nastavnika u nastavnom zvanju: 
1. Anamarija Štefić, v. pred. 
 
Predstavnici suradnika u suradničkom zvanju: 
1. Mario Jeleč, mag. ing. aedif., poslijedoktorand 
 
Predstavnik ostalih zaposlenika: 
1. Edita Pinterić, dipl. iur 
 
Predstavnici studenata: 
1. Martina Komadina, studentica 
 
Nenazočni članovi: 
1. Prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša 
2. Izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko    
3. Izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš 
4. Doc. dr.sc. Tamara Brleković 
5. Doc. dr. sc. Marin Grubišić 
6. Mr. sc. Vladimir Moser, v. pred. 
7. Lucija Kraus, mag. ing. arch., asistentica 
8. Mihaela Domazetović, mag. ing. aedif., asistentica 
9. Iva Bradarić, studentica 
10. Luka Elez, student 
11. Nikolina Orešković, studentica 
12. Matko Popović, student 
13. Oliver Romić, student 
14. Maja Zebić, studentica 
 
 
Nenazočni članovi pod 1., 2., 3., 4., 6., 7. i 8. opravdali su svoj izostanak. 
 
Ostali nazočni: 
1. Iva Vrkić, dipl. iur., tajnica Fakulteta 
2. Danijela Pavić, voditeljica Ureda dekana, zapisničar 
 
Sjednicom predsjedava prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog i arhitektonskog 
fakulteta Osijek. Dekan je na početku sjednice srdačno pozdravio sve članove Vijeća na 1. 
redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj 2021./2022. godini. Konstatirao je da je 
na sjednici od ukupno 49 članova nazočno 35 članova Vijeća te da Vijeće može pravovaljano 
odlučivati. 
 
Dekan je predložio sljedeći  
 

Dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika s 14. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. rujna 2021. 
godine; 

2. Ovjera zapisnika s 15. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. rujna 2021. 
godine; 



3. Izvješća; 
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticanju i honoriranju 

znanstvene izvrsnosti zaposlenika Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek; 
5. Donošenje Odluke o dodatnim kriterijima za izbor u suradničko zvanje asistenta i radno 

mjesto asistenta na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek; 
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Povjerenstva 

za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora; 
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za 

studentska pitanja; 
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o djelokrugu rada te imenovanju 
članova Odbora za znanost Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek; 

9. 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. Silve Lozančić, dipl. ing. građ. i imenovanje Stručnog 
povjerenstva za davanje Mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje;  

10. Pokretanje postupka reizbora izv. prof. dr. sc. Sanje Lončar-Vicković, dipl. ing. arh. na 
znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice iz znanstvenog područja 
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam i imenovanje Stručnog 
povjerenstva za izradu izvješća o radu izvanredne profesorice; 

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 
pristupnice Ksenije Tijanić Štrok, mag. ing. aedif. i imenovanje Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije pristupnice Ksenije Tijanić Štrok, mag. ing. aedif.; 

12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provjeri ispunjenosti uvjeta za prihvaćanje 
teme doktorske disertacije pristupnice Anite Gojević, mag. ing. aedif. i imenovanju 
Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije; 

13. Donošenje Plana izdavačke djelatnosti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za 
2021./2022. akademsku godinu; 

14. Izbor Josipa Janjića, mag. ing. aedif. na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih 
znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane hidrotehnika u radnom 
odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom; 

15. Izbor Hane Begić, mag. ing. aedif. u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno 
područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvene grane 
organizacija i tehnologija građenja; 

16. Pitanja i prijedlozi 
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 
 

1. Ovjera zapisnika s 14. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. 
rujna 2021. godine 
Članovi Vijeća nisu imali primjedbi ni prijedloga za izmjene ili dopune teksta Zapisnika s 
14. redovite sjednice Fakultetskog vijeća od 15. rujna 2021. godine te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 

 
 

2. Ovjera zapisnika s 15. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. 
rujna 2021. godine 



Članovi Vijeća nisu imali primjedbi ni prijedloga za izmjene ili dopune teksta Zapisnika s 
15. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća od 22. rujna 2021. godine te je Zapisnik 
prihvaćen jednoglasno u cijelosti. 
 
 

3.  Izvješća 
U okviru treće točke dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac, upoznalo je članove 
Fakultetskog vijeća s informacijama vezanim uz Fakultet i Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku od prošle sjednice Vijeća: 

- izvijestio je da su svi studenti i djelatnici obaviješteni da se komunikacija ubuduće 
treba odvijati isključivo preko službenih @gfos.hr e-adresa. Naravno, nije zabranjeno 
niti odgovarati na poštu poslanu s drugih e-adresa, ali nije niti obavezno. 
- rekao je da je na intranet postavljen plan održavanja sjednica Fakultetskog vijeća, koje 
će se u pravilu održavati svake druge srijede u mjesecu.  
- izvijestio je da su podnesene dvije prijave Stegovnom sudu za studente – jedna za 
prepisivanje, odnosno korištenje nedopuštenih pomagala, a druga za plagijat. U 
međuvremenu je jedan postupak obustavljen, jer se student ispisao. 
- rekao je da su studenti tražili nove ispitne rokove, ali to nije odobreno  
- rekao je da nisu odobreni zahtjevi za produženje studiranja, jer smo mnogima odobrili 
već prošle godine. 
- najavio je održavanje studentskih izbora. 
-  najavio je početak sistematskih pregleda za sredinu studenoga. 
-  izvijestio je o nabavi dvaju novih kamera za online prenošenje. Jedna će zamijeniti 
postojeću, a druga će biti postavljena u laboratoriju.  Podsjetio je da tko god želi, može 
prenositi uživo događanja iz laboratorija na internetskoj stranici Fakulteta. 
- izvijestio je da se održava Sabor hrvatskih graditelja u sklopu koje je osnivačka 
skupština udruge Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – interventna služba u kojoj 
sudjelujemo, jer imamo iskustvo volontiranja oko potresa u Banovini. 

 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, izvijestila je o 
upisima na studije. 
 
Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava, izvijestio je o mogućnosti praćenja seizmografa uživo na 
televizoru kod ulaza te da smo uključeni u svjetsku mrežu seizmografa. 
 
Prodekan za znanost i poslijediplomske studije, izv.prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, izvijestio je da 
je završen natječaj za upis na poslijediplomske studije te najavio detaljnije izvješće na 
sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća. Izvijestio je i da su u tijeku intenzivne pripreme za 
prijavu na natječaj Europske mreže sveučilišta za izradu dva zajednička studijska programa u 
sedam zemalja. 

 
 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticanju i honoriranju 
znanstvene izvrsnosti zaposlenika Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 

Pod četvrtom točkom dnevnog reda izvješće je podnio izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, 
prodekan za znanost i poslijediplomske studije. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 
 
 



ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o poticanju i honoriranju znanstvene izvrsnosti zaposlenika  
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 

 
Članak 1. 

U Pravilniku o poticanju i honoriranju znanstvene izvrsnosti zaposlenika Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek- pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojeg je 
donijelo Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek na 194. redovitoj 
sjednici održanoj 27. veljače 2018. godine, a stupio na snagu 9. ožujka 2018, godine,  u 
članku 3. stavku 2. iza riječi „prema“ briše se „zarez“ i riječi „za autora povoljnijoj 
klasifikaciji, u„  te se iza riječi „bazi“ brišu  riječi „ili kategorijama SJR (SCIMAGO)  
temeljenim na SCOPUS bazi „. 

 
Članak 2.  

U članku 6. stavku 2. iza riječi „autor“ dodaju se riječi „na radu“ i brišu se riječi „ili 
odgovorni  (corresponding) autor na radu“ i dodaju se riječi „i jedan od dva glavna 
autora na radu uz priloženu Suglasnost svih koautora rada kojom se to dokazuje.“. 
 

Članak 3. 
Ovlašćuje se Tajništvo Fakulteta izraditi pročišćeni tekst Pravilnika o poticanju i honoriranju 
znanstvene izvrsnosti zaposlenika Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u roku od 
30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.  
 

Članak 4. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticanju i honoriranju znanstvene 
izvrsnosti zaposlenika Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek stupa na snagu i 
primjenjuje se osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Fakulteta.  
 
 

5. Donošenje Odluke o dodatnim kriterijima za izbor u suradničko zvanje 
asistenta i radno mjesto asistenta na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek  
Pod petom točkom dnevnog reda izvješće je podnio izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, prodekan 
za znanost i poslijediplomske studije. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 
 

O D L U K U 
o dodatnim kriterijima za izbor u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta 

na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek 
 

I. 
U suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta na vrijeme od šest (6) godina, može biti 
izabrana osoba koja uz ispunjavanje uvjeta određenih člankom 41. stavkom 1. Pravilnika o 
provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku, ispunjava dodatne kriterije kako slijedi: 
 
 
 
 



  Kriterij Težina Način bodovanja Pojašnjenje 
1. Prosječna ocjena 

studiranja 
(ukupna - 
preddiplomskog 
i diplomskog 
sveučilišnog 
studija zajedno) 

45% Na primjer: 
5,00 -> 0.9×50 
bodova 
4,45 -> 0.9×44 boda 
4,28 -> 0.9×43 boda 
… 

Prosječna ocjena računa se tako da se 
zbroj svih ocjena preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija 
podijeli s ukupnim brojem 
ocjenjivanih predmeta, odnosno 
zbroj svih ocjena sveučilišnog 
dodiplomskog   studija podijeli se s 
ukupnim brojem ocjenjivanih 
predmeta, odnosno zbroj svih ocjena 
preddiplomskog stručnog studija i 
razlikovne godine za stjecanje uvjeta 
za upis na diplomski sveučilišni 
studij i diplomskog sveučilišnog 
studija podijeli se s ukupnim brojem 
ocjenjivanih predmeta. 
Zaokruživanje se vrši na prvu 
decimalu na način da se do 0.05 
zaokružuje prema dolje, a 0.05 i više 
prema gore. 

2. Duljina 
studiranja 

5% 5 godina: 5 bodova 
svakih navršenih 6 
mjeseci oduzima 
se 0,5 boda 

Ukupna duljina studiranja je zbroj 
duljine studiranja na 
preddiplomskom sveučilišnom i 
duljine studiranja na diplomskom 
sveučilišnom studiju, odnosno 
ukupna duljina studiranja na 
sveučilišnom dodiplomskom  studiju. 

3. Usavršavanje i 
rad u struci 
nakon završetka 
studija, nagrade 
tijekom studija 

10% Dekanove, 
rektorove nagrade, 
objavljeni članci, 
naknadno formalno 
školovanje i slično. 

Na primjer: 
dekanova nagrada 1 bod, rad u struci 
u trajanju najmanje 1 godinu 1 bod, 
položen stručni ispit 1 bod, završen 
poslijediplomski specijalistički  
studij 2 boda, rektorova nagrada 2 
boda, stipendija 
za najuspješnijeg studenta 2 boda, 
članak u domaćem znanstvenom 
časopisu 2 boda, članak u stranom 
časopisu 3 boda. 

4. Znanje 
engleskog jezika 

5%   Kandidati trebaju prevesti jedan tekst 
s engleskog na hrvatski. Kandidati 
koji nisu državljani Republike 
Hrvatske moraju prevesti tekst s 
hrvatskog jezika na engleski jezik. 

5. Komunikativnost 
i motiviranost za 
znanstveni, 
nastavni i stručni 
rad 

10%   Zainteresiranost i motiviranost za 
znanstveni i nastavni rad, spremnost 
na usavršavanje u zemlji i 
inozemstvu, ambicioznost, 
samostalnost, komunikacijske i 
socijalne vještine itd. 



6. Ocjene predmeta 
iz užeg područja 
za koje se 
kandidat prima 

10% 4.50 do 5.00: 10 
bodova 
3.50 do 4.49: 5 
bodova 
Manje od 3.50: 0 
bodova 

Povjerenstvo određuje listu predmeta 
iz užeg područja (predmeti mogu biti 
i s preddiplomskog i s diplomskog 
sveučilišnog studija, odnosno 
sveučilišnog dodiplomskog  studija, 
odnosno preddiplomskog stručnog 
studija i razlikovne godine za 
stjecanje uvjeta za upis na diplomski 
sveučilišni studij), a povezani su sa 
znanstvenoistraživačkim projektom i 
predmetom za kojeg se kandidat 
prvenstveno prima. 

7. Poslijediplomski 
studiji 

do 
15% 

Odobrena tema 
doktorske 
disertacije: 15 
bodova 
 
Položeni svi ispiti 
na 
poslijediplomskom 
sveučilišnom 
(doktorskom) 
studiju: 10 bodova 
 
Obranjen  
magistarski rad (na 
poslijediplomskom 
znanstvenom 
studiju) / 
specijalistički rad 
(na 
poslijediplomskom 
specijalističkom 
studiju): 8 bodova 
 
Položeni svi ispiti 
na 
poslijediplomskom  
specijalističkom 
studiju: 5 bodova 
Upisan 
poslijediplomski 
sveučilišni studij: 3 
boda 

  

  UKUPNO: 100%     
 

II. 
Kriteriji iz točke I. ove Odluke istovjetni su i za postupak izbora u naslovna suradnička zvanja 
asistenta na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. 
 



III. 
U suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta na vrijeme od šest (6) godina ne može 
biti izabrana osoba koja je ostvarila prosjek ocjena na diplomskom studiju niži od 3.50. 
 

IV. 
U naslovno suradničko zvanje asistenta na vrijeme od šest (6) godina ne može biti izabrana 
osoba koja je ostvarila prosjek ocjena na diplomskom studiju niži od 3.00. 
 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

VI. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka dodatnim kriterijima za izbor u 
suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta na Građevinskom i arhitektonskom 
fakultetu Osijek od 9. srpnja 2019. godine (KLASA: 003-06/19-02/84  URBROJ:2158-77-17-
19-01) 

 
 
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova 

Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora  
Pod šestom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac,  pojasnio je da će prof. 
Mensura Mulabdića, koji je otišao u mirovinu, zamijeniti prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provjeru 

ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora 
 

I. 
U Odluci o imenovanju članova Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog 
zbora od 19. veljače 2019. godine (KLASA:003-06/19-02/21 URBROJ:2158-77-17-19-01) u 
točki I. sadašnja podtočka 2. mijenja se i glasi: 
„2. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, redovita profesorica, članica“ 
 

II. 
Novoizabrana članica nastavlja mandat prof. dr. sc. Mensura Mulabdića, redovitog profesora,  
koji je otišao u starosnu mirovinu. 
 

III. 
Ovlašćuje se Tajništvo Fakulteta izraditi pročišćeni tekst Odluke o imenovanju Povjerenstva 
za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora u roku od 30 dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 



O b r a z l o ž e nj e 
Prof. dr. sc. Mensur Mulabdić, redoviti profesor, otišao je dana 1. listopada 2021. godine u 
starosnu mirovinu. Kako bi se osigurao daljnji nesmetani rad Povjerenstva, odlučeno je kao u 
izreci ove Odluke. 
 
 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva 
za studentska pitanja 
Pod sedmom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac,  pojasnio je da će 
prof. Željka Koškog, koji je otišao u mirovinu, zamijeniti doc. dr. sc. Ivana Brkanić-Mihić. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 
 

O D L U K U 
izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za studentska pitanja  

 
I. 

U Odluci o imenovanju Povjerenstva za studentska pitanja od 28. rujna 2018. godine 
(KLASA:003-06/18-02/86 URBROJ:2158-77-08-18-01) u točki I. u podtočki 3. briše se riječ 
„Izv.“. 
 
U istoj točki u podtočki 5. riječ „Doc.“ zamjenjuje se s riječi „Izv.“. 
 
U istoj točki sadašnja podtočka 6. mijenja se i glasi „Doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić, 
članica“. 

 
II. 

Novoizabrana članica nastavlja mandat izv. prof. dr. sc. Željka Koškog, izvanrednog 
profesora, koji je otišao u starosnu mirovinu. 

III. 
Ovlašćuje se Tajništvo Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek izraditi pročišćeni 
tekst Odluke o imenovanju Povjerenstva za studentska pitanja. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
Izv. prof. dr. sc. Željko Koški, izvanredni profesor, otišao je dana 1. listopada 2021. godine u 
starosnu mirovinu. Kako bi se osigurao daljnji nesmetani rad Povjerenstva, odlučeno je kao u 
izreci ove Odluke. 

 
 

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o djelokrugu rada te 
imenovanju članova Odbora za znanost Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 
Pod osmom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac,  pojasnio je da će prof. 
Mensura Mulabdića, koji je otišao u mirovinu, zamijeniti prof. dr. sc. Sanja Dimter. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 
 
 



O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o djelokrugu rada te imenovanju članova Odbora za 

znanost Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 
 

I. 
U Odluci o djelokrugu rada te imenovanju članova Odbora za znanost Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek KLASA:003-06/18-02/43 URBROJ:2158-77-08-18-01 od 29. 
svibnja 2018. godine u točki II. sadašnja podtočka 2. mijenja se i glasi: 
„2. Prof. dr. sc. Sanja Dimter, članica“ 
 

II. 
Članica Odbora za znanost iz točke I. ove Odluke imenuje se do isteka mandata Odbora za 
znanost Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, imenovanog Odlukom Fakultetskog 
vijeća KLASA: 003-06/18-02/43, URBROJ: 2158-77-08-18-01 od 29. svibnja 2018. godine. 
 

V. 
Ovlašćuje se Tajništvo Fakulteta izraditi pročišćeni tekst Odluke o djelokrugu rada te 
imenovanju članova Odbora za znanost Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u roku 
od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

VI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Obrazloženje 
Prof. dr. sc. Mensur Mulabdić, redoviti profesor, otišao je dana 1. listopada 2021. godine u 
starosnu mirovinu. Kako bi se osigurao daljnji nesmetani rad Odbora za znanost 
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 

9. 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. Silve Lozančić, dipl. ing. građ. i imenovanje Stručnog 
povjerenstva za davanje Mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje 
Pod devetom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac,  pročitao je imena i 
prezimena predloženih članova Povjerenstva. 
 
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. Silve 
Lozančić, dipl. ing. građ., u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnice za znanstveno 
područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, imenuju se: 
 
-    prof. dr. sc. Ivica Guljaš, dipl. ing. građ., znanstveni savjetnik, Građevinski i    

arhitektonski fakultet Osijek, predsjednik 
- prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša, dipl. ing. građ., znanstvena savjetnica, 

Građevinski  i arhitektonski fakultet Osijek, članica 
- prof. dr. sc. Mirela Galić, dipl. ing. građ., znanstvena savjetnica, Fakultet 



građevinarstva, arhitekture i geodezije Split, Sveučilište u Splitu, 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 pristupnice izv. prof. dr. sc. 
Silve Lozančić, dipl. ing. građ. u znanstveno zvanje znanstvene suradnice sukladno 
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br.: 84/05, 100/06, 138/06, 
120/07, 71/10, 116/10 i 38/11.) s prijedlogom da se pristupnica izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 
 
 

10. Pokretanje postupka reizbora izv. prof. dr. sc. Sanje Lončar-Vicković, dipl. ing. 
arh. na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice iz znanstvenog 
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam i imenovanje 
Stručnog povjerenstva za izradu izvješća o radu izvanredne profesorice 
Pod desetom točkom dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, 
donijeli sljedeću: 
 

OD L U KU 
o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu reizbora  

na znanstveno-nastavno radno mjesto 
 

I. 
Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Sanje Lončar-Vicković, dipl. ing. arh. na 
znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice iz znanstvenog područja Tehničkih 
znanosti, znanstvenog polja arhitektura i  urbanizam. 
 

II. 
U Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja i izradu Izvješća o reizboru na znanstveno-
nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz točke I. ove Odluke, imenuju se: 
 
1. Izv. prof. dr. sc., Dina Stober, dipl. ing. arh., izvanredna profesorica, Građevinski i 

arhitektonski fakultet Osijek, predsjednica 
2. Izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić, dipl. ing. građ., izvanredna profesorica, Građevinski i 

arhitektonski fakultet Osijek, članica 
3. Prof. dr. sc. Zlatko Karač, dipl. ing. arh., redoviti profesor, Arhitektonski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član  
 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke obvezno je najkasnije u roku od 30 dana 
podnijeti pisano Izvješće o radu nastavnika s mišljenjem o ispunjavanju ili neispunjavanju 
minimalnih uvjeta radnih obveza nastavnika Fakultetskom vijeću Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek. Izvješće mora sadržavati podatke i elemente utvrđene 
člankom 36. i 37. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća 
radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 



11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske 
disertacije pristupnice Ksenije Tijanić Štrok, mag. ing. aedif. i imenovanje Povjerenstva 
za obranu doktorske disertacije pristupnice Ksenije Tijanić Štrok, mag. ing. aedif. 
Pod jedanaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnio izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, 
predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije. Pročitao je i imena i prezimena 
predloženih  članova Povjerenstva za obranu doktorske disertacije te najavio termin javne 
obrane. 

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

O D L U K U 
 

I. 
Prihvaća se pozitivna ocjena doktorske disertacije pristupnice Ksenije Tijanić Štrok, mag. ing. 
aedif. pod naslovom „Razvoj modela za učinkovito upravljanje održavanjem javnih 
obrazovnih građevina“ koju je ocijenilo Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije u 
sastavu: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, izvanredni profesor Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek, predsjednik 

 
2. Prof. dr. sc. Saša Marenjak, redoviti profesor Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek, mentor i član 
 

3. Doc. dr. sc. Ivan Marović, docent 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. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, izvanredni profesori Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek, predsjednik 

 
2. Prof. dr. sc. Saša Marenjak, redoviti profesor Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek, mentor i član 
 

3. Doc. dr. sc. Ivan Marović, docent Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
član 
 

Za zamjenicu člana Povjerenstva za obranu doktorske disertacije imenuje se 
 
- prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ., redovita profesorica Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek 
 

III. 
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Ksenije Tijanić Štrok, mag. ing. aedif. održat 
će se u četvrtak  28. listopada 2021. godine s početkom u 13.00 sati u predavaonici III.44 
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3. 



 
IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provjeri ispunjenosti uvjeta za 

prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnice Anite Gojević, mag. ing. aedif. i 
imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije 
Pod dvanaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnio izv. prof. dr. sc. Davorin Penava, 
predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske studije.  Najavio je termin javne obrane teme. 
 
Prof. dr. sc. Lidija Tadić, pitala je zašto kod pristupnice Tijanić Štrok imamo mentora 1 i 
mentora 2, a kod pristupnice Gojević mentora i komentora. Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava, 
pojasnio je da je pristupnica Tijanić Štrok zaposlena u drugoj instituciji te da je jedan mentor 
s našeg Fakulteta, a drugi mentor iz institucije u kojoj je zaposlena. A pristupnica Gojević ima 
temu iz drugog polja istraživanja pa je komentor iz tog drugog polja. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o provjeri ispunjenosti uvjeta za prihvaćanje teme doktorske 

disertacije i imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije o provjeri ispunjenosti uvjeta za 
prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnice Anite Gojević, mag. ing. aedif.   
 

II. 
Imenuje se Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnice Anite Gojević, 
mag. ing. aedif. pod naslovom: “UČINKOVITOST KEMIJSKIH DODATAKA ZA 
SAMOCIJELJENJE NA OTPORNOST BETONA NA CIKLUSE SMRZAVANJA I 
ODMRZAVANJA“,  u sastavu: 
 
1. izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko, dipl. ing. građ., Građevinski i arhitektonski 
fakultet Osijek, predsjednica 
2. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša, dipl.  ing.  građ., Građevinski i arhitektonski 
fakultet Osijek, članica 
3. prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski 
fakultet, članica 
 
Za zamjenika članova Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije imenuje se izv. 
prof.  dr. sc. Silva Lozančić, dipl. ing. građ., izvanredna profesorica Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek. 

 
III. 

Povjerenstvo je obvezno u roku od 90 dana od dana imenovanja podnijeti izvješće 
Fakultetskom vijeću o prihvaćanju ili odbijanju teme doktorske disertacije pristupnika. 
 
 
 



IV. 
Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Anite Gojević, mag. ing. aedif. održat će 
se u ponedjeljak 8. studenog 2021. godine s početkom u 12.00 sati u predavaonici broj 
II.52 Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3. 
 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

13. Donošenje Plana izdavačke djelatnosti Građevinskog i arhitektonskog 
fakulteta Osijek za 2021./2022. akademsku godinu 
Pod trinaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela prof. dr. sc. Lidija Tadić. Dekan, 
prof. dr. sc. Damir Varevac, dodao je da se plan može dopunjavati po potrebi te podsjetio na 
proceduru. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 
 

O D L U K U 
O PRIHVAĆANJU PLANA IZDAVAČKE DJELATNOSTI GRAĐEVINSKOG I 

ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U 2021./2022. GODINI 
 

I. 
Prihvaća se Plan izdavačke djelatnosti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za 
2021./2022. akademsku godinu kako slijedi: 
 
Zavod za materijale i konstrukcije 
1.  
Naslov: IZVEDBA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA PREMA SKUPINI NORMA HRN 
1090 
Autori:    Damir Markulak, Ivan Bajkovec, Tihomir Dokšanović                           
Kategorizacija: sveučilišni priručnik 
Predmet:   Izvedba i oblikovanje konstrukcija 1, Metalne konstrukcije ( specijalistički 
dipl.stručni studij, predd.stručni  studij 
Broj stranica: 90-160  
Predviđeni rok/mjesec izdavanja:  svibanj 2022.  
 
2.  
Naslov:  OSNOVE BETONSKIH KONSTRUKCIJA: TEORIJA I PRIMJERI 

PRORAČUNA UZ PRIMJENU RAČUNALNIH PROGRAMA 
Autor:    Ivan Kraus                          
Kategorizacija:  sveučilišni udžbenik 
Predmet:   Betonske konstrukcije 1, Nosive konstrukcije 1 ( preddiplomski sv.studij, 
razlikovna godina) 
Broj stranica: 240 
Predviđeni rok/mjesec izdavanja:  veljača 2022.  
 
3. 
Naslov: PREDNAPETI BETON 
Autor:    Zvonimir Marić                        
Kategorizacija:  sveučilišni udžbenik 



Predmet:   Prednapeti beton ( diplomski sv. studij) 
Broj stranica: 380 
Predviđeni rok/mjesec izdavanja:  veljača 2022.  
 
 
Zavod za arhitekturu i urbanizam 

4.       
Naslov: English in  Architecture 
Autori:     Lidija Kraljević   ( preddiplomski sv.  studij arhitekture)             
Kategorizacija:  sveučilišni  udžbenik 
Predmet:   Engleski jezik 
Broj stranica: 45  
Predviđeni rok/mjesec izdavanja: ožujak 2022. 
 
 
Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju 

5.  
Naslov: KOLNIK 
Autor: Miroslav Šimun 
Kategorizacija:  sveučilišni udžbenik  
Predmet: Karakteristike završnog sloja kolnika 
Broj stranica: 77  
Predviđeni rok/mjesec izdavanja: prosinac 2021. 
 
6.  
Naslov: ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ MEHANIKE TLA 
Autori: Krunoslav Minažek, Jelena Kaluđer 
Kategorizacija: sveučilišni priručnik 
Predmet: Mehanika tla, Mehanika tla i temeljenje ( preddiplomski sv. i stručni studij) 
Broj stranica: 120  
Predviđeni rok/mjesec izdavanja: rujan 2022. 
 
 
Ostalo 

7. 
GODIŠNJAK  Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek  2021. 
Kategorizacija:periodična publikacija 
Urednik: Damir Varevac                                                                    
  
8. 
ZBORNIK ČASOPISA e-gfos (  2 broja /2021. godina) 
Kategorizacija: periodična publikacija 
Urednica:  Tanja Kalman Šipoš 
 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 



14. Izbor Josipa Janjića, mag. ing. aedif. na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja 
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane hidrotehnika u 
radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom 
Pod četrnaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela prof. dr. sc. Lidija Tadić, 
predsjednica Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora 
u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta.  
 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 
 

ODLUKU 
o izboru u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta 

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, 
znanstvene grane hidrotehnika na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek   

 
1. Josip Janjić, mag. ing. aedif., bira se u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto 

asistenta na određeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog područja 
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane 
hidrotehnika na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. 

2. Suradnik naveden u točki 1. ove Odluke bira se u suradničko zvanje i radno mjesto 
asistenta na vrijeme od šest godina u skladu s člankom 97. stavkom 3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 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.- Odluka USRH 101/14., 60/15.-Odluka USRH i 131/17.)  

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
Na temelju izdane Suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 8. srpnja 
2021.  godine (KLASA: 112-02/21-02/1, URBROJ: 2158-60-01-21-103) za raspisivanje 
javnog natječaja i provedbu postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko 
zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane hidrotehnika na određeno vrijeme  u 
punom radnom vremenu na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek (u daljnjem 
tekstu: Fakultet) i Odluke Fakultetskog vijeća od 15. srpnja 2021. godine (KLASA:003-
06/21-02/82 URBROJ:2158-77-18-21-01), javni Natječaj Fakulteta za izbor jednog 
zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju asistenta i radnom mjestu asistenta iz 
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene 
grane hidrotehnika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu  (u daljnjem 
tekstu: Natječaj) objavljen je u: „Glasu Slavonije“, „Narodnim novinama“ i na službenom 
internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, Hrvatskom zavodu 
za zapošljavanje-područna služba Osijek i internetskoj stranici Fakulteta i Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku 3. rujna  2021. godine. Rok za prijavu na Natječaj bio je trideset 
dana (30) dana od dana objave, odnosno zaključno s prijavom od 4. rujna 2021. godine. Na 
istoj sjednici od 15. srpnja 2021. godine, Fakultetsko vijeće imenovalo je Stručno 
povjerenstvo za davanje mišljenja s prijedlogom izbora suradnika u suradničko zvanje i 
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja građevinarstvo, znanstvene grane hidrotehnika (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) 
u sastavu:  prof. dr. sc. Lidija Tadić, redovita profesorica Fakulteta, predsjednica i članovi: 
izv. prof. dr. sc. Marija Šperac, izvanredna profesorica Fakulteta i  dr. sc. Željko Šreng, mag. 
ing. aedif., poslijedoktorand Fakulteta. 



Iz izvješća Stručnog povjerenstva od 11. listopada 2021. godine (KLASA:003-06/21-04/21 
URBROJ: 2158-77-18-21-01) vidljivo je da se u otvorenom roku na Natječaj prijavio jedan 
(1) pristupnik i to Josip Janjić, mag. ing. aedif.  
U skladu s člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na 
odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik Sveučilišta), Stručno povjerenstvo je provelo I. i II. razinu odabira kandidata i 
utvrdilo da je moguće ostvariti  maksimalno 100 bodova. I. razina odabira kandidata temeljila 
se na pregledu podnesene dokumentacije temeljem koje se utvrđuje ispunjava li kandidat 
uvjete za II. razinu odabira, odnosno provjeru motivacije i dodatnu provjeru znanja pred 
Stručnim povjerenstvom. Konačni odabir kandidata za izbor u suradničko zvanje asistenta i 
radno mjesto asistenta temeljio se na ispunjavanju uvjeta iz I. razine odabira kandidata te 
ukupnom zbroju bodova ostvarenih iz II. razine odabira koji obuhvaća dodatne kriterije 
sukladno Odluci o dodatnim kriterijima za izbor u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto 
asistenta na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek od 9. srpnja 2019. godine 
(KLASA:003-06/19-02/84 URBROJ:2158-77-17-19-01) (u daljnjem testu: Odluka o 
dodatnim kriterijima). 
Stručno povjerenstvo je utvrdilo da kandidat ispunjava uvjete za II. razinu odabira. Nakon 
provedene I. i II. razine odabira kandidata i prema postignutim bodovima u Tablici 1. Odluke 
o dodatnim kriterijima  i rang ljestvici kandidata, Stručno povjerenstvo je utvrdilo da Josip 
Janjić, mag. ing. aedif.  ima ukupno 62,3 bodova od mogućih 100. Iz Izvješća Stručnog 
povjerenstva vidljivo je da je Josip Janjić, mag. ing. aedif.  najuspješniji kandidat u skladu s 
člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i člankom 118. Statuta 
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek- pročišćeni tekst te članka 41. Pravilnika 
Sveučilišta. Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo je uputilo Vijeću pozitivno mišljenje o 
ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora Josipa Janjića, mag. ing. aedif. u suradničko zvanje i 
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja građevinarstvo, znanstvene grane hidrotehnika na Građevinskom i arhitektonskom 
fakultetu Osijek. Vijeće je prihvatilo Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva te odlučilo 
kao u izreci ove Odluke.                                                                                     
 
 

15. Izbor Hane Begić, mag. ing. aedif. u naslovno suradničko zvanje asistenta za 
znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvene 
grane organizacija i tehnologija građenja 
Pod petnaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnio doc. dr. sc. Mario Galić, predsjednik 
Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 
 

O D L U K U 
o izboru u naslovno suradničko zvanje asistenta 

 
1. Hana Begić, mag. ing. aedif. 

 
b i r a s e 

u naslovno suradničko zvanje asistenta 
iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, 

znanstvene grane organizacija i tehnologija građenja 
 

2. Suradnik iz točke 1. ove Odluke bira se u naslovno suradničko zvanje asistenta 



na vrijeme od šest godina, u smislu članka 97. 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. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14. i 
60/15. i 131/17.). 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek na 14. redovitoj sjednici 
održanoj dana 15. rujna 2021. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor 
jednog suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog 
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane 
organizacija i tehnologija građenja. 
U dnevnom listu „Glas Slavonije“ od 22. rujna 2021. godine, „Narodnim novinama“ broj 
102/21. od 22. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog 
fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. rujna 2021. godine, 
objavljen je natječaj za izbor dva suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta 
iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo. Rok za 
prijavu na natječaj bio je osam (8) dana od dana objave zaključno s prijavom od 30. rujna 
2021. godine. Na istoj sjednici od 15. rujna 2021. godine, Fakultetsko vijeće Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek imenovalo je Stručno povjerenstvo za izbor jednog suradnika 
u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane organizacija i tehnologija građenja (u 
daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u sastavu: doc. dr. sc. Mario Galić, dipl. ing. građ., 
docent Fakulteta, predsjednik i članovi: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, dipl. ing. građ., 
izvanredni profesor Fakulteta i prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, redovita profesorica 
Fakulteta.  
Iz Izvješća Stručnog povjerenstva od 11. listopada 2021. godine (KLASA: 003-06/21-04/22 
URBROJ: 2158-77-18-21-01) vidljivo je da se u otvorenom roku na Natječaj prijavilo dva 
(2) kandidata: Hana Begić, mag.ing.aedif. iz Osijeka i Martina Valentić, mag. ing. aedif. iz 
Osijeka. 
Na temelju pregleda podnesene dokumentacije kandidatkinja, Stručno povjerenstvo je 
utvrdilo kako obje kandidatkinje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u daljnjem natječajnom 
postupku koji je obuhvatio vrednovanje dostignuća, provjeru motivacije te dodatnu provjeru 
znanja. Tijekom razgovora Stručno povjerenstvo je provjeravalo prosječnu ocjenu studiranja, 
ocjene iz predmeta iz užeg područja za koje se kandidat prima, duljinu studiranja, 
usavršavanje i rad u struci nakon završetka studija, nagrade tijekom studija, komunikativnost i 
motiviranost za znanstveni, nastavni i stručni rad te je li upisan poslijediplomski studij. 
U skladu s člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na 
odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik Sveučilišta), Stručno povjerenstvo je provelo I. i II. razinu odabira kandidata i 
utvrdilo da je moguće ostvariti  maksimalno 100 bodova. I. razina odabira kandidata temeljila 
se na pregledu podnesene dokumentacije temeljem koje se utvrđuje ispunjava li kandidat 
uvjete za II. razinu odabira . Konačni odabir kandidata za izbor u naslovno suradničko zvanje 
asistenta temeljio se na ispunjavanju uvjeta iz I. razine odabira kandidata te ukupnom zbroju 
bodova ostvarenih iz II. razine odabira koja obuhvaća dodatne kriterije sukladno Odluci o 
dodatnim kriterijima za izbor u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta na 
Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek od 9. srpnja 2019. godine (KLASA:003-
06/19-02/84 URBROJ:2158-77-17-19-01) (u daljnjem testu: Odluka o dodatnim kriterijima). 
Nakon provedene I. i II. razine odabira kandidata i prema postignutim bodovima i rang 
ljestvici kandidata, Stručno povjerenstvo je utvrdilo da Hana Begić, mag. ing. aedif., ima 




