
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek 

Fakultetsko vijeće 

KLASA: 003-06/22-01/03 

URBROJ: 2158-77-08-22-02 
Osijek, 09. ožujka 2022. 

 

ZAPISNIK 
 

sa 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (u 

daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) u akademskoj 2021./2022. godini, održane 09. ožujka 2022. 

godine u dvorani 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. Damir Markulak 

7. Prof. dr. sc. Sanja Dimter  

8. Prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk  

9. Prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša  
10. Prof. dr. sc. Lidija Tadić 

11. Izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić  

12. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić 
13. Izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko    

14. Izv. prof. dr. sc. Irena Ištoka Otković 

15. Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić  
16. Izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš 

17. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković 

18. Izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević  

19. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek  
20. Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava 

21. Izv. prof. dr. sc. Ivana Šandrk Nukić  

22. Izv. prof. dr. sc. Marija Šperac 
23. Doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović 

24. Doc. dr. sc. Mario Galić 

25. Doc. dr. sc. Željka Jurković 
26. 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. Marija Krajnović, mag. ing. arch., asistentica 

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

 

Predstavnik ostalih zaposlenika: 
1.  Edita Pinterić, dipl. iur 

 



Predstavnici studenata: 

1.  Ruža Mrkonjić, studentica 
2.  Paško Bagarić, student 

3.  Iva Barišić, studentica 

4.  Josip Zovkić, student 
5.  Filip Soldo, student 

 

Nenazočni članovi: 

1.  Prof. dr. sc. Ksenija Čulo  
2. Prof. dr. sc. Saša Marenjak 

3. Izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

4. Izv. prof. dr. sc. Brankica Malić 
5. Izv. prof. dr. sc. Ivan Radić 

6. Izv. prof. dr. sc. Dina Stober 

7. Doc. dr.sc. Tamara Brleković 
8. Doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić 

9. Doc. dr. sc. Goran Gazić   

10.  Doc. dr. sc. Marin Grubišić  

11. Mihaela Domazetović, mag. ing. aedif., asistentica 
12. Marija Antolović, studentica 

13. Marija Čavala, studentica 

 
Nenazočni članovi pod rednim brojevima 1., 2., 3., 5., 8., 11. i 12. opravdali su svoj izostanak. 

 

Ostali nazočni: 

1. Iva Vrkić, dipl. iur., tajnica Fakulteta 
2. Marija Maras, voditeljica Odsjeka za ljudske resurse i opće poslove, 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 6. redovitoj sjednici 

Fakultetskog vijeća u akademskoj 2021./2022. godini.  

 
Dekan je konstatirao  da su na sjednici od ukupno 49 članova nazočna 36 člana Vijeća te da Vijeće 

može pravovaljano odlučivati. 

 

Predložio je sljedeći  

Dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 9. veljače 2022. godine; 

2. Izvješća; 

3. Izvješće o održanoj nastavi prema Izvedbenom planu u zimskom semestru akademske 2021./2022. 
godine; 

4. Izmjene i dopune Izvedbenog plana za ljetni semestar akademske 2021 ./2022. godine za: 

- Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 

- Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 

- Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 

- Razlikovnu godinu 

5. Donošenje Odluke o imenovanju stalnih Povjerenstava za ocjenu završnog rada za 

preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo; 

6. Donošenje Odluke o imenovanju stalnih Povjerenstava za ocjenu završnog rada za 

preddiplomski stručni studij Građevinarstvo; 

7. Odluka o izboru demonstratora za ljetni semestar akademske 2021 ./2022. godine; 

8. Prijedlog Odbora za završne i diplomske ispite za Rektorovu nagradu za najbolji seminarski rad 

izrađen u akademskoj 2020./2021. godini; 



9. Pokretanje postupka izbora dekana i provedba postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor 

      dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022.- 2026. godine: 

9.1. Utvrđivanje Popisa nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na 

znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom 

zvanju, redovitog profesora i izvanrednog profesora 

9.2. Imenovanje Povjerenstva za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor 

dekana; 

10. Razmatranje i usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor izv. prof. dr. se. Marije Šperac, 

dipl. ing. grad. u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice i donošenje Mišljenja o ispunjavanju 

uvjeta za izbor izv. prof. dr. se. Marije Šperac, dipl. ing. grad. u znanstveno zvanje znanstvene 

savjetnice za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo; 

11. Razmatranje i usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. se. Gorana Gazića, dipl. 

ing. grad. u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i donošenje Mišljenja o ispunjavanju 

uvjeta za izbor doc. dr. sc. Gorana Gazića, dipl. ing. grad. u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti; 

12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta 

Osijek; 

13. Donošenje Odluke o usvajanju „Izvješća o provedbi Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za period 2020.-2023“. u 2021. godini; 

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika 

Filipa Anića, mag. ing. aedif. i imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

imenovanoga pristupnika; 

15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnice 

Adriane Brandis, mag. ing. aedif. i imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

imenovane pristupnice; 

16. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika 

Dine Obradovića, mag. ing. aedif. i imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

imenovanog pristupnika; 

17. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika 

mr. sc. Dragana Katića, dipl. ing. grad. i imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

imenovanog pristupnika; 

18. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provjeri ispunjenosti uvjeta za prihvaćanje teme 

doktorske disertacije pristupnika Stanka Čolaka, mag. ing. aedif. i imenovanju Povjerenstva za 

prihvaćanje teme doktorske disertacije; 

19. Donošenje Odluke o izdavanju sveučilišnog udžbenika „English in Architecture“ autorice prof. 

Lidije Kraljević, v. pred. 

20. Raspisivanje javnog natječaja i provedba postupka izbora kako slijedi: 

20.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i 

znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane nosive konstrukcije na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu; 

20.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i 

znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih 
znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti, znanstvene grane tehnička mehanika na 

neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu; 

20.3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom 
radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

građevinarstvo na određeno vrijeme i imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu postupka 

izbora suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda; 

20.4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju i na stručnom 

radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za razvoj laboratorija 

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo ili strojarstvo na 

neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu i imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje 
mišljenja o ispunjenosti uvjeta za izbor u stručnog suradnika; 



21. Pitanja i prijedlozi. 

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 9. veljače 

2022. godine 

Članovi Vijeća nisu imali primjedbi ni prijedloga za izmjene ili dopune teksta Zapisnika s 5. redovite 
sjednice Fakultetskog vijeća od 09. veljače 2022. godine te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno u 

cijelosti. 

 

2. Izvješća 
U okviru druge točke 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 pokrenut postupak izbora člana Savjeta Sveučilišta iz redova 

   nastavnika. Prijedlog treba poslati na Sveučilište do 13. travnja 2022. Dekan je zamolio je da 
   se vlastita kandidatura ili prijedlog kandidata pošalje njemu najkasnije 8 dana prije sljedeće 

   sjednice Fakultetskog vijeća. 

- bit će objavljen natječaj za studentske stipendije. Dekan je zamolio je predstavnike studenata da 

  prenesu kolegama te rekao da ćemo objaviti na našoj internetskoj stranici kada bude objavljeno 
  na internetskoj stranici Sveučilišta.  

        - Senat usvojio Izvješće dekana.  

        - na sjednici Senata predstavljena analiza strukture zaposlenika u administrativno-tehničkim 
  službama. Na našem Fakultetu , a sukladno kavadraturi Fakulteta nedostaju 4 spremačice. 

  Trenutno nema raspoloživih koeficijenata. Napravit će se poravnanje na razini Sveučilišta. 

- Senat usvojio prijedlog upisnih kvota. Kod nas su ostale jednake. 

- u tijeku javno savjetovanje o novom Zakonu o znanstevnoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
  Zamolio je da se  primjedbe i prijedlozi pošalju njemu ili Sveučilištu do sljedećeg četvrtka 

  18.3.2022. Nakon toga će se održati izvanredna sjednica Senata na kojoj će se donijeti zajednički 

  stav, a očekuju se i  neka tumačenja.  
        - Dekan je rekao da nastava u ljetnom semestru ide normalno. Maske su obvezatne na nastavi za 

          studente. 

        - Svečana sjednica povodom obilježavanja 45 godina Fakulteta bit će održana krajem travnja ili  
  početkom svibnja. 

-  prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk istaknula je uz obilježavanje 45 godina Fakulteta i 10 godina 

   provedbe programa stručnog osposobljavanja za energetske preglede zgrada. Modul I i Modul II  
   su održani 10 puta i stalno postoji interes za iste. Zahvalila je našim i vanjskim predavačima te 

   posebno izv. prof. dr. sc. Hrvoju Krstiću na organizaciji i evidenciji.  

 

 

3. Izvješće o održanoj nastavi prema Izvedbenom planu u zimskom semestru akademske 

                                                     2021./2022. godine 

Pod trećom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, 
prodekanica za nastavu i studente. 

 

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

 

ODLUKU 

 

I. 

Usvaja se Izvješće o održanoj nastavi u zimskom semestru u akademskoj 2021./2022. godini. 

 



II. 

Izvješće o održanoj nastavi u zimskom semestru u akademskoj 2021./2022. godini navedeno u točki I. 
Odluke nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje 

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, prodekanica za nastavu i studente uputila je Fakultetskom 
vijeću Izvješće o održanoj nastavi u zimskom semestru u akademskoj 2021./2022. godini. Fakultetsko 

vijeće je razmatralo navedeno Izvješće i donijelo pozitivno mišljenje o održanoj nastavi u zimskom 

semestru u akademskoj 2021./2022. godini i stoga odlučilo kao u izreci.  
 

 

4.  Izmjene i dopune Izvedbenog plana za ljetni semestar akademske 2021 ./2022. godine 

     za: 

- Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 

- Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 

- Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 

- Razlikovnu godinu 

Pod četvrtom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, 
prodekanica za nastavu i studente. Rekla je da su promjene dobivene od predstojnika zavoda te su prošle 

Odbor za nastavu. 

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

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Izvedbenih planova 

za akademsku 2021./2022. godinu 

 

I. 
Usvajaju se izmjene i dopune Izvedbenog plana donesenog na 13. redovitoj sjednici Fakultetskog 

vijeća, održanoj 15. srpnja 2021. godine i Izvedbenog plana donesenog na 15. izvanrednoj sjednici 

Fakultetskog vijeća, održanoj 22. rujna 2021. godine za: 

1. Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, 

2. Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam, 

3. Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i 

4. Razlikovnu godinu 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

III. 
Izvješće  iz točke I. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

 

5. Donošenje Odluke o imenovanju stalnih Povjerenstava za ocjenu završnog rada za 

      preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 

Pod petom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, 
prodekanica za nastavu i studente. Rekla je da se radi o ažuriranju povjerenstava zbog odlaska u 

mirovinu i napredovanja članova. Prijedlozi imenovanja su prošli Odbor za završne i diplomske ispite. 

 

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



O D L U K U 

o imenovanju stalnih Povjerenstava za ocjenu završnog rada 

za preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 

 

I. 
Stalna Povjerenstva za ocjenu završnog rada za preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo su: 

 

predmet mentor sastav stalnog povjerenstva 

Mehanika I izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić 

izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić 

doc. dr. sc.  Goran Gazić  

Mehanika II izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić 
izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić  
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić 

izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš 

Otpornost materijala I 
izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-

Klečina 

izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina 
izv. prof. dr. sc. Davorin Penava 

Otpornost materijala II 
izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-

Klečina 

izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina 
izv. prof. dr. sc. Davorin Penava 

Hidrologija izv. prof. dr. sc. Marija Šperac 

prof. dr. sc. Lidija Tadić 

izv. prof. dr. sc. Marija Šperac  

doc. dr. sc.  Tamara Brleković 

Gradiva 
prof. dr. sc. Ivanka Netinger 

Grubeša 

izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević 

prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša 

izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-

Nyarko 

Tehnologija betona izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević 

prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša  

izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević 

izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-
Nyarko 

Građevinska fizika izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić 

izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević 

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić  

doc. dr. sc.  Ivana Brkanić Mihić 

Građevna statika I izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić 

izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš 

Građevna statika II   izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić 
izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina 

Hidromehanika prof. dr. sc. Lidija Tadić 

izv. prof. dr. sc. Marija Šperac  

prof. dr. sc. Lidija Tadić 
doc. dr. sc.  Tamara Brleković 

Tehnologija visokogradnje izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić 

prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk 

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić 
doc. dr. sc.  Mario Galić 

Stambene i javne zgrade 
izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-

Vicković 

izv. prof. dr. sc. Dina Stober 

izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković 

doc. dr. sc.  Ivana Brkanić Mihić  

Opskrba vodom i odvodnja 

I 
izv. prof. dr. sc. Marija Šperac 

prof. dr. sc. Lidija Tadić 

izv. prof. dr. sc. Marija Šperac  

doc. dr. sc.  Tamara Brleković 

Betonske konstrukcije I doc. dr. sc.  Ivan Kraus prof. dr. sc. Damir Varevac 



doc. dr. sc.  Ivan Kraus 

izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-
Nyarko 

Ceste prof. dr. sc. Sanja Dimter 

izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić 

prof. dr. sc. Sanja Dimter 

izv. prof. dr. sc. Irena Ištoka Otković 

Mehanika tla 
izv. prof. dr. sc. Krunoslav 

Minažek 

prof. dr. sc. Sanja Dimter  

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek 

izv. prof. dr. sc. Marija Šperac  

Geotehničko inženjerstvo 
izv. prof. dr. sc. Krunoslav 

Minažek 

prof. dr. sc. Sanja Dimter  
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek  

izv. prof. dr. sc. Marija Šperac  

Drvene konstrukcije I izv. prof. dr. sc. Jurko Zovkić 
prof. dr. sc. Damir Varevac 
izv. prof. dr. sc. Jurko Zovkić 

izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

Metalne konstrukcije I 

 

prof. dr. sc. Damir Markulak 
 

izv. prof. dr. sc. Jurko Zovkić 

prof. dr. sc. Damir Markulak 
doc. dr. sc Tihomir Dokšanović 

Organizacija građenja I prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk 

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić 

prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk  

doc. dr. sc.  Mario Galić 

Prostorno planiranje i uvod 

u urbanizam 
izv. prof. dr. sc. Dina Stober 

doc. dr. sc.  Ivana Brkanić Mihić 

izv. prof. dr. sc. Dina Stober 

izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o 

imenovanju stalnih Povjerenstava za ocjenu završnog rada za preddiplomski sveučilišni studij 
Građevinarstvo od 10. ožujka 2021. godine (KLASA: 003-06//21-02/23 URBROJ: 2158-77-17-21-01) 

. 

 

6.  Donošenje Odluke o imenovanju stalnih Povjerenstava za ocjenu završnog rada za  

                               preddiplomski stručni studij Građevinarstvo  

Pod šestom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, 

prodekanica za nastavu i studente. Rekla je da se radi o ažuriranju povjerenstava zbog odlaska u 
mirovinu i napredovanja članova. Prijedlozi imenovanja su prošli Odbor za završne i diplomske ispite. 

 

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

O D L U K U 

o imenovanju stalnih Povjerenstava za ocjenu završnog rada 

za preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 

 

I. 

Stalna Povjerenstva za ocjenu završnog rada za preddiplomski stručni studij Građevinarstvo su: 

 

predmet mentor sastav stalnog povjerenstva 

Građevinski materijali izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević 

prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša 

izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević 
izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-

Nyarko 

 

Hidraulika i hidrologija 

mr. sc. Tatjana Mijušković-

Svetinović, v. pred. 

izv. prof. dr. sc. Marija Šperac  
mr. sc. Tatjana Mijušković-

Svetinović, v.pred. 



mr. sc. Siniša Maričić, v.pred. 

Ceste prof. dr. sc. Sanja Dimter 
izv. prof. dr. sc.Irena Ištoka Otković 
prof. dr. sc. Sanja Dimter  

izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić 

Drvene konstrukcije izv. prof. dr. sc. Jurko Zovkić 

izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

izv. prof. dr. sc. Jurko Zovkić 
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić 

Mehanika tla i temeljenje izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek 

prof. dr. sc. Sanja Dimter  

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek 

izv. prof. dr. sc. Marija Šperac  

Tehnologija i strojevi za 

građenje 
mr. sc. Držislav Vidaković, v.pred. 

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić 

mr. sc. Držislav Vidaković, v.pred. 

doc. dr. sc. Mario Galić 

Vodogradnje mr. sc. Siniša Maričić, v.pred. 

prof. dr. sc. Lidija Tadić 
mr. sc. Siniša Maričić, v.pred. 

mr. sc. Tatjana Mijušković-

Svetinović, v.pred. 

Zgradarstvo i završni 

radovi 
mr. sc. Danijela Lovoković, pred. 

doc. dr. sc. Željka Jurković  

mr. sc. Danijela Lovoković, pred. 

izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-

Vicković 

Opskrba vodom i 

kanalizacija 

mr. sc. Tatjana Mijušković-

Svetinović, v.pred. 

mr. sc. Siniša Maričić, v.pred. 

mr. sc. Tatjana Mijušković-

Svetinović, v.pred. 
izv. prof. dr. sc. Marija Šperac  

Organizacija građenja I mr. sc. Držislav Vidaković, v.pred. 

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić 

mr. sc. Držislav Vidaković, v.pred. 

doc. dr. sc. Mario Galić  

Organizacija građenja II mr. sc. Držislav Vidaković, v.pred. 

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić 

mr. sc. Držislav Vidaković, v.pred. 

doc. dr. sc. Mario Galić  

Masivne konstrukcije I 
izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-

Nyarko 

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić 
izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-

Nyarko 

doc. dr. sc. Ivan Kraus  

Masivne konstrukcije II doc. dr. sc. Goran Gazić 

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić 
doc. dr. sc. Goran Gazić  

izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-

Nyarko 

Metalne konstrukcije izv. prof. dr. sc. Ivan Radić 

izv. prof. dr. sc. Jurko Zovkić 

izv. prof. dr. sc. Ivan Radić 

doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović 

Građenje i održavanje cesta izv. prof. dr. sc. Ivana  Barišić 
prof. dr. sc. Sanja Dimter  
izv. prof. dr. sc. Ivana  Barišić 

izv. prof. dr. sc. Irena Ištoka Otković 

Instalacije u visokogradnji 
mr. sc. Tatjana Mijušković-

Svetinović, v.pred. 

izv. prof. dr. sc. Marija Šperac  

mr. sc. Tatjana Mijušković-
Svetinović, v.pred. 

mr. sc. Siniša Maričić, v.pred. 

Geotehničko inženjerstvo izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek 
prof. dr. sc. Sanja Dimter 
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek 

izv. prof. dr. sc. Marija Šperac  

 

II. 



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

III. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju stalnih Povjerenstava za ocjenu 

završnog rada za preddiplomski stručni studij Građevinarstvo od 10. ožujka 2021. godine (KLASA: 
003-06/21-02/24 URBROJ:2158-77-17-21-01). 

 

 

7.  Odluka o izboru demonstratora za ljetni semestar akademske 2021 ./2022. godine 
Pod sedmom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, 

prodekanica za nastavu i studente. Rekla je da su demonstratore predložili predmetni nastavnici.  

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

 

O D L U K U 

       o izboru demonstratora za ljetni semestar 

      akademske 2021./2022. godine 

 

I. 
 

Za demonstratore iz nastavnih kolegija na studijima u ljetnom semestru akademske 2021./2022. godine 

biraju se, kako slijedi: 
 

Red. 

br. 

Ime i prezime 

demonstratora 

Nastavni  

kolegij 

Studijski  

program 

Ime i prezime nositelja 

nastavnog kolegija 

1.  Pavica Senić Geotehničko 
inženjerstvo 

Preddiplomski 
sveučilišni studij 

Građevinarstvo 

izv. prof. dr. sc. Krunoslav 
Minažek 

2.  Mirjana Šimunović Geotehničko 

inženjerstvo 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 
Građevinarstvo 

izv. prof. dr. sc. Krunoslav 

Minažek 

3.  Domagoj Čudina Arhitektonska 

računalna grafika 1 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 
Arhitektura i urbanizam 

izv. prof. dr. sc. Brankica 

Malić 

4.  Ante Horvatek  Hidromehanika Preddiplomski 

sveučilišni studij 

Građevinarstvo 

prof. dr. sc. Lidija Tadić 

5.  Sara Bukvić Prostorni prikazi u 

arhitekturi 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

mr. sc. Ivanka Stipančić-

Klaić 

6.  Petra Krpes Prostorni prikazi u 
arhitekturi 

Preddiplomski 
sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

mr. sc. Ivanka Stipančić-
Klaić 

7.  Filip Grgić  

 

Metalne 

konstrukcije I 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 
Građevinarstvo 

prof. dr. sc. Damir 

Markulak 

8.  Marin Valinčić Metalne 

konstrukcije I 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 
Građevinarstvo 

prof. dr. sc. Damir 

Markulak 

9.  Patricija Jazvinšak Mehanika I Preddiplomski 

sveučilišni studij 

Građevinarstvo 

izv. prof. dr. sc. 

Aleksandar Jurić 



Red. 

br. 

Ime i prezime 

demonstratora 

Nastavni  

kolegij 

Studijski  

program 

Ime i prezime nositelja 

nastavnog kolegija 

10.  Marija Jozić Mehanika I Preddiplomski 

sveučilišni studij 

Građevinarstvo 

izv. prof. dr. sc. 

Aleksandar Jurić 

11.  Ines Rakocija Mehanika II Preddiplomski 
sveučilišni studij 

Građevinarstvo 

izv. prof. dr. sc. 
Aleksandar Jurić 

12.  Ana Toth Mehanika II Preddiplomski 

sveučilišni studij 
Građevinarstvo 

izv. prof. dr. sc. 

Aleksandar Jurić 

13.  Hrvoje Mudrovčić Otpornost 

materijala I 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 
Građevinarstvo 

izv. prof. dr. sc. Mirjana 

Bošnjak Klečina 

14.  Ivana Šimić Otpornost 

materijala II 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 

Građevinarstvo 

izv. prof. dr. sc. Mirjana 

Bošnjak Klečina 

15.  Mario Feketija Organizacija 

građenja 1 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 

Građevinarstvo 

prof. dr. sc. Zlata Dolaček-

Alduk, dipl.ing.građ. 

16.  Matko Opačak Organizacija 
građenja 1 

Preddiplomski 
sveučilišni studij 

Građevinarstvo 

prof. dr. sc. Zlata Dolaček-
Alduk, dipl.ing.građ. 

17.  Matko Opačak Organizacija 

građenja 1 

Preddiplomski stručni 

studij Građevinarstvo 

mr. sc. Držislav 

Vidaković, dipl.ing.građ. 

18.  Loni Likar Organizacija 

građenja 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

prof. dr. sc. Zlata Dolaček-

Alduk, dipl.ing.građ. 

19.  Marijo Joković Organizacija 
građenja 

Preddiplomski 
sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

prof. dr. sc. Zlata Dolaček-
Alduk, dipl.ing.građ. 

20.  Dominik Katalinić 
 

Modeliranje 
konstrukcija 

Diplomski sveučilišni 
studij Građevinarstvo 

doc. dr. sc. Ivan Kraus 

21.  Marko Nekić Modeliranje 

konstrukcija 

Diplomski sveučilišni 

studij Građevinarstvo 

doc. dr. sc. Ivan Kraus 

22.  Dominik Katalinić 
 

Potresno 
inženjerstvo 

Diplomski sveučilišni 
studij Građevinarstvo 

izv. prof. dr. sc. Marijana 
Hadzima-Nyarko 

23.  Marko Nekić Potresno 

inženjerstvo 

Diplomski sveučilišni 

studij Građevinarstvo 

izv. prof. dr. sc. Marijana 

Hadzima-Nyarko 

24.  Mario Feketija Održavanje 
objekata 

Diplomski sveučilišni 
studij Građevinarstvo 

prof. dr. sc. Saša 
Marenjak, dipl.ing.građ. 

25.  Luka Škrlec Arhitektonske 

konstrukcije 2 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

doc. dr. sc. Ivana Brkanić 

Mihić 

26.  Bono Adžamić Arhitektonske 

konstrukcije 2 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

doc. dr. sc. Ivana Brkanić 

Mihić 

27.  Luka Brzić Stambene zgrade 2 Preddiplomski 
sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

doc. dr. sc. Luka Korlaet 

28.  Ema Šibila Stambene zgrade 2 Preddiplomski 
sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

doc. dr. sc. Luka Korlaet 



Red. 

br. 

Ime i prezime 

demonstratora 

Nastavni  

kolegij 

Studijski  

program 

Ime i prezime nositelja 

nastavnog kolegija 

29.  Ana Vračević Stambene zgrade 2 Preddiplomski 

sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

doc. dr. sc. Luka Korlaet 

30.  Luka Brzić Arhitektonsko 
projektiranje 

Preddiplomski 
sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

izv. prof. dr. sc. Sanja 
Lončar-Vicković 

31.  Ana Ratkajec Arhitektonsko 

projektiranje 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 
Arhitektura i urbanizam 

izv. prof. dr. sc. Sanja 

Lončar-Vicković 

32.  Martina Žagar Arhitektonsko 

projektiranje 

Preddiplomski 

sveučilišni studij 
Arhitektura i urbanizam 

izv. prof. dr. sc. Sanja 

Lončar-Vicković 

33.  Tea Hrgović Urbanizam 2 Preddiplomski 

sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

izv. prof. dr. sc.  

Dina Stober 

34.  Goran Antunović Urbanizam 2 Preddiplomski 

sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

izv. prof. dr. sc.  

Dina Stober 

35.  Valentina Pleša Urbanizam 2 Preddiplomski 
sveučilišni studij 

Arhitektura i urbanizam 

izv. prof. dr. sc.  
Dina Stober 

 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za ljetni semestar akademske 2021./2022. 

godine. 

 

8. Prijedlog Odbora za završne i diplomske ispite za Rektorovu nagradu za najbolji  

    seminarski rad izrađen u akademskoj 2020./2021. godini 

Pod osmom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, 
prodekanica za nastavu i studente. Rekla je da su od osam radova, odabrana dva rada – studenata Marije 

Jurine i Marka Nekića (pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivana Krausa) i studentice Kristine Novak (pod 

mentorstvom izv. prof. dr. sc. Dine Stober). 

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

 

O D L U K U 

 

1. Predlaže se dodjela Rektorove nagrade za akademsku 2020./2021. godinu studentima  

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek i to: 

 
1. Mariji Jurini i Marku Nekiću, studentima I. godine diplomskog sveučilišnog studija 

Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Modeliranje 

konstrukcija, pod naslovom Procjena nelinearnog potresnog ponašanja armiranobetonskih 

konstrukcija, na prijedlog doc. dr. sc. Ivana Krausa. 

 

2. Kristini Novak,  studentici III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture i 
urbanizma za izvrstan seminarski rad iz predmeta Planiranje grada, arhitektonski dio rada pod 

naslovom Istočni ulaz grada Osijeka- prijedlog scenarija razvoja i planskog rješenja, na 

prijedlog izv. prof. dr. sc. Dine Stober. 

 

3. Prijedlog za dodjelu Rektorove nagrade upućuje se Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku na daljnju provedbu.  

 



4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

Odbor za završne i diplomske ispite Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, na sjednici 

održanoj 8. veljače 2022. godine, pregledao je i analizirao predložene radove za dodjelu Rektorove 
nagrade. Pristiglo je ukupno osam radova od kojih je Odbor izdvojio i predložio dva rada. Fakultetsko 

vijeće prihvatilo je prijedlog i stoga je donesena Odluka kao u izreci. 

 

 

9. Pokretanje postupka izbora dekana i provedba postupka prikupljanja prijedloga 

    kandidata za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za 

    mandatno razdoblje 2022.- 2026. godine: 
Pod ovom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac rekao je da se pokreće postupak 

izbora dekana.  

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

 

                                                                 O D L U K U 

o pokretanju postupka izbora dekana  

i provedbi postupka prikupljanja prijedloga kandidata  

za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog  

fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022. – 2026. 

 

I. 

Pokreće se postupak izbora dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (u daljnjem tekstu: 

Fakultet) za mandatno razdoblje 2022. – 2026. s danom 10. ožujka 2022. godine i traje najkasnije do 4. 

svibnja 2022. godine.  

Postupak izbora dekana Fakulteta utvrđen je Statutom Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, 

pročišćeni tekst i obuhvaća provedbu postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor dekana  
Fakulteta koje provodi Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana Fakulteta, 

rokove za provedbu postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor dekana Fakulteta, utvrđivanje 

prijedloga kandidata za izbor dekana Fakulteta, rokove za sazivanje Izborne sjednice Fakultetskog vijeća 
i provedbu postupka izbora dekana tajnim glasovanjem na Izbornoj sjednici Fakultetskog vijeća. 

 

II. 

Provedba postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor dekana Fakulteta započinje danom 10. 

ožujka 2022. godine i traje do 11. travnja 2022. godine. 

 

III. 
Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana Fakulteta (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) obvezno je provesti postupak kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata za izbor 

dekana Fakulteta na način da se na temelju Popisa nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na 
znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju, redovitog profesora ili 

izvanrednog profesora Fakulteta, koji je utvrdilo Fakultetsko vijeće 9. ožujka 2022. godine obavi 

razgovor s nastavnicima i utvrdi prijedlog kandidata za izbor dekana Fakulteta.  

 
 

IV. 

Povjerenstvo je obvezno do 11. travnja 2022. godine obaviti razgovor s nastavnicima prema utvrđenom 
Popisu nastavnika navedenom u točki III. ove Odluke.  

Nakon obavljenog razgovora s nastavnicima, Povjerenstvo je obvezno do 15. travnja 2022. godine 

prema pisanoj izjavi kandidata o prihvaćanju kandidature za izbor dekana Fakulteta, utvrditi prijedlog 

kandidata za izbor dekana Fakulteta.  
 

V. 



Uz prijedloge kandidata za izbor dekana, pristupnici za izbor dekana Fakulteta dužni su priložiti 

Povjerenstvu sljedeću dokumentaciju: 
- izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature, 

- životopis kandidata,  

- opis znanstvenog i stručnog rada, 
- program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje  

 

VI. 

Povjerenstvo je dužno najkasnije 19. travnja 2022. godine izvijestiti dekana Fakulteta o prikupljenim 
prijedlozima kandidata za izbor dekana Fakulteta i uz prikupljeni prijedlog kandidata za izbor dekana 

Fakulteta priložiti dokumentaciju navedenu u točki V. ove Odluke. 

 

VII. 

Dekan Fakulteta dužan je najkasnije u roku  od 15 dana od dana primitka prijedloga Povjerenstva o 

prikupljenim prijedlozima za izbor dekana, odnosno najkasnije  4. svibnja 2022. godine sazvati Izbornu 
sjednicu Fakultetskog vijeća, na kojoj će se, među članovima Fakultetskog vijeća, izabrati izborno 

Povjerenstvo od tri člana koje provodi postupak tajnim glasovanjem za izbor dekana Fakulteta utvrđen 

Statutom Fakulteta. 

Na istoj sjednici Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana Fakulteta podnosi 
Fakultetskom vijeću izvješće o prikupljenim prijedlozima kandidata za izbor dekana Fakulteta.  

 

VIII.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 10. ožujka 2022. godine.   

 

9.1. Utvrđivanje Popisa nastavnika u znanstveno-nastavnom 

zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog 

profesora u trajnom zvanju, redovitog profesora i 

izvanrednog profesora 

Pod ovom točkom dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli 
sljedeći: 

 

POPIS 

       nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu  

         redovitog profesora u trajnom zvanju, redovitog profesora i izvanrednog profesora 

   Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za provedbu postupka kandidiranja za izbor 

         dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje  

2022. – 2026. 

 

I. Nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom  

   radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju kako slijedi: 

 

1. prof. dr. sc. Ksenija Čulo 
2. prof. dr. sc. Saša Marenjak 

3. prof. dr. sc. Damir Markulak 

 

II. Nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom 

    radnom  mjestu redovitog profesora kako slijedi: 

 

1. prof. dr. sc. Sanja Dimter 
2. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk 

3. prof. dr. sc. Ivica Guljaš 

4. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša 

5. prof. dr. sc. Lidija Tadić 
6. prof. dr. sc. Damir Varevac 

 



III. Nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom 

    radnom mjestu izvanrednog profesora kako slijedi: 

 

1. izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić 

2. izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina 
3. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić 

4. izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko 

5. izv. prof. dr. sc. Irena Ištoka Otković 

6. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić 
7. izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš 

8. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić 

9. izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković 
10. izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

11. izv. prof. dr. sc. Brankica Malić 

12. izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević 
13. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek 

14. izv. prof. dr. sc. Davorin Penava 

15. izv. prof. dr. sc. Ivan Radić 

16. izv.prof. dr. sc. Dina Stober 
17. izv. prof. dr. sc. Ivana Šandrk Nukić 

18. izv. prof. dr. sc. Marija Šperac 

19. izv. prof. dr. sc. Jurko Zovkić 
 

Prema navedenom popisu utvrđuje se da je na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek ukupno 

dvadeset i osam (28) nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom 

mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju, redovitog profesora i izvanrednog profesora i prema 
članku 23. stavku 1. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, mogu se 

kandidirati u postupku izbora dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno 

razdoblje 2022. – 2026. 
 

Ovaj Popis dostavlja se Povjerenstvu za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana Građevinskog 

i arhitektonskog fakulteta Osijek za provedbu postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor 
dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u skladu s Odlukom Fakultetskog vijeća o 

pokretanju postupka izbora dekana i provedbi postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor 

dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek od 9. ožujka 2022. godine. 

 

 

9.2.  Imenovanje Povjerenstva za prikupljanje prijedloga 

                 kandidata za izbor dekana 
Pod ovom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac rekao je da se povjerenstvo bira iz 

redova docenata. Pročitao je imena i prezimena predloženih članova.  

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

 

O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za prikupljanje prijedloga 

kandidata za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog  

fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022.- 2026. 

 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022.-2026. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u 

sastavu: 
 

1. Doc. dr. sc. Ivan Kraus, mag. ing. aedif., predsjednik 



2. Doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić, mag. ing. arch., članica i 

3. Doc. dr. sc. Mario Galić, dipl. ing. građ, član. 
 

II. 

Imenovano Povjerenstvo u točki I. ove Odluke obvezno je u skladu s člankom 24. i 25.  Statuta 
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i u rokovima utvrđenim Odlukom 

Fakultetskog vijeća o pokretanju postupka izbora dekana i provedbi postupka prikupljanja prijedloga 

kandidata za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022.- 

2026. provesti postupak prikupljanja prijedloga kandidata za izbor dekana Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek, izvijestiti dekana o prikupljenim prijedlozima te na Izbornoj sjednici 

podnijeti izvješće o prikupljenim prijedlozima za izbor dekana. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 10. ožujka 2022. godine 

 
 

10. Razmatranje i usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor izv. prof. dr. se. 

Marije Šperac, dipl. ing. grad. u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice i donošenje Mišljenja o 

ispunjavanju uvjeta za izbor izv. prof. dr. se. Marije Šperac, dipl. ing. grad. u znanstveno zvanje 

znanstvene savjetnice za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje 

građevinarstvo 

Pod desetom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela prof. dr. sc. Lidija Tadić, predsjednica Stručnog 
povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. 

 

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. Izv. prof. dr.  sc. Marija Šperac, dipl. ing. građ. ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje  
znanstvene savjetnice 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 izv. prof. dr. sc. Mariju Šperac, dipl. ing. građ.             u znanstveno 
zvanje  znanstvene savjetnice 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. 

 

11. Razmatranje i usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. se. Gorana 

      Gazića, dipl. ing. grad. u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i donošenje  

      Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor doc. dr. sc. Gorana Gazića, dipl. ing. grad. u  

      znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničkih 

      znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti 

Pod jedanaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš, 

predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika. 

 



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. Doc. dr. sc. Goran Gazić, dipl. ing. građ. ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje  višeg 

znanstvenog suradnika 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 doc. dr. sc. Gorana Gazića, dipl. ing. građ.             u znanstveno zvanje  
višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje 

temeljne tehničke znanosti. 

 

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. 

 

 

12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog i arhitektonskog 

      fakulteta Osijek  

Pod dvanaestom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac rekao je da se radi o 
usklađivanju Statuta Fakulteta s novim Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

 

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

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Statuta 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 

 

Članak 1. 

U Statutu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst koji obuhvaća Statut 
Građevinskog fakulteta Osijek koji je donijelo Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek na 154. redovitoj sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine, Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Građevinskog fakulteta Osijek od 28. travnja 2015. godine, Odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Građevinskog fakulteta Osijek od  11. travnja 2017. godine, Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Građevinskog fakulteta Osijek od  27. ožujka 2018. godine te Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek od 10. ožujka 2020. godine, u kojima 
je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu, u članku 22. stavku 4. iza riječi „do iznosa od 

500.000,00 kn“  zamjenjuju se riječima „do iznosa od 1.000,000,00 kn“. 

 

U istom članku 22. stavku 5. riječi „iznad iznosa od 500.000,00 kn“  zamjenjuju se riječima „iznad 

iznosa od 1.000,000,00 kn“. 

 

Članak 2. 
Ovlašćuje se Tajništvo Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek izraditi pročišćeni tekst Statuta 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. 

 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. 



 

 

13. Donošenje Odluke o usvajanju „Izvješća o provedbi Akcijskog plana za unaprjeđenje 

      kvalitete Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za period 2020.-2023“. u 2021. 

      godini 
Pod trinaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela Edita Pinterić, dipl. iur., voditeljica Ureda za 

unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja. Rekla je da smo prema smjernicama kod 

Reakreditacije dužni napraviti Akcijski plan za 3 godine te smo obvezni AZVO-u dostaviti izvješće o 

realizaciji plana svake godine. Ovo je prvo izvješće koje dostavljamo. 
 

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

 

O D L U K U 

o usvajanju „Izvješća o provedbi Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za period od 2020.-2023.“ u 2021. godini 

 

I. 

Usvaja se „Izvješće o provedbi Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek za period od 2020.-2023.“ u 2021. godini 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  

III. 

Izvješće  iz točke I. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske 

      disertacije pristupnika Filipa Anića, mag. ing. aedif. i imenovanje Povjerenstva za 

      obranu doktorske disertacije imenovanoga pristupnika 
Pod četrnaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnio prof. dr. sc. Ivica Guljaš, predsjednik 

Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije. Izvješće je podnio i izv. prof. dr. sc. Davorin Penava ispred 

Povjerenstva za poslijediplomske studije. 
 

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

 

O D L U K U 

 

Prihvaća se pozitivna ocjena doktorske disertacije pristupnika  Filipa Anića, mag. ing. aedif. pod 

naslovom „Procjena potresne otpornosti okomito na svoju ravninu armiranobetonskih okvirnih 

konstrukcija s ispunskim ziđem u kojem se nalaze otvori“  koju je ocijenilo Povjerenstvo za ocjenu 

doktorske disertacije u sastavu: 

 
1. prof. dr. sc. Ivica Guljaš, dipl. ing. građ., redoviti profesor Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek, predsjednik 

 

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

 

3. prof. dr. sc. Ivica Kožar, dipl. ing. građ., redoviti profesor u trajnom zvanju  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. Ivica Guljaš, dipl. ing. građ., redoviti profesor Građevinskog i arhitektonskog 
fakulteta Osijek, predsjednik 

 

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

 

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

Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, član 
 

Za zamjenika članova Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, imenuje se 

izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić, dipl. ing. građ., izvanredna profesorica Građevinskog i arhitektonskog 
fakulteta Osijek. 

 

III. 
Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Filipa Anića, mag. ing. aedif. održat će se 8. travnja 

2022. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici 0.5 Građevinskog i arhitektonskog fakulteta 

Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3. 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske 

     disertacije pristupnice Adriane Brandis, mag. ing. aedif. i imenovanje Povjerenstva za 

     obranu doktorske disertacije imenovane pristupnice 

Pod petnaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnio izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek, 
predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije. Izvješće je podnio i izv. prof. dr. sc. Davorin 

Penava ispred Povjerenstva za poslijediplomske studije. 

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

 

O D L U K U    

 

I. 

Prihvaća se pozitivna ocjena doktorske disertacije pristupnice Adriane Brandis, mag. ing. aedif. pod 

naslovom „Doprinos nelinearnom statičkom potresnom proračunu plitko temeljenih zgrada 

uzimajući u obzir međudjelovanje tla i konstrukcija“ koju je ocijenilo Povjerenstvo za ocjenu 

doktorske disertacije u sastavu: 

 
1. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek, dipl. ing. građ., izvanredni profesor Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek, predsjednik 

 
2. doc. dr. sc. Ivan Kraus, dipl. ing. građ., docent Građevinskog i arhitektonskog fakulteta 

Osijek, mentor i član 

 

3. prof. dr. sc. Mehmed Čaušević, dipl. ing. građ., professor emeritus 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. Krunoslav Minažek, dipl. ing. građ., izvanredni profesor Građevinskog 

i arhitektonskog fakulteta Osijek, predsjednik 



 

2. doc. dr. sc. Ivan Kraus, dipl. ing. građ., docent Građevinskog i arhitektonskog fakulteta 
Osijek, mentor i član 

 

3. prof. dr. sc. Mehmed Čaušević, dipl. ing. građ., professor emeritus Građevinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, član 

 

Za zamjenika  članova Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, imenuje se 

izv. prof. dr. sc. Davorin Penava, dipl. ing. građ., izvanredni profesor Građevinskog i arhitektonskog 
fakulteta Osijek. 

 

III. 
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Adriane Brandis, mag. ing. aedif. održat će se 29. 

ožujka 2022. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici III.47 Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

16. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske 

      disertacije pristupnika Dine Obradovića, mag. ing. aedif. i imenovanje Povjerenstva 

      za obranu doktorske disertacije imenovanog pristupnika 

Pod šesnaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnio izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, predsjednik 
Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije. Izvješće je podnio i izv. prof. dr. sc. Davorin Penava ispred 

Povjerenstva za poslijediplomske studije. 

 

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

O D L U K U 

 

I. 

Prihvaća se pozitivna ocjena doktorske disertacije pristupnika  Dine Obradovića, mag. ing. aedif. pod 

naslovom „Doprinos povećanju učinkovitosti održavanja kanalizacijskih sustava primjenom 

modela procjene troškova održavanja“ koju je ocijenilo Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije 

u sastavu: 

 

1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, dipl. ing. građ., izvanredni profesor Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek, predsjednik 

 

2. prof. dr. sc. Saša Marenjak, dipl. ing. građ., redoviti profesor u trajnom zvanju Građevinskog 
i arhitektonskog fakulteta Osijek, mentor i član 

 

3. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić, dipl. ing. građ., redovita profesorica 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, dipl. ing. građ., izvanredni profesor Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek, predsjednik 

 

2. prof. dr. sc. Saša Marenjak, dipl. ing. građ., redoviti profesor u trajnom zvanju Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek, mentor i član 

 



3. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić, dipl. ing. građ., redovita profesorica Građevinskog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci, član 
 

Za zamjenika  članova 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 pristupnika Dine Obradovića, mag. ing. aedif. održat će se 31. 

ožujka 2022. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici II.52 Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3. 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

17. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske 

      disertacije pristupnika mr. sc. Dragana Katića, dipl. ing. grad. i imenovanje  

      Povjerenstva za obranu doktorske disertacije imenovanog pristupnika 
Pod sedamnaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, 

predsjednica Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije. Izvješće je podnio i izv. prof. dr. sc. Davorin 

Penava ispred Povjerenstva za poslijediplomske studije. 
 

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

 

O D L U K U 
 

I. 

Prihvaća se pozitivna ocjena doktorske disertacije pristupnika  mr. sc. Dragana Katića, dipl. ing. građ. 

pod naslovom „Modeli procjene troškova toplinske energije školskih zgrada na području 

Federacije Bosne i Hercegovine“  koju je oicjenilo 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. Ivana Domljan, dipl. ing. građ., izvanredna profesorica, Sveučilište u 

Mostaru, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, članica 

 

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. Ivana Domljan, dipl. ing. građ., izvanredna profesorica, Sveučilište u Mostaru, 

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, članica 



 

 
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 pristupnika mr. sc. Dragana Katića, dipl. ing. građ. održat će se 

25. ožujka 2022. godine s početkom u 10.00 sati u predavaonici III.43 Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3. 
 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 

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

      prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika Stanka Čolaka, mag. ing. aedif. i  

      imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije 

Pod osamnaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnio izv. prof. dr. sc. Davorin Penava, 

predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske studije. 

 

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

 

O D L U K U 

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 pristupnika Stanka Čolaka, mag. ing. aedif. 
 

II. 

Imenuje se Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnika Stanka Čolaka, mag. ing. 
aedif. pod naslovom: “ARMIRANOBETONSKI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI 

POBOLJŠANE OTPORNOSTI NA PRODOR ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA“,  u 

sastavu: 

 
1. doc. dr. sc. Ivan Kraus, mag. ing. aedif., docent, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, predsjednik; 

 
2. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl. ing. građ., redoviti profesor, Sveučilište Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, član; 

 
3. prof. dr. sc. Boris Trogrlić, dipl. ing. građ., redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Fakultet 

građevinarstva, arhitekture i geodezije, član  

 

Za zamjenika članova Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. 

sc. Hrvoje Draganić, dipl. ing. građ., izvanredni profesor, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku,  Građevinski i arhitektonski fakultet 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 pristupnika Stanka Čolaka, mag. ing. aedif. održat će se 21. 

ožujka 2022. godine s početkom u 10.30 sati u predavaonici broj II.49 Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3. 

 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

19. Donošenje Odluke o izdavanju sveučilišnog udžbenika „English in Architecture“  

      autorice prof. Lidije Kraljević, v. pred. 

Pod devetnaestom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela prof. dr. sc. Lidija Tadić predsjednica 

Povjerenstva za izdavačku djelatnost. Rekla je da je udžbenik uvršten u godišnji Plan izdavačke 
djelatnosti. 

 

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

O D L U K U 

o izdavanju sveučilišnog udžbenika 

 

I. 

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek izdat će sveučilišni udžbenik autorice Lidije Kraljević, prof. 

pod naslovom „English in Architecture“. 

 

II. 

Sveučilišni udžbenik iz točke I. ove Odluke bit će izdan kao elektronička publikacija. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

20. Raspisivanje javnog natječaja i provedba postupka izbora kako slijedi: 

 

20.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-

nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, 

znanstvene grane nosive konstrukcije na neodređeno vrijeme u punom radnom 

vremenu 

Pod ovom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac rekao je da se natječaj raspisuje 

temeljem suglasnosti Sveučilišta. 
 

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

 
 

O D L U K U 

 

1. Pokreće se postupak izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u 

znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene 

grane nosive konstrukcije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 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 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 15. veljače 2022. godine (KLASA: 112-02/22-02/2, URBROJ: 2158-60-01-22-72) 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 iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 

polja građevinarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku je prema jedinstvenom modelu upravljanja ljudskim resursima u 2022. godini 

utvrdilo da izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko, dipl. ing. građ. ispunjava uvjete za izbor u 

znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu s člankom 
95. stavkom 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Slijedom navedenog, Vijeće je 

odlučilo kao u izreci.    

 

20.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-

nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke 

znanosti, znanstvene grane tehnička mehanika na neodređeno vrijeme u punom 

radnom vremenu 

Pod ovom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac rekao je da se natječaj raspisuje 

temeljem suglasnosti Sveučilišta. 

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

 

O D L U K U 

 

1. Pokreće se postupak izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u 

znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti, 

znanstvene grane tehnička mehanika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 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 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 15. veljače 2022. godine (KLASA: 112-02/22-02/2, URBROJ: 2158-60-01-22-73) 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 iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 

polja temeljne tehničke znanosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Sveučilište Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku je prema jedinstvenom modelu upravljanja ljudskim resursima u 2022. godini 
utvrdilo da izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić, dipl. ing. građ. ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno 



zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u skladu s člankom 95. stavkom 6. Zakona 

o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Slijedom navedenog, Vijeće je odlučilo kao u izreci.    

 

20.3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom 

zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja 

Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na određeno vrijeme i 

imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu postupka izbora suradnika u 

suradničko zvanje poslijedoktoranda 

Pod ovom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac rekao je da se natječaj raspisuje 
temeljem suglasnosti Sveučilišta. 

 

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

 

O D L U K U 

 

1. Pokreće se postupak izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u 

suradničko zvanje i na 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. 

 

2. U skladu s točkom 1. ove Odluke javni natječaj za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradničko 

zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda prema navedenom znanstvenom području 

i znanstvenom polju 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 15. veljače 2022. godine (KLASA: 112-02/22-02/2, URBROJ: 2158-60-01-22-74) 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 suradničkom zvanju i suradničkom radnom 
mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo 

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. Sveučilište je prema jedinstvenom modelu upravljanja 

ljudskim resursima utvrdilo napredovanje u više zvanje Mihaele Domazetović, asistentice u 
poslijedoktorandicu s obzirom da joj 5. lipnja 2022. godine istječe ugovor o radu, a ispunjava uvjete za 

izbor u više suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti 

i visokom obrazovanju. Slijedom navedenog, Vijeće je odlučilo je kao u izreci.    
 

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

 

ODLUKU 

o raspisivanju javnog natječaja i imenovanju Stručnog povjerenstva 

 

I. 
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisuje javni natječaj za izbor jednog suradnika u 

suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda za znanstveno područje Tehničkih 

znanosti, znanstveno polje građevinarstvo u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim 

vremenom. 

II. 



U Povjerenstvo za provjeru uvjeta u postupku izbora suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda 

iz točke I. ove Odluke imenuju se: 
 

- izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, dipl. ing. građ., Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 

predsjednik 

- prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ., Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 

članica 
- doc. dr. sc. Mario Galić, dipl. ing. građ., Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, član 

 

III. 

Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obvezno je u roku od 30 dana od zaključenja natječaja 
dostaviti Fakultetskom vijeću Izvješće s mišljenjem i prijedlogom pristupnika koji ispunjava uvjete 

utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta 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. 

 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

20.4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju 

          i na stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i  

          visokog obrazovanja za razvoj laboratorija iz znanstvenog područja 

          Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo ili strojarstvo na 

          neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu i imenovanje Stručnog  

          povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta za izbor u stručnog  

          suradnika 

Pod ovom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac rekao je da se natječaj raspisuje 
temeljem suglasnosti Sveučilišta. 

 

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

O D L U K U 

o imenovanju Stručnog povjerenstva 

za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju  i na 

stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (za 

razvoj laboratorija) iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

građevinarstvo ili strojarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek 

 

 

I. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta za izbor jednog 

zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju  i na stručnom radnom mjestu 
stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (za razvoj laboratorija) iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo ili strojarstvo na neodređeno vrijeme u 

punom radnom vremenu na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Ivica Guljaš, dipl. ing. građ., redoviti profesor Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek, predsjednik 

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

3. doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović, mag. ing. aedif., docent Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek, član                                                  
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