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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Građevinski fakultet Osijek 

Ulica Vladimira Preloga 3 

31000 Osijek 

Povjerenstvo za poslijediplomske studije 

 

Osijek, 29. siječnja 2018. godine 

 

U skladu s Odlukom o djelokrugu rada te imenovanju članova Povjerenstva za 

poslijediplomske studije Građevinskog fakulteta Osijek od 29. studenoga 2016. godine (KLASA: 

003-06/16-02/98; URBROJ: 2158-77-08-16-98) utvrđuje se  

 

ABECEDNA RANG LISTA ODABRANIH PRISTUPNIKA  

za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo za stjecanje akademskoga stupnja 

doktora znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

građevinarstvo u akademskoj 2017. / 2018. godini 

 

Na temelju Natječaja za upis studenata u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija 

Građevinarstvo u akademskoj 2017./2018. godini, objavljenog 13. prosinca 2017. godine, 

Povjerenstvo za poslijediplomske studije utvrdilo je sljedeću rang listu odabranih pristupnika 

abacednim redoslijedom prema prezimenu pristupnika, s pripadnim predloženim 

istraživačkim problemima i studijskim savjetnicima:   

 
R.  
br. 

Ime Prezime Ukupno  Istraživački problem Studijski savjetnik 

     (MIN 50; 
MAX 100) 

  

1. Igor Dundović 62.67 Vlastiti istraživački problem Prof. dr. sc. Lidija Tadić 

2. Nikolina Karakaš 54.48 Vlastiti istraživački problem Doc. dr. sc. Tanja 
Kalman Šipoš 

3. Dragan Katić 76.30 Troškovi uporabe i održavanja građevina u ovisnosti 
od toplinske zaštite na primjeru školskih objekata u 
Federaciji Bosne i Hercegovine 

Doc. dr. sc. Hrvoje 
Krstić 

4. Krešimir Mileta 57.25 Čelični okviri sa zidanom ispunom, analitičko i 
probabilističko modeliranje istih 

Prof. dr. sc. Damir 
Markulak 

5. Ivana Primorac 60.08 Optimizacija građevinskih procesa i informacijsko 
modeliranje građevina 

Izv. prof. dr. sc. Zlata 
Dolaček Alduk 

6. Save Španja 50.70 Upravljanje vodim resursima sliva Drave u Hrvatskoj u 
uvjetima klimatskih promjena 

Prof. dr. sc. Lidija Tadić 

7. Kristina Strukar 78.32 Modeli ponašanja nosivih AB konstrukcija od 
samozbijajućeg betona sa recikliranom gumom pri 
djelovanju potresa 

Doc. dr. sc. Tanja 
Kalman Šipoš 

8. Hrvoje Vučemilović 62.80 Vlastiti istraživački problem Prof. dr. sc. Mensur 
Mulabdić 
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Prigovor na ishod vrednovanja pristupnici mogu podnijeti elektronički na e-mail 

poslijediplomski@gfos.hr ili poštom na adresu: 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijek  

Građevinski fakultet Osijek 

Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek 

Povjerenstvo za poslijediplomske studije 

n. r. doc. dr. sc. Davorin Penava 

 

putem ispunjenog i potpisanog obrasca OB 7-1-7 dostupnog na internetskoj stranici Fakulteta, 

najkasnije 8 dana od datuma objave rang liste odabranih pristupnika. Povjerenstvo za 

poslijediplomske studije uputiti će odgovor na prigovor najkasnije 14 dana od datuma 

primitka istog. 

 

Upis odabranih pristupnika prvi put u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija 

Građevinarstvo u akademskoj 2017. / 2018. godini provoditi u utorak, 6. veljače 2018. godine 

u vremenu od 7:00 do 15:00 sati u Uredu za studente 0.1 na Sveučilištu Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, Građevinskom fakultetu Osijek. Prilikom upisa obvezni ste predočiti: 

1) Dokaz o uplati:  

 480,00 HRK (četiri storine i osamdeset kuna) u svrhu troškova upisa, upisnih materijala i 

projekata studentskog zbora na IBAN Građevinskog fakulteta Osijek, broj: HR04 2500 

0091 1020 0243 8, MODEL: HR67, poziv na broj odobrenja: upisati broj OIB-a; 

 5000,00 HRK (pet tisuća kuna) u svrhu 1. rate školarine na IBAN Građevinskog fakulteta 

Osijek, broj: HR04 2500 0091 1020 0243 8, MODEL: HR67, poziv na broj odobrenja: 

upisati broj OIB-a; 

2) Dvije fotografije formata 4 × 6 cm; 

3) Ispunjen matični list; 

4) Izvornik rodnog lista (ukoliko je pri prijavi priložena neovjerena preslika); 

5) Preslika osobne iskaznice; 

6) Izvornik diplome o završenom preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom 

studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, odnosno 

završenom dodiplomskom studiju ili diplomu o završenom poslijediplomskom 

znanstvenom studiju za stjecanje magisterija znanosti, ukoliko je pri prijavi priložena 

neovjerena preslika; 

7) Izvornik dopunske isprave o studiju (engl. diploma supplement) preddiplomskog 

sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija, odnosno završenog dodiplomskog studija ili 

poslijediplomskog znanstvenog studija za stjecanje magisterija znanosti ili ovjerene 

preslike (ukoliko dopunska isprava nije izdana potrebno je dostaviti ovjereni prijepis 

položenih ispita tijekom studija s ocjenama), ukoliko je pri prijavi priložena neovjerena 

preslika; 
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U slučaju spriječenosti dolaska molim obavijestiti voditeljicu Ureda za diplomske i 

poslijediplomske studije gđu. Veroniku Malović na e-mail: vmalovic@gfos.hr ili tel.: +385 31 

540 090. 

 

Predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske 

studije: 

 

 

Doc. dr. sc. Davorin Penava, dipl. ing. građ. 
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