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ZAPISNIK 
 

s 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog fakulteta  Osijek (u 
daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) u akademskoj 2020./2021. godini, održane 12. svibnja 
2021. godine u elektroničkom obliku u skladu s Poslovnikom o radu Fakultetskog vijeća 
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća koji su elektroničkim putem dostavili svoju suglasnost: 

 

Nastavnici i suradnici: 

Nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju: 
1. Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan 
2. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, prodekanica za nastavu i studente 
3. Prof. dr. sc. Ivica Guljaš, prodekan za poslovanje i razvojno-stručni rad 
4. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, prodekan za znanost i poslijediplomske studije 
5. Izv. prof. dr. sc. Jurko  Zovkić, prodekan za projekte i suradnju s gospodarstvom 
6. Prof. dr. sc. Ksenija Čulo 
7. Prof. dr. sc. Saša Marenjak 
8. Prof. dr. sc. Damir Markulak 
9. Prof. dr. sc. Mensur Mulabdić  
10. Prof. dr. sc. Sanja Dimter 
11. Prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša 
12. Prof. dr. sc. Lidija Tadić 
13. Izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić 
14. Izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk 
15. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić 
16. Izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko    
17. Izv. prof. dr. sc. Irena Ištoka Otković 
18. Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić 
19. Izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš  
20. Izv. prof. dr. sc. Željko Koški 
21. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković  
22. Izv. prof. dr. sc. Brankica Malić 
23. Izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević 
24. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek 
25. Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava 
26. Izv. prof. dr. sc. Ivan Radić 
27. Izv. prof. dr. sc. Dina Stober 
28. Izv. prof. dr. sc. Ivana Šandrk Nukić 
29. Izv. prof. dr. sc. Marija Šperac 
30. Doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić 
31. Doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović 



32. Doc. dr. sc. Mario Galić  
33.Doc. dr. sc. Željka Jurković 
34. Doc. dr. sc. Marin Grubišić 
35. Doc. dr. sc. Ivan Kraus 
 

Predstavnici nastavnika u nastavnom zvanju: 
1. Mr. sc. Vladimir Moser, v. pred. 
2. Anamarija Štefić, v. pred. 
 
Predstavnici suradnika u suradničkom zvanju: 
1. Dr. sc. Mario Jeleč, mag. ing. aedif., poslijedoktorand  
 
Predstavnik ostalih zaposlenika: 
1. Edita Pinterić, dipl. iur. 
 
Predstavnici studenata: 
1. Luka Elez, student 
2. Martina Komadina, studentica 
3. Nikolina Orešković, studentica  
4. Matko Popović, student 
5. Oliver Romić, student 
 
Članovi koji nisu sudjelovali: 
1. Izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić  
2. Doc.dr.sc. Tamara Brleković 
3. Doc. dr. sc. Goran Gazić 
4. Lucija Kraus, mag. ing. arch., asistentica  
5. Mihaela Domazetović, mag. ing. aedif., asistentica 
6. Iva Bradarić, studentica 
7. Maja Zebić, studentica 
 
Članovi koji nisu sudjelovali pod 2., 4. i 5. opravdali su svoj izostanak. 
 

Ostali: 
1. Iva Vrkić, dipl. iur., tajnica Fakulteta 
2. Danijela Pavić, voditeljica Ureda dekana, zapisničar 
 
Od ukupno 51 članova Fakultetskog vijeća suglasnost za usvajanje odluka dostavilo je 44 
članova Vijeća. 
 
Članovima Fakultetskog vijeća dostavljeni su u elektroničkom obliku Poziv s dnevnim redom 
te materijali uz točke dnevnog reda kako slijedi: 
 

Dnevni red: 
1. Ovjera zapisnika s 9. redovite elektronske sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. travnja 

2021. godine; 
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa (unutar 20%) za: 

2.1. diplomski sveučilišni studij „Građevinarstvo“- smjer „Prometnice“; 
2.2. preddiplomski sveučilišni studij „Građevinarstvo“; 
2.3. preddiplomski stručni studij „Građevinarstvo“; 



3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Strateškog programa znanstvenih 
istraživanja Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u 2020. godini; 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima; 
5. Izbor izv. prof. dr. sc. Zlate Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ. u znanstveno-nastavno zvanje 

i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog područja 
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti na neodređeno vrijeme 
s punim radnim vremenom; 

6. Pokretanje postupka reizbora izv. prof. dr. sc. Mirjane Bošnjak-Klečina, dipl. ing. građ. na 
znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice iz znanstvenog područja 
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti i imenovanje Stručnog 
povjerenstva za izradu izvješća o radu izvanredne profesorice; 

7. Pokretanje postupka reizbora izv. prof. dr. sc. Silve Lozančić, dipl. ing. građ. na 
znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice iz znanstvenog područja 
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti i imenovanje Stručnog 
povjerenstva za izradu izvješća o radu izvanredne profesorice; 

8. Izbor Anite Gojević, mag. ing. aedif. na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
asistentice i suradničkom radnom mjestu asistentice iz znanstvenog područja Tehničkih 
znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane nosive konstrukcije za rad 
na projektu „Istraživanje i razvoj samozbijajućeg betona i betona za 3D printer s 
dodatkom biopepela“ u radnom odnosu na određeno vrijeme do 17. kolovoza 2023. 
godine s punim radnim vremenom; 

9. Izbor Luke Virovkića, 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 nosive konstrukcije za rad 
na projektu „Istraživanje i razvoj samozbijajućeg betona i betona za 3D printer s 
dodatkom biopepela“ u radnom odnosu na određeno vrijeme do 17. kolovoza 2023. 
godine s punim radnim vremenom; 

10. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja i izboru Lucije Bagarić, mag. ing. aedif. 
u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja 
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na određeno vrijemo s punim 
radnim vremenom (zamjena za bolovanje); 

11. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za 
znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na osobni 
zahtjev doc. dr. sc. Ivana Krausa, mag. ing. aedif. i imenovanje Stručnog povjerenstva za 
davanje Mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje; 

12. Donošenje Odluke o izdavanju sveučilišnog udžbenika „Građevinske konstrukcije u 
zgradarstvu“ autora: prof. dr. sc. Damira Markulaka, izv. prof. dr. sc. Jurka Zovkića i doc. 
dr. sc. Ivana Krausa; 

13. Raspisivanje javnog natječaja i provedba postupka izbora za 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 i 
imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora suradnika 

 
1. Pod točkom 1. dnevnog reda članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u 

elektroničkom obliku svoju suglasnost za ovjeru zapisnika s 9. redovite sjednice 
Fakultetskog vijeća održane 14. travnja 2021. godine. 

 



2. Pod točkom 2. dnevnog reda članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u 
elektroničkom obliku svoju suglasnost na  prijedlog Odluke pod točkom 2. dnevnog 
reda koja glasi: 

 
ODLUKA 

o usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna Studijskih programa 

(unutar 20%) za preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij 

i preddiplomski stručni studij Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 
 

I. 
Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Studijskih programa (unutar 20%) za preddiplomski 
sveučilišni studij „Građevinarstvo“, diplomski sveučilišni studij „Građevinarstvo“- smjer 
„Prometnice“ i preddiplomski stručni studij „Građevinarstvo“ Građevinskog i arhitektonskog  
fakulteta Osijek. 
 

II. 
Prijedlog izmjena i dopuna Studijskih programa (unutar 20%) za preddiplomski sveučilišni 
studij „Građevinarstvo“, diplomski sveučilišni studij „Građevinarstvo“- smjer „Prometnice“ i 
preddiplomski stručni studij „Građevinarstvo“ Građevinskog i arhitektonskog  fakulteta 
Osijek. 
nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

III. 
Ova Odluka dostavlja se Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na daljnji 
postupak. 

 
3. Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na  

prijedlog Odluke pod točkom 3. dnevnog reda koja glasi: 
 

ODLUKA 

 

I. 
Usvaja se  Izvješće o provedbi Strateškog programa znanstvenih istraživanja Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek u 2020. godini. 
 

II. 
Izvješće o provedbi Strateškog programa znanstvenih istraživanja Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove Odluke i čini 
njezin sastavni dio. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
4. Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na 

prijedlog Odluke pod točkom 4. dnevnog reda koja glasi: 
 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

završnim i diplomskim ispitima 

 



Članak 1.  
U Pravilniku o završnim i diplomskim ispitima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojeg je 
donijelo Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek na 210. redovitoj 
sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine i koji je stupio na snagu 25. travnja 2019. godine, u 
članku 2. stavku 7. iza riječi „diplomski“ dodaje se kosa crta (/) i riječ „završni“ i ostatak 
rečenice ostaje isti. 
 
U istom članku u stavku 8. iza riječi „diplomskog“ dodaje se kosa crta (/) i riječ 
„završnog“ i ostatak rečenice ostaje isti. 
 

Članak 2. 
Iza članka 14. dodaje se novi članak 14. a, koji glasi: 
 
„(1) Kod  izrade završnog rada najstrože je zabranjeno prepisivanje ili direktno 

prevođenje dijelova tuđeg teksta bez navođenja izvora.  

 

(2) Nakon prihvaćanja završnog rada, mentor rad pregledava licenciranim računalnim 

programom za provjeru izvornosti.  

 

(3) Ako mentor utvrdi da je student postupio suprotno odredbama stavka 1. ovog 

članka, izrada završnog rada odmah se prekida i protiv studenta se može pokrenuti 

stegovni postupak zbog teške povrede obveza Stegovnom sudu Fakulteta. Nakon isteka 

izrečene mjere, osim u slučaju mjere isključenja sa studija, student može podnijeti 

ponovo zahtjev za dodjelu teme završnog rada 

 

(4) Nakon provedenog postupka provjere izvornosti, mentor je dužan potvrdu o 

prihvaćanju završnog rada i provedenom postupku provjere njegove izvornosti (OB-7-

10-2), dostaviti Uredu za studente.  

 

(5) Izvješće licenciranog računalnog programa za provjeru izvornosti rada mentori su 

dužni čuvati u elektroničkome obliku najmanje 3 (tri) godine.“ 
 

Članak 3. 
U članku 15. u stavku 1. u alineji1. iza riječi „predan“  dodaju se riječi: „i da je proveden 

postupak provjere izvornosti rada“ te ostatak rečenice ostaje isti. 
U članku 15. u stavku 1. briše se alineja 8. 

 

Članak 4. 
Iza članka 25. dodaje se novi članak 25.a, a koji glasi: 
„(1) Pri izradi završnog rada najstrože je zabranjeno prepisivanje ili direktno 

prenošenje dijelova tuđeg rada bez navođenja izvora.  

 

(2) Nakon prihvaćanja završnog rada, Povjerenstvo za ocjenu završnog rada – nositelji 

predmeta Urbanističko-arhitektonski studio – završni rad, pregledavaju rad i utvrđuju 

izvornost rada.  

 

(3) Ako Povjerenstvo za ocjenu završnog rada utvrdi da je student postupio suprotno 

odredbama stavka 1. ovog članka, izrada završnog rada odmah se prekida i protiv 

studenta se može pokrenuti stegovni postupak zbog teške povrede obveza Stegovnom 

sudu Fakulteta. Nakon isteka izrečene mjere, osim u slučaju mjere isključenja sa 



studija, student se upućuje na ponovno upisivanje predmeta Urbanističko-arhitektonski 

studio – završni rad. 

 

 (4) Nakon provedenog postupka provjere izvornosti, mentor je dužan potvrdu o 

provedenom postupku utvrđivanja izvornosti rada (OB-7-10-2B), dostaviti Uredu za 

studente.“ 
 

Članak 5. 
U članku 26. u stavku 1.u alineji 1. iza broja „2“ dodaje se slovo „A“. 

U istom članku, u istom stavku iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:“2. 

potvrdu da je proveden postupak provjere izvornosti rada (Obrazac OB-7-10-2B)“. 
Dosadašnje alineje 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju alineje 3., 4., 5., 6., 7. i 8. 

U istom članku, u istom stavku briše se alineja 8. 
 

Članak 6. 
Iza članka 37. dodaje se novi članak 37. a, koji glasi: 
„(1) Pri izradi diplomskog rada najstrože je zabranjeno prepisivanje ili direktno 

prevođenje dijelova tuđeg teksta bez navođenja izvora.  

(2) Nakon prihvaćanja diplomskog rada, mentor rad pregledava licenciranim 

računalnim programom za provjeru izvornosti.  

 

(3)Preporučena maksimalna razina podudarnosti diplomskog rada je 30%. Provjera 

izvornosti provodi se bez naslovnih stranica, sadržaja, popisa slika, popisa tablica, 

popisa priloga i popisa literature. 

U slučaju da je preporučena razina prekoračena, mentor je dužan obrazložiti razloge 

prekoračenja. 

 

(4) Ako mentor utvrdi da je student postupio suprotno odredbama stavka 1. ovog 

članka, izrada diplomskog rada odmah se prekida i protiv studenta se može pokrenuti 

stegovni postupak zbog teške povrede obveza Stegovnom sudu Fakulteta. Nakon isteka 

izrečene mjere, osim u slučaju mjere isključenja sa studija, student može podnijeti 

ponovo zahtjev za dodjelu teme diplomskog rada. 

 

(5) Nakon provedenog postupka provjere izvornosti, mentor je dužan potvrdu o 

prihvaćanju diplomskog/specijalističkog diplomskog rada i provedenom postupku 

provjere njegove izvornosti (OB-7-11-2), dostaviti Uredu za studente. 

 

(6) Izvješće licenciranog računalnog programa za provjeru izvornosti rada mentori su 

dužni čuvati u elektroničkome obliku najmanje 3 (tri) godine.“ 
 

Članak 7. 
U članku 38. u stavku 1. u alineji 1. iza riječi „predan“  dodaju se riječi: „i da je proveden 

postupak provjere izvornosti rada“ te ostatak rečenice ostaje isti. 
U istom članku,  u istom stavku  briše se alineja 8. 

 
Članak 8. 

U članku 49. U stavku 1. u točki a) u alineji 9. riječi „Potvrdnica mentora o predaji 

završnog rada“ mijenjaju se i  glase : „Potvrda o prihvaćanju završnog rada i 

provedenom postupku provjere njegove izvornosti“. 
 



U istom članku  u istom stavku u istoj točki briše se alineja 12. 
 
U istom članku u istom stavku u istoj točki sadašnja alineja 13. postaje alineja 12. 

 
U istom članku u istom stavku u istoj točki iza alineje 12. dodaje se alineja 13. i glasi: 
„Potvrda o prihvaćanju završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju 
Arhitektura i urbanizam (Obrazac OB-7-10-2A)“. 
 
U istom članku u istom stavku u istoj točki iza alineje 13. dodaje se alineja 14. i glasi: 
„Potvrda o provedenom postupku utvrđivanja izvornosti  na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju Arhitektura i urbanizam (Obrazac OB-7-10-2B)“. 
 
U istom članku u istom stavku u točki b)  u alineji 7. riječi:„Potvrdnica mentora o 

predaji diplomskog/specijalističkog diplomskog rada“ mijenjaju se i glase:„Potvrda o 

prihvaćanju diplomskog/specijalističkog diplomskog rada i provedenom postupku 

provjere njegove izvornosti“. 
U istom članku u istom stavku u istoj točki briše se alineja 12. 
U istom članku u istom stavku u istoj točki sadašnja alineja 13. postaje alineja 12. 

 

Članak 9. 
Ovlašćuje se Tajništvo Fakulteta izraditi pročišćeni tekst Pravilnika o završnim i diplomskim 
ispitima Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u roku od 30 dana od dana stupanja 
na snagu ove Odluke. 

 

Članak 10. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima stupa na 
snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Građevinskog i arhitektonskog fakulteta 
Osijek. 
 

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

 

ODLUKA 

1. Izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ., izvanredna profesorica 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek bira se u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Redovita profesorica navedena u točki 1. ove Odluke izabrana je u znanstveno-

nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice s 

obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto u skladu s člankom 

102. stavkom 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i viskom 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. i Odluka USRH 101/14., Odluka USRH 

60/15. I 131/17.) i člankom 201. stavkom 1. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku. 

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje 

redovite profesorice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 

skladu s člankom 93. Stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i viskom 



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. i Odluka USRH 101/14., Odluka 

USRH 60/15. i 131/17.) 
 

Obrazloženje 
Na temelju izdane Suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 4. ožujka 
2021. godine (KLASA: 112-02/21-02/2 URBROJ:2158-60-01-21-86),Fakultetsko vijeće 
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (u daljnjem tekstu: Vijeće)je 10. ožujka 2021. 
godinedonijelo Odluku o raspisivanju Natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno 
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja 
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti. Navedeni Natječaj 
objavljen je dana 17. ožujka 2021. godine u ”Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije”, 
Internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iInternet stranici 
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekte na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek i na službenom internetskom 
portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Rok za prijavu za Natječaj je bio 
trideset (30) dana odnosno zaključno sa 16. travnja 2021. godine. 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora Građevinskog i 
arhitektonskog fakulteta Osijek  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao stalno stručno tijelo 
Vijeća u postupku izbora  u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovitog profesora dostavilo je dana 23. travnja 2021. godine (KLASA:003-06/21-04/10 
URBROJ:2158-77-18-21-01)Vijeću Izvješće o provjeri ispunjenosti uvjeta Rektorskog zbora 
iz Odluke Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku 
izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iznanstveno-nastavno radno mjesto 
redovitog profesora (u daljnjem tekstu: Izvješće). 
Iz Izvješća Povjerenstva vidljivo je da se u otvorenom roku na Natječaj prijavila izv. prof. dr. 
sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ., kao jedina pristupnica. 
Povjerenstvo je utvrdilo daje izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ.  na 
temelju Odluke Matičnog odbora za područje Tehničkih znanosti – polja arhitekture i 
urbanizma, geodezije i građevinarstva (KLASA: UP/I-640-03/21-01/0008 URBROJ: 355-06-
04-21-0002) od 22. siječnja 2021. godine izabrana u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice 
i upisana u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja pod brojem 240574.U 
daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 
redovite profesorice na temelju Izvješća Povjerenstva utvrđeno je da izv. prof. dr. sc. Zlata 
Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ. ispunjava opće uvjete: ima pozitivno ocijenjene rezultate 
sveučilišne studentske ankete za akademsku godinu 2019./2020. sa srednjom ocjenom 4,31; 
izvodila je nastavu u prethodnih pet godina u ukupnom opsegu od 2865 norma sati na 
Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. 
Uz ispunjavanje općih uvjeta, iz Izvješća Povjerenstva vidljivo je da je bila mentorica i 
komentorica na izradi 93 završna i diplomska rada; objavila je 7 radova sa studentima kojima 
je bila mentorica/komentorica iz područja teme njihovog završnog ili diplomskog ili 
poslijediplomskog specijalističkog rada;inovirala je nastavni sadržaj uvođenjem novog 
kolegija „Organizacija građenja“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju Arhitektura i 
urbanizam i kolegija „Tehnologije automatizacije procesa građenja, nadzora i kontrole“ na 
poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo; bila je mentorica dr. sc. Zdravku 
Cimboli pri izradi doktorske disertacije koju je 2019. godine uspješno obranio; nakon izbora u 
prethodno zvanje objavila je 6 radova od čega 4 u časopisima u koautorstvu sa studentima kao 
mentorica na izradi obranjene doktorske disertacije i 2 rada u zbornicima radova u 
koautorstvu sa studentima kao nastavnik tijekom doktorskog studija; sudjelovala je u 
postupku reakreditacije Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te kao članica stručnog 



povjerenstva sudjelovala je u postupku reakreditacije Fakulteta građevinarstva, arhitekture i 
geodezije Sveučilišta u Splitu; nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje 
recenzirala je jednu knjigu. Pristupnica je nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno 
zvanje kao autor ili koautor prezentirala 8 radova na znanstvenim i stručnim skupovima; 
sudjeluje ili je sudjelovala u realizaciji brojnih znanstvenih projekata; recenzirala je 42 članka 
u časopisima; bila je članica 7 organizacijskih ili znanstvenih odbora međunarodnih skupova; 
objavila je 5 stručnih radova i sudjelovala u 6 različitih aktivnosti popularizacije znanosti. 
Pristupnica je obnašala dužnost predstojnice Zavoda za organizaciju, tehnologiju i 
menadžment od 2014. do 2016. godine, te trenutno obnaša dužnost predsjednice Katedre za 
organizaciju i tehnologiju građenja; obnašala je dužnost predsjednice Odbora za 
unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2012. 
do 2014. godine, članica je navedenog Odbora od 2017. godine, a na Građevinskom i 
arhitektonskom fakultetu Osijek je članica Povjerenstva za praćenje i osiguravanje kvalitete, 
predsjednica Etičkog povjerenstva, predsjednica Stegovnog suda za studente, članica Odbora 
za nastavu, Odbora za završne i diplomske ispite, Povjerenstva za poslijediplomske studije, 
Radne skupine za izradu novog studijskog programa i Povjerenstva za izradu Samoanalize; 
voditeljica je Programa stručnog osposobljavanja za osobe koje provode energetske preglede i 
energetsko certificiranje zgrada od 2012. godine; članica je uredničkog odbora časopisa 
Građevinar od 2012. godine i uredničkog odbora časopisa Tehnički glasnik od 2017. godine, 
dobitnica je Povelje za naročit doprinos razvoju i djelatnosti Hrvatskog društva menadžera 
kvalitete i kvalitete uopće, Povelje za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete i 
Povelje zahvalnosti Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka za postignuća i doprinos od 
značenja za razvitak tehničke kulture na području Grada Osijeka 2013. godine. 
U zaključnom dijelu Izvješća, Povjerenstvo je utvrdilo da izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-
Alduk, dipl. ing. građ., ispunjava opće uvjete, sedam (7) posebnih uvjeta iz skupine uvjeta A, 
šest (6) posebnih uvjeta iz skupine uvjeta B te pet (5) posebnih uvjeta iz skupine uvjeta C u 
skladu s Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-
stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja  („Narodne novine“ br. 
122/17.). 
Slijedom navedenog Izvješća, Poverenstvo je zaključno utvrdilo da izv. prof. dr. sc. Zlata 
Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ. ispunjava uvjete u skladu s člankom 93. Zakona o 
znanstvenojdjelatnostiivisokomobrazovanju,StatutomSveučilišta JosipaJurjaStrossmayera u 
Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna 
mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i zaključno predložilo Vijeću da se 
izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ. izabere u znanstveno-nastavno zvanje 
redovite  profesorice i znanstveno-nastavno  radno mjesto redovite  profesorice iz 
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanostina 
Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku.  
Vijeće je prihvatilo Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i odlučilo kao u izreci. 

 

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

 

ODLUKA 

o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu reizbora  

na znanstveno-nastavno radno mjesto 

 

 

 



I. 
Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Mirjane Bošnjak-Klečina, dipl. ing. građ. na 
znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice iz znanstvenog područja Tehničkih 
znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti. 
 

II. 
U Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja i izradu Izvješća o reizboru na znanstveno-
nastavno radno mjesto izvanredne profesorice iz točke I. ove Odluke, imenuju se: 
 
1. prof. dr. sc. Ivica Guljaš, dipl. ing. građ., redoviti profesor, Građevinski i arhitektonski 

fakultet Osijek, predsjednik 
2. izv. prof. dr. sc. Davorin Penava, dipl. ing. građ., izvanredni profesor, Građevinski i 

arhitektonski fakultet Osijek, član 
3. prof. dr. sc. Ivica Kožar, dipl. ing. građ., redoviti profesor, Sveučilište u Rijeci, 

Građevinski fakultet, 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 
radnamjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
7. Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na 

prijedlog Odluke  pod točkom 7. dnevnog reda koja glasi: 
 

O D L U K U 

o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu reizbora  

na znanstveno-nastavno radno mjesto 

 

I. 
Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Silve Lozančić, dipl. ing. građ. na znanstveno-
nastavno radno mjesto izvanredne profesorice iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti. 
 

II. 
U Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja i izradu Izvješća o reizboru na znanstveno-
nastavno radno mjesto izvanredne profesorice iz točke I. ove Odluke, imenuju se: 
 
1. izv. prof. dr. sc. Davorin Penava, dipl. ing. građ., izvanredni profesor Građevinski i 

arhitektonski fakultet Osijek, predsjednik 
2. prof. dr. sc. Ivica Guljaš, dipl. ing. građ., redoviti profesor, Građevinski i arhitektonski 

fakultet Osijek, član 
3. prof. dr. sc. Ivica Kožar, dipl. ing. građ., redoviti profesor, Sveučilište u Rijeci, 

Građevinski fakultet, 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 
radnamjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
8. Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost na 

prijedlog Odluke pod točkom 8. dnevnog reda koja glasi: 
 

ODLUKA 

o izboru suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta 

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, 

znanstvene grane nosive konstrukcije na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu 

Osijek 
 
1. Anita Gojević, mag. ing. aedif., bira se u suradničko zvanje asistentice i radno mjesto 

asistentice iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

građevinarstvo, znanstvene grane nosive konstrukcije za rad na projektu 

„Istraživanje i razvoj samozbijajućeg betona i betona za 3D printer s dodatkom 

biopepela“ Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u radnom odnosu na određeno 

vrijeme do 17. kolovoza 2023. godine  s punim ranim vremenom. 

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

mjesto asistentice na određeno vrijeme do 17. kolovoza 2023. godine, s punim 

radnim vremenom u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Oduka USRH 

174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 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 
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek ( u daljnjem tekstu Fakultet) sklopio je Ugovor za 
projekt “Istraživanje i razvoj samozbijajućeg betona i betona za 3D printer s dodatkom 
biopepela“ (u daljnjem tekstu Projekt) nositelja projekta Presofex Gradnja d.o.o. koji se 
financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu navedenog Projekta predviđeno 
je zapošljavanje 2 mlada istraživača u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu 
asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, 
znanstvene grane nosive konstrukcije na određeno vrijeme do 17. kolovoza 2023. godine s 
punim radnim vremenom. Slijedom navedenog, na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 10. 
ožujka 2021. godine (KLASA:003-06/21-02/34 URBROJ:2158-77-17-21-01), raspisan je 
javni Natječaj Fakulteta (u daljnjem tekstu: Natječaj) za izbor dva zaposlenika/zaposlenica u 
suradničkom zvanju asistenta i radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih 
znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na određeno vrijeme do 17. kolovoza 2023. 
godine u punom radnom vremenu na Projektu 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 17. ožujka 2021. godine. Rok za prijavu na 
Natječaj bio je trideset dana (30) dana od dana objave, odnosno zaključno s prijavom od 16. 
travnja 2021. godine. Na istoj sjednici od 10. ožujka 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 nosive konstrukcije za rad na 
Projektu (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u sastavu: prof. dr. sc. Ivanka Netinger, 
redovita profesorica Fakulteta, predsjednica i članovi: prof. dr. sc. Damir Markulak, redoviti 
profesor u trajnom zvanju Fakulteta i izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima -Nyarko, izvanredna 
profesorica Fakulteta. 
Iz Izvješća Stručnog povjerenstva od 30. travnja 2021. (KLASA:003-06/21-04/11 URBROJ: 
2158-77-18-21-01) vidljivo je da se u otvorenom roku na Natječaj prijavilo četiri  (4) 
kandidata i to: Mahdi Kolbadi 22. ožujka 2021. godine, Anita Gojević, mag. ing. aedif. 14. 
travnja 2021. godine, Luka Virovkić, mag. ing. aedif. 15. travnja 2021. te dr. sc. Gordana 
Pavić 15. travnja 2021. godine. 
Stručno povjerenstvo je utvrdilo da dvoje (2) kandidata nije dostavilo pravovaljanu natječajnu 
dokumentaciju, odnosno Mahdi Kolbadi nije dostavio pravovaljanu natječajnu dokumentaciju 
prema Obrascu 4. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća 
radna mjesta te dr. sc. Gordana Pavić Privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka i 
stoga su isključeni iz daljnje provedbe postupka izbora. 
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 utvrđuju kandidati koji ispunjavaju 
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). 
U I. razini postupka utvrđeno je da su kandidati Anita Gojević, mag.ing.aedif. i Luka 
Virovkić, mag. ing aedif. dostavili potpunu dokumentaciju u skladu s Natječajem te su 
pozvani na provjeru motivacije i dodatnu provjeru znanja pred Stručnim povjerenstvom.  
Stručno povjerenstvo je utvrdilo da je II. razini pristupilo (2) kandidata i to Anita Gojević, 
mag. ing. aedif. i Luka Virovkić, mag. ing. aedif. II. razina odabira kandidata obuhvaćala je 
provjeru znanja, motivacije i sklonosti znanstvenoistraživačkom radu u znanstvenom 
području Tehničkih znanosti, znanstvenom polju građevinarstvo, znanstvenoj grani nosive 
konstrukcije, a  na razgovoru koji je održan 30. travnja 2021. godine. 
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 
Anita Gojević, mag. ing. aedif.  ima ukupno 69,5 bodova, a Luka Virovkić, mag. ing. aedif. 
58 bodova. Iz Izvješća Stručnog povjerenstva vidljivo je da je Anita Gojević, mag. ing. aedif. 
najuspješnija kandidatkinja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i Statutom Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst te 
člankom 41. Pravilnika Sveučilišta. Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo je uputilo 
Vijeću pozitivno mišljenje o ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora Anite Gojević, mag. ing. 
aedif. u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistentice iz znanstvenog područja 



Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane nosive konstrukcije 
na Projektu na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. Vijeće je prihvatilo Izvješće 
i prijedlog Stručnog povjerenstva te odlučilo kao u izreci ove Odluke.         

 
9. Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost 

na prijedlog Odluke pod točkom 9. dnevnog reda koja glasi: 
 

ODLUKA 

o izboru suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta 

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, 

znanstvene grane nosive konstrukcije na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu 

Osijek 
 
1. Luka Virovkić, mag. ing. aedif., bira se u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto 

asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

građevinarstvo, znanstvene grane nosive konstrukcije za rad na projektu 

„Istraživanje i razvoj samozbijajućeg betona i betona za 3D printer s dodatkom 

biopepela“ Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u radnom odnosu na određeno 

vrijeme do 17. kolovoza 2023. godine  s punim ranim vremenom. 

2. Suradnik naveden u točki 1. ove Odluke bira se u suradničko zvanje i radno mjesto 

asistenta na određeno vrijeme do 17. kolovoza 2023. godine, s punim radnim 

vremenom u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(„Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Oduka USRH 174/04., 46/07., 

45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 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 
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek ( u daljnjem tekstu Fakultet) sklopio je Ugovor za 
projekt “Istraživanje i razvoj samozbijajućeg betona i betona za 3D printer s dodatkom 
biopepela“ (u daljnjem tekstu Projekt) nositelja projekta Presofex Gradnja d.o.o. koji se 
financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu navedenog Projekta predviđeno 
je zapošljavanje 2 mlada istraživača u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu 
asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, 
znanstvene grane nosive konstrukcije na određeno vrijeme do 17. kolovoza 2023. godine s 
punim radnim vremenom. Slijedom navedenog, na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 10. 
ožujka 2021. godine (KLASA:003-06/21-02/34 URBROJ:2158-77-17-21-01), raspisan je 
javni Natječaj Fakulteta (u daljnjem tekstu: Natječaj) za izbor dva zaposlenika/zaposlenica u 
suradničkom zvanju asistenta i radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih 
znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na određeno vrijeme do 17. kolovoza 2023. 
godine u punom radnom vremenu na Projektu 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 17. ožujka 2021. godine. Rok za prijavu na 
Natječaj bio je trideset dana (30) dana od dana objave, odnosno zaključno s prijavom od 16. 
travnja 2021. godine. Na istoj sjednici od 10. ožujka 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 nosive konstrukcije za rad na 
Projektu (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u sastavu: prof. dr. sc. Ivanka Netinger, 



redovita profesorica Fakulteta, predsjednica i članovi: prof. dr. sc. Damir Markulak, redoviti 
profesor u trajnom zvanju Fakulteta i izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima -Nyarko, izvanredna 
profesorica Fakulteta. 
Iz Izvješća Stručnog povjerenstva od 30. travnja 2021. (KLASA:003-06/21-04/11 URBROJ: 
2158-77-18-21-01) vidljivo je da se u otvorenom roku na Natječaj prijavilo četiri  (4) 
kandidata i to: Mahdi Kolbadi 22. ožujka 2021. godine, Anita Gojević, mag. ing. aedif. 14. 
travnja 2021. godine, Luka Virovkić, mag. ing. aedif. 15. travnja 2021. te dr. sc. Gordana 
Pavić 15. travnja 2021. godine. 
Stručno povjerenstvo je utvrdilo da dvoje (2) kandidata nije dostavilo pravovaljanu natječajnu 
dokumentaciju, odnosno Mahdi Kolbadi nije dostavio pravovaljanu natječajnu dokumentaciju 
prema Obrascu 4. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća 
radna mjesta te dr. sc. Gordana Pavić Privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka i 
stoga su isključeni iz daljnje provedbe postupka izbora. 
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 utvrđuju kandidati koji ispunjavaju 
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). 
U I. razini postupka utvrđeno je da su kandidati Anita Gojević, mag. ing. aedif. i Luka 
Virovkić, mag. ing aedif. dostavili potpunu dokumentaciju u skladu s Natječajem te su 
pozvani na provjeru motivacije i dodatnu provjeru znanja pred Stručnim povjerenstvom.  
Stručno povjerenstvo je utvrdilo da je II. razini pristupilo (2) kandidata i to Anita Gojević, 
mag. ing. aedif. i Luka Virovkić, mag. ing. aedif. II. razina odabira kandidata obuhvaćala je 
provjeru znanja, motivacije i sklonosti znanstvenoistraživačkom radu u znanstvenom 
području Tehničkih znanosti, znanstvenom polju građevinarstvo, znanstvenoj grani nosive 
konstrukcije, a  na razgovoru koji je održan 30. travnja 2021. godine. 
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 
Luka Virovkić, mag. ing. aedif.  ima ukupno 58 bodova što ga čini uspješnim kandidatom u 
skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Građevinskog 
i arhitektonskog fakulteta Osijek- pročišćeni tekst te člankom 41. Pravilnika Sveučilišta. 
Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo je uputilo Vijeću pozitivno mišljenje o 
ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora Luke Virovkića, mag. ing. aedif. u suradničko zvanje 
i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja građevinarstvo, znanstvene grane nosive konstrukcije na Projektu na Građevinskom i 
arhitektonskom fakultetu Osijek. Vijeće je prihvatilo Izvješće i prijedlog Stručnog 
povjerenstva te odlučilo kao u izreci ove Odluke.         
 

10. Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost 
na prijedlog Odluke pod točkom 10. dnevnog reda koja glasi: 
 

 



ODLUKA 

poništenju  izbora u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta  

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek 

 
1. Izbor Lucije Bagarić, mag. ing. aedif.u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto 

asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo 
na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na Građevinskom i arhitektonskom 
fakultetu Osijek (zamjena za vrijeme bolovanja) donesenog na 6. redovitoj elektorničkoj 
sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj 2020./2021. godini održanoj 13. siječnja 2021. 
godine, poništava se. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek je dana 13. siječnja 2021. 
godine donijelo Odluku o izboru Lucije Bagarić, mag. ing. aedif. u suradničko zvanje i 
suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja građevinarstvo na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na Građevinskom i 
arhitektonskom fakultetu Osijek (zamjena za vrijeme bolovanja). Kako su se u međuvremenu 
pojavili opravdani razlozi zbog kojih se natječajni postupak ne može realizirati, odlučenoje 
kao u izreci ove Odluke. 

 
11. Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost 

na prijedlog Odluke pod točkom 11. dnevnog reda koja glasi: 
 

ODLUKA 

o imenovanju Stručnog povjerenstva 
 

I. 
U Stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor doc. dr. sc. Ivana Krausa, mag. 
ing. aedif., u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje 
Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, imenuju se: 
 
- izv. prof. dr. sc.  Jurko Zovkić, dipl. ing. građ., viši znanstveni suradnik, Građevinski i 

arhitektonski fakultet Osijek, predsjednik 

- prof. dr. sc. Damir Markulak, dipl. ing. građ., znanstveni savjetnik, Građevinski i 
arhitektonski fakultet Osijek, član 

- prof. dr. sc. Boris Trogrlić, dipl. ing. građ.,znanstveni savjetnik, Sveučilište u Splitu, 
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, član 
 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je u roku od 30 dana od dana imenovanja 
podnijeti izvješće Fakultetskom vijeću Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, u 
kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor pristupnika doc. dr. sc. Ivana Krausa, dipl. 
ing. građ., u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika sukladno Pravilniku o uvjetima 
za izbor u znanstvena zvanja (NN br. 28/17.) s prijedlogom da se pristupnik izabere ili ne 
izabere u znanstveno zvanje. 

 
12. Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost 

na prijedlog Odluke pod točkom 12. dnevnog reda koja glasi: 



ODLUKA 

o izdavanju i financiranju sveučilišnog udžbenika 

 

I. 
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek izdat će i financirati sveučilišni udžbenik 
„Građevinske konstrukcije u zgradarstvu“   autora prof. dr. sc. Damira Markulaka, dipl. 
ing. građ.,  izv. prof. dr. sc. Jurka Zovkića, dipl. ing. građ. i doc. dr. sc. Ivana Krausa, mag. 
ing. aedif. 
 

II. 
Sveučilišni udžbenik financirat će se sredstvima Fakulteta, izvor 43 - Ostali prihodi za 
posebne namjene, u nakladi od  300 primjeraka. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
13. Članovi Fakultetskog Vijeća dostavili su u elektroničkom obliku svoju suglasnost 

na prijedlog Odluke pod točkom 13. dnevnog reda koja glasi: 
 

ODLUKA 

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: 
 
- prof. dr. sc. Mensur Mulabdić, dipl. ing. građ., Građevinski i arhitektonski fakultet 

Osijek, predsjednik 

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

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

 
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. 

 

 




