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ZAPISNIK 

 

s 11. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog fakulteta  Osijek 

(u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) u akademskoj 2020./2021. godini, održane 1. lipnja 

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. Lidija Tadić 

12. Izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk 

13. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić 

14. Izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko    

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

16. Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić 

17. Izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš  

18. Izv. prof. dr. sc. Željko Koški 

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

20. Izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

21. Izv. prof. dr. sc. Brankica Malić 

22. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek 

23. Izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević 

24. Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava 

25. Izv. prof. dr. sc. Ivan Radić 

26. Izv. prof. dr. sc. Dina Stober 

27. Izv. prof. dr. sc. Marija Šperac 

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

29. Doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić 

30. Doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović 

31. Doc. dr. sc. Mario Galić  



32. Doc. dr. sc. Goran Gazić 

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. Iva Bradarić, studentica 

2. Martina Komadina, studentica 

3. Nikolina Orešković, studentica  

4. Matko Popović, student  

 

Članovi koji nisu sudjelovali: 

1. Prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša 

2. Izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić 

3. Doc.dr.sc. Tamara Brleković 

4. Mihaela Domazetović, mag. ing. aedif., asistentica 

5. Lucija Kraus, mag. ing. arch., asistentica 

6. Luka Elez, student 

7. Oliver Romić, student 

8. Maja Zebić, studentica 

 

Članovi koji nisu sudjelovali pod 3., 4. i 5. opravdali su svoj izostanak. 

 

Ostali: 

1. Iva Vrkić, dipl. iur., tajnica Fakulteta 

2. Mirta Magud, mag.iur., voditeljica Ureda za pravne i opće poslove, zapisničar 

 

Od ukupno 51 članova Fakultetskog vijeća suglasnost za usvajanje odluka dostavilo je 43 

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. Donošenje Odluke o prihvaćanju Elaborata studijskog programa diplomskog sveučilišnog 

studija na hrvatskom i engleskom jeziku „Konstrukcije otporne na izvanredna 

djelovanja- Resilient structures“ u okviru projekta Interstuct (UP.03.1.1.02.2025); 

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

diplomski sveučilišni studij „Građevinarstvo“- smjer „Prometnice“ i preddiplomski 

sveučilišni studij „Arhitektura i urbanizam“; 



3. Donošenje Odluke o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj 

2021./2022. godini; 

4. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek; 

5. Raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje 

asistenta za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, 

znanstvenu granu prometnice i imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu postupka 

izbora suradnika u naslovno suradničko zvanje. 

 

 

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

obliku svoju suglasnost na  prijedlog Odluke pod točkom 1. dnevnog reda koja glasi: 

 

O D L U K A 

 

o usvajanju Elaborata studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija na 

hrvatskom i engleskom jeziku – „Konstrukcije otporne na izvanredna djelovanja- Resilient 

Structures“ Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 

 

 

I. 

Usvaja se Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija na hrvatskom i 

engleskom jeziku – „Konstrukcije otporne na izvanredna djelovanja- Resilient Structures“ 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u sklopu istoimenog  projekta sklopljenog na 

temelju Ugovora između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za strukovno 

obrazovanje odraslih i Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 12. listopada 2018. 

godine, a financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda s oznakom 

UP.03.1.1.02.2025. 

 

II. 

Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija na hrvatskom i engleskom 

jeziku – „Konstrukcije otporne na izvanredna djelovanja- Resilient Structures“ 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. 

 

 

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

prijedlog Odluke pod točkom 2. dnevnog reda koja glasi: 

 

O D L U K A 

 

o usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna Studijskih programa 

(unutar 20%) za diplomski sveučilišni studij „Građevinarstvo“- smjer „Prometnice“ i 

preddiplomski sveučilišni studij „Arhitektura i urbanizam“ 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 

 

 



I. 

Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Studijskih programa (unutar 20%) za diplomski 

sveučilišni studij „Građevinarstvo“- smjer „Prometnice“ i preddiplomski sveučilišni studij 

„Arhitektura i urbanizam“  Građevinskog i arhitektonskog  fakulteta Osijek. 

 

II. 

Prijedlog izmjena i dopuna Studijskih programa (unutar 20%) za diplomski sveučilišni studij 

„Građevinarstvo“- smjer „Prometnice“ i preddiplomski sveučilišni studij „Arhitektura i 

urbanizam“ 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 

o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija  

u akademskoj 2021./2022. godini 

 

I. 

Studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija „Građevinarstvo“, preddiplomskog 

sveučilišnog studija „Arhitektura i urbanizam“, preddiplomskog stručnog studija 

„Građevinarstvo“ i specijalističkog diplomskog stručnog studija „Građevinarstvo“ 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, ostvaruju pravo upisa u višu godinu studija s 

ostvarenih 47 ECTS bodova. 

 

II. 

Uvjet naveden u točki I. ove Odluke primjenjuje se isključivo pri upisu u akademsku 

2021./2022. godinu zbog epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Senata Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku. 

 

 

IV. 

Ova Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na daljnju 

provedbu. 

 

 

 

 

 

 



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 imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 

 

I. 

U Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, 

imenuju se: 

 

- Prof. dr. sc. Lidija Tadić, dipl. ing. građ., redovita profesorica, predsjednica 

- Prof. dr. sc. Ivica Guljaš, dipl. ing. građ., redoviti profesor, član 

- Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl. ing. arh., izvanredna profesorica, 

članica 

 

II. 

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

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

prijedlog Odluke pod točkom 5. dnevnog reda koja glasi: 

 

ODLUKA 

 

1. Pokreće se postupak izbora jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta 

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, 

znanstvene grane prometnice na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. 

 

2. U skladu s točkom 1. ove Odluke javni natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno 

suradničko zvanje asistenta prema navedenom znanstvenom području i znanstvenom 

polju u točki 1. ove Odluke objavit će se u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“ 

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 

Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju uputio je zahtjev za pokretanje postupka izbora 

jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane prometnice na Građevinskom i 

arhitektonskom fakultetu Osijek. Uvidom u studijski program utvrđeno je da je na 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo potreban jedan suradnik 

u suradničkom zvanju asistenta kako bi se osigurala potpuna pokrivenost nastave. Uzevši u 

obzir nemogućnost zapošljavanja novih suradnika i održavanja kontinuiteta i kvalitete izvedbe 

nastave na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo razvidno je da 

je neophodan jedan suradnik i to u suradničkom zvanju asistenta radi osiguranja kvalitete 

nastave. Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće je utvrdilo da Građevinski i arhitektonski  




