


 
Predstavnik ostalih zaposlenika: 
1.  Edita Pinterić, dipl. iur 
 
Predstavnici studenata: 
1.  Paško Bagarić, student 
 
Nenazočni članovi: 
1.  Prof. dr. sc. Ksenija Čulo  
2. Prof. dr. sc. Ivica Guljaš, prodekan za poslovanje i razvojno-stručni rad  
3. Doc. dr.sc. Tamara Brleković 
4. Doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić 
5. Doc. dr. sc. Marin Grubišić  
6. Dr. sc. Jelena Kaluđer, mag. ing. aedif., poslijedoktorandica 
7.  Mihaela Domazetović, mag. ing. aedif., asistentica 
8.  Marija Antolović, studentica 
9.  Ruža Mrkonjić, studentica  
10. Marija Čavala, studentica 
11. Iva Barišić, studentica 
12. Josip Zovkić, student 
13. Filip Soldo, student 
 
Nenazočni članovi pod rednim brojevima 1. i 4. 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 7. 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 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 9. ožujka 2022. godine; 
2. Izvješća; 
3. Izbor prof. dr. sc. Lidije Tadić, dipl. ing. građ. u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-

nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih 
znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane hidrotehnika na neodređeno vrijeme 
u punom radnom vremenu; 

4. Izbor doc. dr. sc. Ivana Krausa, mag. ing. aedif. u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane nosive konstrukcije na neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu; 

5. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje 
Tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na osobni zahtjev izv. prof. dr. 
sc. Hrvoja Draganića, dipl. ing. građ. i imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja u 
postupku izbora u znanstveno zvanje; 

6. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje 
Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na osobni zahtjev dr. sc. Roberta Bušića i 
imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje; 











diplomska rada; objavio je 5 radova u koautorstvu sa studentima iz područja teme završnog ili 
diplomskog rada; objavio je jedan sveučilišni udžbenik u koautorstvu “Građevinske konstrukcije u 
zgradarstvu”; uveo je novi kolegij na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
“Granična stanja uporabljivosti armiranobetonskih konstrukcija”; uveo je dva nova kolegija na 
diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo; na mrežnoj stranici Fakulteta postavio je 
recenzirane materijale iz dva kolegija. 
Pristupnik je nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje objavio 14 radova u koautorstvu 
sa studentima iz područja teme doktorskih radova. 
Voditelj je internog znanstvenoistraživačkog projekta “Potresno ponašanje plitko temeljenih 
konstrukcija na mekim tlima”. Voditelj je projekta Hrvatske zaklade za znanost “Nabijena zemlja za 
modeliranje i normizaciju u potresno aktivnim područjima” te suradnik na još tri projekta. 
Recenzirao je 41 rad u znanstvenim časopisima te pet radova na međunarodnom znanstvenom skupu ; 
recezent je za dva kompetitivna projekta; sudjelovao u je u programima popularizacije znanosti; 
obnašao je dužnost predsjednika Povjerenstva za popularizaciju znanosti i tehničke kulture na 
Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek od 2019. do 2021. godine; suradnik je na dva 
razvojna projekta kojima se postiže transfer znanja i tehnologija, međuinstitucijska suradnja, odnosno 
povezivanje akademske s društvenom i gospodarskom zajednicom; dobitnik je tri međunarodne i dvije 
domaće nagrade za znanstveni i nastavni rad. 
U zaključnom dijelu izvješća, Povjerenstvo je utvrdilo da doc. dr. sc. Ivan Kraus, mag. ing. aedif., 
ispunjava opće uvjete, pet (5) posebnih uvjeta iz skupine uvjeta A (potrebno najmanje dva (2) uvjeta), 
pet (5) posebnih uvjeta iz skupine uvjeta B  (potrebno najmanje dva (2) uvjeta) te tri (3)  posebna 
uvjeta iz skupine uvjeta C (nije potrebno imati niti jedan uvjet) sukladno Odluci Rektorskog zbora o 
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora. Slijedom navedenog, 
Povjerenstvo je predložilo Fakultetskom vijeću da se doc. dr. sc. Ivan Kraus izabere u znanstveno-
nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja 
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane nosive konstrukcije na 
Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. Fakultetsko vijeće je prihvatilo Izvješće i prijedlog 
Povjerenstva i odlučilo kao u izreci. 
 

 
5. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno 

područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na osobni zahtjev izv. 
prof. dr. sc. Hrvoja Draganića, dipl. ing. građ. i imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje 
Mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje 
Pod petom točkom dnevnog reda dekan, prof. dr. sc. Damir Varevac, pročitao je imena članova 
povjerenstva. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 
 

O D L U K U 
o imenovanju Stručnog povjerenstva 

 
I. 

U Stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor izv. prof. dr. sc. Hrvoja Draganića, dipl. 
ing. građ., u znanstveno zvanje  znanstvenog savjetnika za znanstveno područje Tehničkih znanosti, 
znanstveno polje temeljne tehničke znanosti imenuju se: 
 
- prof. dr. sc. Damir Markulak, dipl. ing. građ., redoviti profesor u trajnom zvanju, Građevinski i  
arhitektonski fakultet Osijek, predsjednik 
-prof. dr. sc. Lidija Tadić, dipl. ing. građ., redovita profesorica s izborom u znanstvenu savjetnicu u 
trajnom zvanju, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, članica 
-prof. dr. sc. Boris Troglić, dipl. ing. građ., redoviti profesor s izborom u znanstvenog savjetnika u 
trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, član  
 












