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SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK 

FAKULTETSKO VIJEĆE 

 

KLASA:003-06/22-01/5 

URBROJ:2158-77-08-22-03 

Osijek, 27. travnja 2022.  

 

ZAPISNIK 

 

Izborne sjednice Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek  (u daljnjem 

tekstu: Vijeće)  u akademskoj 2021./2022. godini održane 27. travnja 2022. godine u Velikoj 

vijećnici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, 31 000 

Osijek s početkom u 11.00 sati. 

 

Nazočni članovi Vijeća: 

 

Članovi Vijeća po položaju: 

1. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl. ing. građ. - dekan 

2. izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, dipl. ing. građ. – prodekanica za nastavu i 

studente 

3. prof. dr. sc. Ivica Guljaš, dipl. ing. građ. – prodekan za poslovanje i razvojno-stručni rad 

4. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, dipl. ing. građ. – prodekan za znanost i poslijediplomske 

studije 

5. izv. prof. dr. sc. Jurko Zovkić, dipl. ing. građ. – prodekan za projekte i suradnju s 

gospodarstvom 

 

Nastavnici i suradnici: 

 

Članovi Vijeća u znanstveno-nastavnom zvanju: 

 

Redoviti profesori u trajnom zvanju: 

6. prof. dr. sc. Ksenija Čulo  

7. prof. dr. sc. Saša Marenjak 

8. prof. dr. sc. Damir Markulak 

 

Redoviti profesori: 

9. prof. dr. sc. Sanja Dimter  

10. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk  

11. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša  

12. prof. dr. sc. Lidija Tadić 

 

 

Izvanredni profesori: 

13. izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić  
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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. Sanja Lončar-Vicković 

19. izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

20. izv. prof. dr. sc. Brankica Malić 

21. izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević  

22. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek  

23. izv. prof. dr. sc. Davorin Penava 

24. izv. prof. dr. sc. Ivan Radić 

25. izv. prof. dr. sc. Dina Stober 

26. izv. prof. dr. sc. Ivana Šandrk Nukić  

27. izv. prof. dr. sc. Marija Šperac 

28. izv. prof. dr. sc. Ivan Kraus 

 

 

Docenti: 

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. Marin Grubišić  

34.  doc. dr. sc. Željka Jurković 

 

 

Predstavnici nastavnika u nastavnom zvanju: 
35.  mr. sc. Danijela Lovoković, pred. 

36.  mr. sc. Vladimir Moser, v. pred. 

 

Predstavnici suradnika u suradničkom zvanju: 
37.  dr. sc. Mihaela Domazetović, mag. ing. aedif., asistentica  

38.  dr. sc. Jelena Kaluđer, mag. ing. aedif., poslijedoktorandica  

39.  Marija Krajnović, mag. ing. arch., asistentica 

 

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

 

Predstavnici studenata: 
41.  Marija Antolović, studentica 

42.  Paško Bagarić, student 

43.  Iva Barišić, studentica 

44.  Ruža Mrkonjić, studentica 

45. Josip Zovkić, student 
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Član Vijeća bez prava glasa: 

    Iva Vrkić, dipl. iur. – tajnica Fakulteta 

 

Nenazočni članovi Vijeća: 

1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić 

2. doc. dr. sc. Tamara Brleković 

3. Marija Čavala, studentica 

4. Filip Soldo, student 

 

Nenazočni članovi Vijeća pod 3. i 4. nisu opravdali su svoj izostanak. 

 

Ostali nazočni: 

1. Marija Maras, voditeljica Ureda za ljudske resurse i opće poslove, zapisničarka 

 

 

UVODNI DIO IZBORNE SJEDNICE 

 

Izbornom sjednicom Fakultetskog vijeća  u skladu s člankom 25. Poslovnika o radu Fakultetskog 

vijeća predsjedava izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, dipl. ing. građ., prodekanica za 

nastavu i studente (u daljnjem tekstu: predsjedateljica). 

Predsjedateljica je u skladu s člankom 27. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, 

pročišćeni tekst ( u daljnjem tekstu: Statut Fakulteta) i člankom 25. Poslovnika o radu Fakultetskog 

vijeća otvorila Izbornu sjednicu Fakultetskog vijeća za izbor dekana Građevinskog i 

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

Zatim je Predsjedateljica konstatirala da biračko tijelo čini 49 članova s pravom glasa Fakultetskog 

vijeća od kojih 5 članova na položaju dekana i prodekana,  31 nastavnika u znanstveno-nastavnom 

zvanju, 2 predstavnika nastavnika u nastavnom zvanju, 3 predstavnika suradnika u suradničkom 

zvanju, 1 predstavnik ostalih zaposlenika te 7 predstavnika studenta. Na sjednici su nazočni i 

članovi Vijeća bez prava glasa, tajnica Fakulteta i voditeljica Ureda za ljudske resurse i opće 

poslove- zapisničarka).  

Slijedom navedenoga, Predsjedateljica  je konstatirala da je na Izbornoj sjednici  od ukupnog broja 

članova Fakultetskog vijeća s pravom glasa od 49 članova nazočno 45 članova Fakultetskog vijeća 

s pravom glasa i da Vijeće može pravovaljano odlučivati.  
 

Nakon toga,  Predsjedateljica je predložila da se članovi Vijeća očituju jesu li uz POZIV za Izbornu 

sjednicu primili materijale za Izbornu sjednicu Vijeća koji sadrži u skladu s člankom 25. Statuta 

Fakulteta: Izvješće Povjerenstva o prikupljenim prijedlozima kandidata za izbor dekana Fakulteta 

za mandatno razdoblje 2022.-2026. te Izjave o prihvaćanju kandidature kandidata izv. prof. dr. sc. 

Hrvoja Krstića, dipl. ing. građ. i izv. prof. dr. .sc. Tanje Kalman Šipoš, životopise kandidata, opise 

znanstvenog i stručnog rada i programe rada kandidata za izbor dekana Fakulteta za mandatno 

razdoblje 2022.-2026.  

 

Vijeće je javnim očitovanjem jednoglasno potvrdilo primitak materijala za Izbornu sjednicu u 

skladu s člankom 25. Statuta Fakulteta. 
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Nakon toga Predsjedateljica je prema POZIVU za Izbornu sjednicu predložila sljedeći  

 

Dnevni red: 

 

1. Izvješće Povjerenstva za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek o prikupljenim prijedlozima kandidata 

za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 

2022.-2026. 

2. Javna prezentacija Programa rada kandidata za izbor dekana Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022.-2026. godine   

 

2.1. izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš, izvanredna profesorica 

 

2.2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, izvanredni profesor 

 

3. Imenovanje Izbornog povjerenstva za provedu postupka izbora dekana Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022.-2026.  

4. Izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 

2022.-2026. godine   
               

 

Članovi Vijeća javnim glasovanjem jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.  

 

 

 

Točka 1. 

Izvješće Povjerenstva za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana  Građevinskog  

i arhitektonskog fakulteta Osijek o prikupljenim prijedlozima kandidata za izbor dekana 

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

 

Predsjedateljica je u okviru ove točke dnevnog reda istaknula da je na početku Izborne sjednice  

konstatirano da je dostavljena sva dokumentacija u skladu s člankom 25. Statuta  Fakulteta. Zatim 

je u uvodnom dijelu izvijestila da je iz Izvješća Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata 

za izbor dekana Fakulteta za mandatno razdoblje 2022.-2026. u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivan 

Kraus, mag. ing. aedif., predsjednik i članovi: doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić, mag. ing. arch.  i 

doc. dr. sc. Mario Galić, dipl. ing. građ.  u skladu s člankom 24. Statuta Fakulteta u utvrđenim 

točkama II., III., IV. V. i VI. Odluke 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. od 9. ožujka 2022. godine, proveden 

postupak kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata za izbor dekana Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022. – 2026.  

Nakon toga, Predsjedateljica je pozvala izv. prof. dr. sc. Ivana Krausa, mag. ing. aedif., 

predsjednika Povjerenstva za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022. – 2026. da podnese izvješće Vijeću 

o prikupljenim prijedlozima za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za 

mandatno razdoblje 2022. – 2026.  
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Predsjednik Povjerenstva za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana Građevinskog i 

arhiektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022. – 2026. ( u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) izvijestio je Vijeće da je Povjerenstvo  u skladu s člankom 24. Statuta Fakulteta i 

sukladno točki IV. Odluke 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.  od 9. ožujka 2022. godine (u daljnjem tekstu Odluka Vijeća) 

obavilo u periodu od 10. ožujka 2022. godine do 11. travnja 2022. godine razgovore s nastavnicima 

prema utvrđenom Popisu nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom 

radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju, redovitog profesora i izvanrednog profesora, 

koji je utvrdilo Vijeće 9. ožujka 2022. godine.  

 

Nakon obavljenog razgovora, Povjerenstvo je utvrdilo da su pisanu Izjavu o prihvaćanju 

kandidature za izbor dekana  Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno 

razdoblje 2022. – 2026. dostavili 8. travnja 2022. godine izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, izvanredni 

profesor i 11. travnja 2022. godine izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš, izvanredna profesorica 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. 

   

Slijedom navedenog,  Povjerenstvo je utvrdilo da je pisana Izjava izv. prof. dr. sc. Hrvoja Krstića, 

dipl. ing. građ. o prihvaćanju kandidature za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta 

Osijek dostavljena  u otvorenom roku odnosno u skladu s točkom IV. Odluke. Uz pisanu Izjavu o 

prihvaćanju kandidature za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek izv. prof. 

dr. sc. Hrvoje Krstić, dipl. ing. građ. dostavio je Povjerenstvu dokumentaciju koja sadrži: životopis 

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

(2022.-2026.). Uvidom u navedenu dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo da je dokumentacija 

u skladu s člankom 24. Statuta Fakulteta i sukladno točki V. Odluke Vijeća. Nakon pregleda 

dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da je kandidat izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, 

dipl. ing. građ. u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i u skladu sa člankom 23. 

Statuta Fakulteta, ispunjava uvjete za kandidaturu u postupku izbora dekana Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022. – 2026. 

Zatim je Povjerenstvo utvrdilo da je kandidat izv. prof. dr. Hrvoje Krstić, dipl. ing. građ. na temelju 

ugovora o radu od 1. veljače 2018. godine zaposlen na znanstveno-nastavnom radnom mjestu 

izvanrednog profesora na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Građevinskom i 

arhitektonskom fakultetu Osijek. 

 

Nadalje, Povjerenstvo je utvrdilo da je pisana Izjava izv. prof. dr. sc. Tanje Kalman Šipoš, dipl. 

ing. građ. o prihvaćanju kandidature za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta 

Osijek dostavljena  u otvorenom roku odnosno u skladu s točkom IV. Odluke. Uz pisanu Izjavu o 

prihvaćanju kandidature za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek izv. prof. 

dr. sc. Tanja Kalman Šipoš, dipl. ing. građ. dostavila je Povjerenstvu dokumentaciju koja sadrži: 

životopis kandidata, opis znanstvenog i stručnog rada i program rada za četverogodišnje mandatno 

razdoblje (2022.-2026.). Uvidom u navedenu dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo da je 

dokumentacija u skladu s člankom 24. Statuta Fakulteta i sukladno točki V. Odluke Vijeća. Nakon 

pregleda dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da je kandidatkinja izv. prof. dr. sc. 

Tanja Kalman Šipoš, dipl. ing. građ. u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredne profesorice i u 

skladu sa člankom 23. Statuta Fakulteta ispunjava uvjete za kandidaturu u postupku izbora dekana 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022. – 2026. 
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Zatim je Povjerenstvo utvrdilo da je kandidatkinja izv. prof. dr. Tanja Kalman Šipoš, dipl. ing. 

građ.  na temelju ugovora o radu od 15. travnja 2020. godine zaposlena na znanstveno-nastavnom 

radnom mjestu izvanredne profesorice na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. 

 

 

Povjerenstvo utvrđuje da kandidati izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, dipl. ing. građ.  i izv. prof. dr. 

sc. Tanja Kalman Šipoš, dipl. ing. građ.  ispunjavaju  uvjete za izbor dekana u skladu sa Statutom 

Fakulteta i da su  kandidature pravovaljane.  

Slijedom navedenog, Povjerenstvo predlaže Vijeću kandidate: 

 

1. izv. prof. dr. sc. Hrvoja Krstića, dipl. ing. građ., izvanrednog profesora 

 

2. izv. prof. dr. sc. Tanju Kalman Šipoš, dipl. ing. građ., izvanrednu profesoricu 

 

 

za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog Fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022. – 

2026. 

Povjerenstvo je 14. travnja 2022. godine u skladu s točkom V. Odluke Vijeća uputilo Izvješće 

dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. 

 

Nakon toga Predsjedateljica je zahvalila Predsjedniku Povjerenstva i otvorila raspravu, ali nije bilo 

dodatnih pitanja te predložila Vijeću  da se javnim glasovanjem očituje o prihvaćanju Izvješća 

Povjerenstva.  

Članovi Vijeća nisu imali primjedbe na podneseno Izvješće predsjednika Povjerenstva o provedbi 

postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022. – 2026. i jednoglasno su prihvatili navedeno 

Izvješće. 

 

Izvješće je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjedateljica je prema prihvaćenom Izvješću Povjerenstva konstatirala da su kandidati za izbor 

dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022. – 2026. izv. 

prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, dipl. ing. građ., izvanredni profesor Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek i izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš, dipl. ing. građ., izvanredna profesorica 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. 

 

 

Točka 2. 

Javna prezentacija Programa rada kandidata za izbor dekana Građevinskog  i 

arhitektonskog  fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022. – 2026. 

 

2.1.  izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš, izvanredna profesorica 

2.2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, izvanredni profesor 
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U okviru ove točke dnevnog reda Predsjedateljica je predložila da kandidati za izbor dekana javno 

prezentiraju svoj Program rada za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za  

mandatno razdoblje 2022.-2026. i prema utvrđenom redoslijedu u okviru točke 2. pozvala  

kandidatkinju  izv. prof. dr. sc. Tanju Kalman Šipoš, dipl. ing. građ., izvanrednu profesoricu  da 

započne javnu prezentaciju svoga Programa rada. 

 

2.1. Izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš, dipl. ing. građ.  pozdravila je prisutne članove Vijeća 

te izložila svoj Program rada za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za 

mandatno razdoblje 2022.-2026. godine.  

Istaknula je da Ovaj plan postavlja smjer Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za 

sljedeće četiri godine, ali ga je važno shvatiti kao dio putanje do 50-te obljetnice postojanja i 

razvoja studija građevinarstva i arhitekture u Osijeku. To je osnova naše institucije: održati 

tradiciju kontinuiranog napretka kroz učinkovitost ostvarenja Vizije. 

Razdoblje 2022.-2026. godine je neupitno aspiracijsko, s ciljem pozicioniranja Fakulteta među 

najperspektivnijim te propulzivnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku. Plan je izazovan, strateški 

usmjeren ka razvitku. Predstavlja skup institucionalnih unaprjeđenja koje će na svim razinama 

osigurati pametan (temeljen na znanju i inovaciji), održiv (na konkurentnosti i učinkovitosti) i 

uključiv razvoj Fakulteta, kroz osiguravanje povezivosti svih sudionika. 

Fakulteti više nisu samo mjesta izvođenja nastavnih procesa nego središte gdje se komplementiraju 

visokokvalitetna sveučilišna nastava, izvrsnost znanstvenih istraživanja s obveznom sinergijom i 

prilagodljivosti tržištu i realnim zahtjevima gospodarstva. Neophodno je studentima pružiti 

dinamično obrazovanje koje se bazira na funkcionalnom razvoju profesionalnih kompetencija koje 

će omogućiti produktivnost, etičku i društvenu odgovornost, te ih učiniti kompetentnim 

sudionicima na globalnom tržištu. 

Provedba plana moguća je kroz inovaciju, fleksibilnost, dosljednost, transparentnost, posvećenost 

kvaliteti, međusobnom poštovanju i povjerenju, kroz učinkovit i odgovoran timski rad, uključenost 

i inkluzivnost svih sudionika nastavno-znanstveno-stručnog procesa. 

U 2022. godini se nalazimo u procesu transformacije visokoobrazovnih ustanova. Dinamika 

globalizacije, potrebe gospodarstva temeljenog na znanju i novim komunikacijskim tehnologijama 

zahtijevaju prilagodbu definiranjem novih misija i širih uloga povećavajući važnost i uključivost 

obrazovanja. Sukladno tome, definiranje ciljeva i upravljanje sustavom u cjelini te pojedinim 

procesima, u skladu s utvrđenim strategijama i raspodjelom ključnih vrijednosti od vitalnog je 

značaja za svaku visokoobrazovnu ustanovu koja ima viziju razvoja i ostvarivosti zadanih ciljeva. 

Strateški ciljevi za realizaciju vizije i ključnih vrijednosti: 

1. Strateški ciljevi za razvoj učinkovitih studijskih planova i programa: 

 Cilj 1: Stvoriti integracijski studijski plan koji će studente pripremiti za uspješan početak 

karijere; 

 Cilj 2: Unaprijediti postojeće  i razviti nove studijske programe kroz kontinuiranu kontrolu 

kvalitete; 

 Cilj 3: Uključiti dionike iz gospodarstva pri kreiranju, unaprjeđenju, izvedbi nastavnih 

procesa, te razvoju profesionalnih kompetencija studenata. 
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2. Strateški ciljevi za podršku studentima kroz akademsko i karijerno savjetovanje i napredak: 

transfer znanja: 

 Cilj 4: Kontinuirano povećavati mogućnost sudjelovanja studenata u angažiranim 

aktivnostima praktičnog učenja sudjelovanjem u procesima u realnom gospodarstvu, 

inovativnog učenja sudjelovanjem u znanstvenim projektima;  

 Cilj 5: Ojačati podršku studentima kroz akademski, karijerni i profesionalni razvoj  

3. Strateški ciljevi za poboljšanje znanstvenih kompetencija i stručnog razvoja zaposlenika:  

 Cilj 6: Ojačati i proširiti postojeća međunarodna partnerstva i iskoristiti snage tih odnosa 

za istraživanje novih partnerstava, te prijave i realizaciju znanstvenih projekata. 

 Cilj 7: Jačanje partnerstva sa gospodarstvom u cilju uspostavljanja kontinuirane usluge 

stručnog rada zaposlenika 

 Cilj 8: Razvoj laboratorija kao posebne ustrojbene jedinice eksperimentalnog centra  

4. Strateški ciljevi usavršavanja zaposlenika na svim razinama i cjeloživotnog učenja svih dionika 

u obrazovno-stručnom procesu: 

 Cilj 9: Kontinuirano usavršavanje svih zaposlenika Fakulteta u područjima njihove 

djelatnosti 

 Cilj 10: Uspostava cjeloživotnog obrazovanja svih zainteresiranih dionika 

5. Strateški cilj usavršavanja sustava kvalitete: 

 Cilj 11: Definiranje postupaka, te strateških i normativnih akata za praćenje i 

unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja, znanstvenog, stručnog rada, poslovanja i 

upravljanja. 

 Cilj 12:  Digitalizacija sustava za studente i zaposlenike radi ostvarenja učinkovitosti, 

transparentnosti i kontinuirane informiranosti. 

 

Strategijom Fakulteta za razdoblje 2022.-2026. nužno je osim misije i vizije, te strateških ciljeva 

razvoja obuhvatiti i posebne ciljeve za svako područje (nastava, znanost i stručni rad), s jasno 

definiranim aktivnostima. 

Definiranjem akcijskih planova za svako područje moraju se definirati i ključni pokazatelji 

uspješnosti, načini praćenja, odgovorne osobe/odbori/povjerenstva, rokovi provedbe ili realizacije, 

te sljedivost za provedbe povezanih aktivnosti. Unaprjeđenje osiguranja kvalitete i generiranje 

sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete u svim područjima poslovanja i djelovanja moraju biti 

glavni kriteriji za udovoljenje zahtjeva svih dionika – studenata i njihovih budućih poslodavaca, 

te zaposlenika da bi se u potpunosti osigurala transparentnost i definirali postupci poslovanja, 

upravljanja i jasne i transparentne provedbe visokog obrazovanja.  

Nužno je integrirati teoriju i praksu moderniziranjem nastavnih planova i programa kroz 

profesionalne aktivnosti, poslovno partnerstvo i iskustveno učenje, kao i kroz kombinaciju 

disciplinarnih, pedagoških i primijenjenih znanstvenih istraživačkih znanja. 

Na kraju izlaganja je istaknula da cilj razvoja Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek mora 

biti kontinuirano motivirajuće okruženje u kojem će studenti razvijati komunikacijske, 
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prezentacijske, te vještine kritičkog razmišljanja za integrirano rješavanje problema uz timski rad, 

ali i individualni osobni napredak, a nastavnici uz nenastavno osoblje osigurati svoj osobni i 

profesionalni razvoj stalnim povećanjem kompetencija i dodatnih znanja u svim područjima svojih 

profesionalnih ciljeva i djelokruga rada. 

Predsjedateljica je zahvalila kandidatkinji i predložila da članovi Vijeća, ukoliko imaju pitanja 

vezano za Program rada kandidatkinje, i postave pitanja.  

 

Članovi Vijeća nisu imali pitanja, a kandidatkinja je uputila je izraze zahvalnosti svim članovima 

Vijeća. 

   

Predsjedateljica je pozvala kandidata izv. prof. dr. sc. Hrvoja Krstića, dipl. ing. građ., izvanrednog 

profesora da započne javnu prezentaciju svog Programa rada. 

 

2.2. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, dipl. ing. građ. pozdravio je prisutne članove Vijeća te 

izložio svoj Program rada za izbor dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za 

mandatno razdoblje 2022.-2026. godine.  

Program je sadržajno podijeljen u sedam poglavlja: Uvodna riječ, Nastavna djelatnost i studenti, 

Međunarodna suradnja i prepoznatljivost, Znanstveno-istraživačka djelatnost, Suradnja s 

gospodarstvom i stručna djelatnost, Ljudski resursi i poslovanje i Završna riječ.  

Kandidat u uvodnom dijelu naglašava kako je proteklih godina po useljenju u novu zgradu kreiran 

novi vizualni identitet Fakulteta, što je s promjenom njegovog naziva prekretnica u smislu 

prepoznatljivost i vidljivosti, ali i prilika za dodatni rast i razvoj. Smatra kako je razvoj i novi uzlet 

Fakulteta moguće ostvariti jedino zajedničkom aktivnom interakcijom i uključivanjem svih 

unutarnjih i vanjskih dionika povezanih s Fakultetom – nastavnika, stručnog i laboratorijskog 

osoblja, administrativnog i tehničkog osoblja, studenata, predstavnika Studentskog zbora, 

studentskih organizacija, Sveučilišta, srodnih fakulteta, predstavnika gospodarstva, te lokalne i 

regionalne samouprave. 

U Programu predstavlja niz mjera i aktivnosti za stvaranje prepoznatljivog i kvalitetnog 

studentskog te radnog okruženja, uz poštivanje načela etičnosti i pravednosti, a temelji se na 

sljedećim postavkama - poželjno i kvalitetno mjesto studiranja i rada, ustanova visokih 

znanstvenih, stručnih i etičkih kriterija. 

Na početku definira osnovne smjernice za djelovanje i ciljeve u narednom mandatnom razdoblju, 

koji su sažeti u sljedećem: 

 Osiguranje ravnopravne zastupljenost svih polja tehničkih znanosti i pripadajućih grana 

na Fakultetu. 

 Nastavak razvoja područja u kojima Fakultet bilježi uspjehe u radu, ali i poticanje rasta i 

razvoja ostalih područja koja su interes djelatnika. 

 Redefiniranje misije i vizije Fakulteta. 
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 Definiranje Strategije Fakulteta usklađene s misijom i strateškim ciljevima Sveučilišta, 

gospodarskim i društvenim potrebama. 

 Stremljenje ka suvremenim trendovima u provedbi nastavnih aktivnosti. 

 Informatiziranje administrativnih postupaka. 

 Aktivno doprinošenje zajednici.  

 Promocija Fakulteta. 

U narednim poglavljima detaljno su dane smjernice i ciljevi za nastavni, znanstveno-istraživački 

ili stručni rad na Fakultetu u sljedeće četiri godine. 

Vezano uz nastavnu djelatnost i studente tijekom mandata planira unaprjeđivati nastavu u skladu 

s akreditacijskim preporukama i potrebama tržišta, a kao najveći izazov na ovom području vidi  

osuvremenjivanje studijskih programa na svim razinama. Uz osuvremenjivanje samih programa, 

smatra kako nastavnicima treba osigurati podršku za osuvremenjivanje metoda učenja, posebno u 

smislu uporabe alata za e-učenje kao podrške klasičnoj ex cathedra nastavi. 

Vezano uz međunarodnu suradnju i prepoznatljivost Fakulteta ističe kako djelatnici Fakulteta 

međunarodnu suradnju i prepoznatljivost ostvaruju u suradnji s djelatnicima srodnih institucija iz 

inozemstva, prijavama i provedbom zajedničkih istraživanja, gostujućim predavanjima, 

publiciranjem radova, organiziranjem konferencija te recenziranjem radova za međunarodne 

časopise i konferencije. Međunarodnu suradnju smatra važnom komponentom rada Fakulteta, u 

smislu razvoja, ali i potvrde značaja Fakulteta u regiji.  

Vezano uz znanstveno-istraživačku djelatnost Fakulteta u narednom mandatnom razdoblju mu je 

cilj nastaviti jačati ulogu Fakulteta u međunarodnim istraživačkim projektnim aktivnostima jer 

razvojem znanstveno-istraživačke djelatnosti raste kvaliteta nastave i osobni potencijal nastavnika. 

Na području suradnje s gospodarstvom i stručne djelatnosti napominje kako je suradnja s 

gospodarstvom i stručna djelatnost jedan od ključeva razvoja i napretka Fakulteta, ali i 

gospodarstva. Rješavanjem složenih stručnih problema Fakultet stječe nova specijalizirana znanja 

i vještine koja tada može prenositi studentima i tako dodatno osnažiti povezanost s gospodarskim 

dionicima. Kroz suradnju je moguće kontinuirano aktivno praćenje potreba tržišta te prilagodba 

nastavnog procesa kako bi se što kvalitetnije zadovoljile potrebe za inovativnim i aktualnim 

znanjima. 

U dijelu Programa vezanog uz ljudske resurse i poslovanje naglašava kako se proteklih godina 

uočava nedostatak nastavnika, asistenata i stručnih suradnika na Fakultetu zbog zabrana novih 

zapošljavanja u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Smatra kako širenje baze nastavnika, 

asistenata i stručnih suradnika treba tražiti kroz povećanje utjecaja i prepoznatljivosti Fakulteta, 

kao i širenje djelatnosti Fakulteta kroz projekte, stručni i nastavni rad.  
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U završnoj riječi navodi kako su promjene, informatizacija, zajedništvo i otvaranje novim idejama 

okosnica predstavljenog Programa. Naglasak u Programu je stavljen na ostvarenje osobnog 

potencijala svih studenata i djelatnika što smatra da će omogućiti ostvarenje svih Programom 

postavljenih ciljeva. 

 

Predsjedateljica je zahvalila kandidatu i predložila da članovi Vijeća, ukoliko imaju pitanja vezano 

za Program rada kandidata,  postave pitanja.  

 

Članovi Vijeća nisu imali pitanja, a kandidat je uputio je izraze zahvalnosti svim članovima Vijeća.  

 

Točka 3. 

Imenovanje Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora dekana Građevinskog  i 

arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022.-2026. 

 

Predsjedateljica je u uvodnom dijelu ove točke dnevnog reda istaknula da u skladu s člankom 25. 

Statuta Fakulteta i člankom 25. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća, Fakultetsko vijeće bira 

između svojih članova Izborno povjerenstvo od tri (3) člana, koje provodi postupak tajnog 

glasovanja izbora dekana te nadzire i vodi brigu o zakonitosti i pravilnosti tajnog glasovanja te je 

slijedom navedenog predložila da se u Izborno povjerenstvo za provedbu postupka izbora dekana 

tajnim glasovanjem imenuju predsjednik i članovi u istom sastavu kao i u postupku prikupljanja 

prijedloga, kako slijedi: izv. prof. dr. sc. Ivan Kraus, mag. ing. aedif., predsjednik  i članovi: doc. 

dr. sc. Ivana Brkanić Mihić, mag. ing. arch. i doc. dr. sc. Mario Galić, dipl. ing. građ. 

 

 

Fakultetsko Vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Predsjedateljice i donijelo sljedeću  

 

 

ODLUKU 

o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka tajnog glasovanja za 

izbor dekana  Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek  

za mandatno razdoblje 2022.-2026. 

 

I. 

Imenuje se Izborno povjerenstvo za provedbu postupka tajnog glasovanja za izbor dekana 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022.-2026. u 

sastavu: 

 

1. izv. prof. dr. sc. Ivan Kraus, mag. ing aedif., predsjednik i članovi: 

2. doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić, mag. ing. arch. 

3. doc. dr. sc. Mario Galić, dipl. ing. građ.  

 

II. 

Imenovano Izborno povjerenstvo navedeno u točki I. ove Odluke na Izbornoj sjednici 

Fakultetskog vijeća provodi postupak tajnog glasovanja izbora dekana Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2022.-2026. te nadzire i vodi brigu o 

zakonitosti i pravilnosti tajnog glasovanja. 
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Točka 4. 

Izbor dekana Fakulteta za mandatno razdoblje 2022.- 2026. 

 

Predsjedateljica je izvijestila članove Fakultetskog vijeća,  da se u okviru ove točke dnevnog reda 

na Izbornoj sjednici provodi u skladu s člankom 26. Statuta Fakulteta i člankom 25. Poslovnika o 

radu Fakultetskog vijeća postupak izbora dekana Fakulteta tajnim glasovanjem i istaknula da su 

na Izbornoj sjednici nazočni članovi Vijeća s pravom glasa - 45 članova od ukupnog broja 49 

članova Vijeća s pravom glasa.  U skladu s člankom 26. Statuta  Fakulteta za dekana je izabran 

kandidat, koji je dobio natpolovičnu većinu glasova svih članova Vijeća s pravom glasa, što znači 

25 glasova.     

 

Nakon toga je predložila kratku stanku od 10 minuta kako bi se priredilo Izborno povjerenstvo, 

glasačko mjesto i osigurala tajnost glasovanja. 

 

Nakon stanke, Predsjedateljica je zamolila Predsjednika Izbornog povjerenstva da preuzme 

glasačke listiće od tajnice Fakulteta Ive Vrkić, dipl. iur. i javno ih preboji te konstatira njihovu 

pravovaljanost, a zatim da preuzmu glasačku kutiju i Zapisnik Izbornog Povjerenstva o provedbi 

tajnog glasovanja. 

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva izv. prof. dr. sc. Ivan Kraus, mag. ing. aedif.  javno je prebrojio 

glasačke listiće i konstatirao da je pripremljeno 49 glasačkih listića ovjerenih pečatom Fakulteta i 

da su glasački listići u skladu s člankom 26. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća, te da su na 

glasačkim listićima kandidati za izbor dekana navedeni abecednim redom prezimena i da su 

pravovaljani. 

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva upoznao je članove Fakultetskog vijeća, da se u skladu s 

člankom 27. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća, tajno glasovanje vrši zaokruživanjem rednog 

broja ispred imena kandidata za kojeg se glasuje te da se glasački listić na kojem je zaokružen 

redni broj ispred imena većeg broja kandidata od broja koji se bira smatra nevažećim. Isto tako , 

nevažeći je i nepopunjen glasački listić, kao i glasački listić koji je popunjen da se ne može sa 

sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata glasovao član Fakultetskog vijeća,  i glasački listić na 

kojem su dopisana nova imena kandidata. 

 

Prije podijele glasačkih listića Predsjedateljica je pozvala članove Fakultetskog vijeća da se javno 

očituju da li je osigurana tajnost glasovanja u dijelu Vijećnice u kojem je predviđeno glasačko 

mjesto na kojem se može glasovati i nakon toga odnijeti listić u glasačku kutiju koja je na vidnom 

mjestu.  

Svi članovi Fakultetskog vijeća,  javnim glasovanjem izjasnili su se da je osigurana tajnost 

glasovanja.   

 

Zatim je Predsjednik Izbornog povjerenstva zamolio članicu Izbornog povjerenstva doc. dr. sc. 

Ivanu Brkanić Mihić, mag. ing. arch. da otvori glasačku kutiju i pokaže je svim članovima 
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Fakultetskog vijeća,  te je stavi na mjesto predviđeno za glasačku kutiju  što je članica Povjerenstva 

i učinila. 

 

Nakon toga su članovi Izbornog povjerenstva preuzeli glasačke listiće od Predsjednika Izbornog 

povjerenstva i podijelili ih svakom članu Fakultetskog vijeća s pravom glasa na način da je 

Predsjednik Izbornog povjerenstva javno pročitao članove Fakultetskog vijeća s pravom glasa.    

 

Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja Izborno povjerenstvo je u Vijećnici prebrojalo 

glasove i popunilo Zapisnik o provedbi postupka tajnog glasovanja.  

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva je u skladu s člankom 28. Poslovnika o radu Fakultetskog 

vijeća izvijestio Vijeće da je postupak tajnog glasovanja započeo u 12.17 sati te da je Izborno 

povjerenstvo podijelilo 45 glasačkih listića članovima Vijeća s pravom glasa i pazilo da u 

potpunosti bude osigurana tajnost glasovanja. Isto tako Izborno povjerenstvo je utvrdilo da je 

glasovanje obavljeno bez ikakvih problema odnosno nepravilnosti, te utvrdilo da je glasovanje 

završilo u 12.28 sati. Glasovanju je pristupilo 45 članova Fakultetskog vijeća s pravom glasa od 

ukupno 49 članova Fakultetskog vijeća s pravom glasa, što čini 92 % birača. Nakon otvaranja 

glasačke kutije Izborno povjerenstvo je utvrdilo da ima 3 nevažeća glasačka listića. Zatim je 

Predsjednik Izbornog povjerenstva u skladu s člankom 28. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća 

izvijestio Fakultetsko vijeće o rezultatima glasovanja te istaknuo da je Izborno povjerenstvo 

utvrdilo da su kandidati za izbor dekana dobili sljedeći broj glasova:  

 

1. izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš –  6 glasova 

2. izv. pof. dr. sc. Hrvoje Krstić - 36 

 

Zapisnik Izbornog povjerenstva je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

Nakon toga je Predsjedateljica  u skladu s člankom 28. stavkom 3. Poslovnika o radu Fakultetskog 

vijeća,  a i podnesenog Izvješća Predsjednika Izbornog povjerenstva, objavila rezultate, kako 

slijedi:  

 broj članova Vijeća s pravom glasa - 49 članova 

 broj članova Vijeća koji su primili glasačke listiće -  45 članova 

 broj članova Vijeća koji su pristupili tajnom glasovanju -  45 članova 

 broj nevažećih listića - 3 

 broj glasova koji su kandidati za izbor dekana dobili: 

- izv. prof.dr. sc. Tanja Kalman Šipoš – 6 glasova 

- izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić- 36 glasova 

 

 

Na temelju utvrđenih rezultata Predsjedateljica je objavila da je kandidat izv. prof. dr. sc. Hrvoje 

Krstić, dipl. ing. građ. dobio natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova Vijeća i izabran 

je za dekana Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u sljedećem mandatnom razdoblju 2022. - 2026. godine i čestitala 

novoizabranom dekanu. Nakon objave rezultata glasovanja Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću  
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