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SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK 

FAKULTETSKO VIJEĆE  

 

KLASA: 003-06/19-01/12 

URBROJ: 2158-77-08-19-02 

Osijek, 09. listopada 2019. 

 

ZAPISNIK 
 

217. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 

(u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće), održane 09. listopada 2019. godine u Velikoj 

vijećnici Fakulteta s početkom u 13.00.  

 

Nazočni članovi Fakultetskog vijeća: 

 

Nastavnici i suradnici: 

Nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju: 

1. Izv. 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. Mensur Mulabdić 

7. Prof. dr. sc. Damir Markulak 

8. Prof. dr. sc. Lidija Tadić 

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

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

11. Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić  

12. Izv. prof. dr. sc. Željko Koški 

13. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar Vicković  

14. Izv. prof. dr. sc. Brankica Malić 

15. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek 

16. Izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša 

17. Izv. prof. dr. sc. Ivan Radić 

18. Izv. prof. dr. sc. Dina Stober 

19. Izv. prof. dr. sc. Marija Šperac 

20. Doc.dr.sc. Tamara Brleković 

21. Doc. dr. sc. Hrvoje Draganić 

22. Doc. dr. sc. Mario Galić 

23. Doc. dr. sc. Goran Gazić 

24. Doc. dr. sc. Ivan Kraus 

25. Doc. dr. sc. Ivana Šandrk-Nukić 

 

Predstavnici nastavnika u nastavnom zvanju: 

1. Dr. sc. Željka Jurković, v. pred. 

2. Mr. sc. Vladimir Moser, v. pred. 

 

Predstavnici suradnika u suradničkom zvanju: 

1. Dr. sc. Mario Jeleč, mag. ing. aedif., asistent 
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2. Lucija Kraus, mag. ing. arch., asistentica 

3. Mihaela Teni, mag. ing. aedif., asistentica 

 

Predstavnik ostalih zaposlenika: 

1. Edita Pinterić, dipl. iur. 

 

Predstavnici studenata: 

1. Iva Bradarić, studentica 

2. Luka Elez, student 

3. Martina Komadina, studentica 

4. Nikolina Orešković, studentica 

5. Matko Popović, student 

6. Oliver Romić, student 

 

Nenazočni članovi: 

1. Prof. dr. sc. Ksenija Čulo  

2. Prof. dr. sc. Saša Marenjak 

3. Prof. dr. sc. Sanja Dimter 

4. Izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić 

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

6. Izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić 

7. Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava 

8. Doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović 

9. Doc. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš 

10. Doc. dr. sc. Ivana Miličević      

11. Maja Zebić, studentica 

 

Nenazočni članovi pod 1., 3., 4., 7. i 9. opravdali su svoj izostanak. 

 

Ostali nazočni: 

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

2. Danijela Pavić, voditeljica ureda dekana, zapisničar 

 

Sjednicom predsjedava izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek. Dekan je na početku sjednice srdačno pozdravio sve članove Vijeća na 217. 

redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća. Konstatirao je da je na sjednici od ukupno 48 članova 

nazočno 37 članova Vijeća te da Vijeće može pravovaljano odlučivati. 

Nakon toga dekan je predložio sljedeći: 

 

Dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika s 215. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 10. rujna 

2019. godine; 

2. Ovjera zapisnika s 216. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća 

održane 26. rujna 2019. godine; 

3. Izvješća; 

4. Donošenje Popisa studijskih savjetnika na poslijediplomskom sveučilišnom studiju 

Građevinarstvo i poslijediplomskom specijalističkom studiju Građevinarstvo u 

akademskoj 2019./2020. godini; 

5. Donošenje Odluke o imenovanju radne skupine Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek za izradu novog studijskog programa na preddiplomskom 
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sveučilišnom studiju Građevinarstva; 

6. Izbor dr. sc. Ivane Brkanić Mihić, mag. ing. arch. u znanstveno-nastavno zvanje 

docentice i radno mjesto docentice iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na neodređeno vrijeme s punim 

radnim vremenom; 

7. Izbor mr. sc. Danijele Lovoković, dipl. ing. arh. na radno mjesto I. vrste u 

nastavnom zvanju predavača i nastavnom radnom mjestu predavača iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i 

urbanizam na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 

8. Izbor Ivana Cingela, dipl. ing. arh. na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju 

predavača i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja 

Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na neodređeno 

vrijeme s punim radnim vremenom; 

9. Izbor dr. sc. Jasenke Kranjčević, dipl. ing. arh. u naslovno znanstveno-nastavno 

zvanje docentice za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje 

arhitektura i urbanizam; 

10. Razmatranje i usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. 

Miroslava Šimuna, dipl. ing. grad. u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika i donošenje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor doc. dr. sc. 

Miroslava Šimuna, dipl. ing. grad. u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje 

građevinarstvo; 

11. Donošenje Odluke o imenovanju Stegovnog suda za studente Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek; 

12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke imenovanju Povjerenstva za 

praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom fakultetu 

Osijek; 

13. Pitanja i prijedlozi 
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 

1. Ovjera zapisnika s 215. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 10. rujna 

2019. godine 

Članovi Vijeća nisu imali primjedbi ni prijedloga za izmjene ili dopune teksta Zapisnika s 

215. redovite sjednice Fakultetskog vijeća od 10. rujna 2019. godine te je Zapisnik prihvaćen 

jednoglasno u cijelosti. 

 

2. Ovjera zapisnika s 216. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća 

održane 26. rujna 2019. godine 

Članovi Vijeća nisu imali primjedbi ni prijedloga za izmjene ili dopune teksta Zapisnika s 

216. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća od 26. rujna 2019. godine te je Zapisnik 

prihvaćen jednoglasno u cijelosti. 

 

3. Izvješća 

Dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac je u okviru ove točke dnevnog reda upoznao članove 

Fakultetskog vijeća s informacijama vezanim uz Fakultet i Sveučilište Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku od prošle sjednice Vijeća kako slijedi: 

- Izvijestio je da je stiglo mišljenje Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost kojim 

predlaže Ministarstvu izdavanje pisma očekivanja na rok od tri godine za naš 

Fakultet. Četiri je područja ocijenjeno jako dobro, a u području znanstvene djelatnosti 

smo dobili mišljenje da zadovoljavamo minimalnu razinu kvalitete. Dekan je pojasnio 
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da se radi o procjeni akademske godine 2016./2017. U roku od 6 mjeseci od izdavanja 

pisma očekivanja trebamo poslati akcijski plan za ispravljanje navedenih nedostataka. 

Rekao je da smo već puno toga samoinicijativno ispravili. Kao primjer je naveo 

povećanje broja radova naših djelatnika na Web of Science.  Rekao je da više 

nema  institucionalnog financiranja te dodao da je jako važno da svi navodimo točno 

afilijaciju Fakulteta. Svima će poslati okružnicu kako to činiti nakon što dobije upute od 

naše Knjižnice i Sveučilišta. Rekao je da Ministarstvo samo provjerava broj članaka 

putem tražilice. Fakultet je uložio prigovor Povjerenstvu Agencije za visoko 

obrazovanje na tvrdnju da ne pokrivamo dovoljan postotak nastave na studijima 

Građevinarstvo te  Arhitektura i urbanizam vlastitim kadrovima zamolivši da uzmu u 

obzir specifičnosti našeg studija. Dodao je da smo u međuvremenu zaposlili dva 

predavača kako bi povećali postotak vlastitih kadrova u održavanju nastave. Izv. prof. 

dr. sc. Lončar-Vicković, predstojnica Zavoda za arhitekturu i ubranizam, dodatno je 

pojasnila da se ne računaju asistenti nego samo znanstveno-nastavna zvanja. 

- Izvijestio je da je izrađen plan napredovanja za sljedeću kalendarsku godinu. 

Preliminarna tablica je poslana Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Uvršteni su svi koji mogu napredovati. Oni kojima krajem kalendarske godine istječe 5 

godina od posljednjeg napredovanja nisu uvršteni, jer proces neće biti završen u toj 

godini. Prioritet imaju oni kojima se mora omogućiti napredovanje kako ne bi došlo do 

prekida radnog odnosa. Dodao je da se po novom ne troše koeficijenti Fakulteta pri 

napredovanju dekana i prodekana.  

- Zamolio je nastavnike za razumijevanje u slučaju izostanka studenata s nastave u svrhu 

sudjelovanja u projektu prof. Dimter na istraživanju u svrhu izrade prometnog 

Masterplana istočne Slavonije. Napomenuo je da smo dobili uputu da treba više uključiti 

studente u istraživanja. 

- Rekao je da će digitalni raspored uskoro profunkcionirati što je osobito važno zbog dosta 

vanjskih suradnika na studiju Arhitekture i urbanizma. 

- Izvijestio je o sjajnim rezultatima upisa. Popunjena su sva mjesta. Sveučilište J.J. 

Strossmayera odobrilo je prenamjenu kvota za strane studente u dodatna mjesta za 

tuzemne studente. Studenti su sami birali smjerove pri upisu pa svi imaju dovoljan broj 

studenata. Dobri su rezultati i upisa u studije mimo redovnog studiranja – razlikovnu 

godinu i dr. Istaknuo je da su ovo rezultati, između ostalog, atraktivne nove zgrade i 

truda uloženog u popularizaciju znanosti.  

- Izvijestio je velikom interesu za nadolazeće stručno putovanje u Barcelonu. Nažalost 

ograničen je broj mjesta. 

- Najavio je da će uskoro biti izrađen plan održavanja sjednica Fakultetskog vijeća, koje 

će se održavati 2 tjedna prije sjednica Senata, koje će biti zadnje srijede u mjesecu. 

 

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, prodekan za znanost i poslijediplomske studije, izvijestio 

je da je stigla druga recenzija dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 

studija Građevinarstvo. Primjedbe su uglavnom tehničke prirode. Odgovor je poslan. 

Dopune studijskog programa će biti uvrštene u dnevni red nadolazeće sjednice Senata. U 

prosincu bi mogli početi upisivati studente. Dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dodao 

je da ćemo prije toga na sjednici Fakultetskog vijeća morati usvojiti odluku o upisivanju 

studenata. 

 

4. Donošenje Popisa studijskih savjetnika na poslijediplomskom sveučilišnom 

studiju Građevinarstvo i poslijediplomskom specijalističkom studiju 

Građevinarstvo u akademskoj 2019./2020. godini  
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U okviru četvrte točke dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, 

usvojili sljedeći 

 

Popis studijskih savjetnika na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo i 

poslijediplomskom specijalističkom studiju Građevinarstvo za akademsku 2019./2020. 

godinu 

 

I. 

 

Popis studijskih savjetnika na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo i 

poslijediplomskom specijalističkom studiju Građevinarstvo za akademsku 2019./2020. godinu: 

 

Rb. Ime Prezime 

Znanstveno-

nastavno 

zvanje 

Znanstveno 

područje 
Znanstveno polje 

1 Ivana Barišić 
Izvanredna 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

2 Mirjana 
Bošnjak 

Klečina 

Izvanredna 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Temeljne tehničke znanosti 

3 Tamara Brleković Docentica 
Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

4 Ksenija Čulo 

Redovita 

profesorica u 

trajnom 

zvanju 

Društvene 

znanosti 
Ekonomija 

5 Sanja Dimter 
Redovita 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

6 Tihomir Dokšanović Docent 
Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

7 Zlata 
Dolaček 

Alduk 

Izvanredna 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Temeljne tehničke znanosti 

8 Hrvoje Draganić Docent 
Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

9 Mario Galić Docent 
Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

10 Goran Gazić Docent 
Tehničke 

znanosti 
Temeljne tehničke znanosti 

11 Ivica Guljaš 
Redoviti 

profesor 

Tehničke 

znanosti 
Temeljne tehničke znanosti 

12 Marijana 
Hadzima 

Nyarko 

Izvanredna 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

13 Irena 
Ištoka 

Otković 

Izvanredna 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

14 Aleksandar Jurić 
Izvanredni 

profesor 

Tehničke 

znanosti 
Temeljne tehničke znanosti 

15 Tanja 
Kalman 

Šipoš 
Docent 

Tehničke 

znanosti 
Temeljne tehničke znanosti 

16 Željko Koški 
Izvanredni 

profesor 

Tehničke 

znanosti 
Arhitektura i urbanizam 
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17 Ivan Kraus Docent 
Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

18 Hrvoje Krstić 
Izvanredni 

profesor 

Tehničke 

znanosti 
Temeljne tehničke znanosti 

19 Sanja 
Lončar 

Vicković 

Izvanredna 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Arhitektura i urbanizam 

20 Silva Lozančić 
Izvanredna 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Temeljne tehničke znanosti 

21 Brankica Malić 
Izvanredna 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Geodezija 

22 Damir Markulak 

Redoviti 

profesor u 

trajnom 

zvanju 

Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

23 Ivana Miličević Docentica 
Tehničke 

znanosti 
Temeljne tehničke znanosti 

24 Krunoslav Minažek 
Izvanredni 

profesor 

Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

25 Mensur Mulabdić 

Redoviti 

profesor u 

trajnom 

zvanju 

Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

26 Ivanka 
Netinger 

Grubeša 

Izvanredna 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Temeljne tehničke znanosti 

27 Davorin Penava 
Izvanredni 

profesor 

Tehničke 

znanosti 
Temeljne tehničke znanosti 

28 Ivan Radić 
Izvanredni 

profesor 

Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

29 Ivana 
Šandrk 

Nukić 
Docent 

Društvene 

znanosti 
Ekonomija 

30 Marija Šperac 
Izvanredna 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

31 Dina Stober 
Izvanredna 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Arhitektura i urbanizam 

32 Lidija Tadić 
Redovita 

profesorica 

Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

33 Damir Varevac 
Izvanredni 

profesor 

Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

34 Jurko Zovkić 
Izvanredni 

profesor 

Tehničke 

znanosti 
Građevinarstvo 

 

II. 

Ovaj popis stupa na snagu s danom donošenja.  

 

5. Donošenje Odluke o imenovanju radne skupine Građevinskog i arhitektonskog 

fakulteta Osijek za izradu novog studijskog programa na preddiplomskom 

sveučilišnom studiju Građevinarstva  

Pod petom točkom dnevnog reda dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac podsjetio je da je o 

ovome bilo već riječi na sjednicama Fakultetskog vijeća. Rekao je da se studijski program i 

do sada osvježavao dodavanjem izbornih predmeta i sl., ali da se sada želi potpuno 
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redizajnirati i stvoriti program specifičan za naš fakultet. Pročitao je sastav radne skupine, 

naglasivši da se u njoj nalaze dekan, prodekanica za nastavu i studente, predstavnici svih 

zavoda te izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk. Rekao je da ne postoji određeni rok u kojem 

plan treba biti izrađen, nego je najvažnije da bude kvalitetno napravljen. 

 

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 

 

ODLUKU 

o imenovanju radne skupine Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za izradu 

novog studijskog programa na preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstva 

 

I. 
Imenuje se radna skupina Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za izradu novog 

studijskog programa na preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstva u sastavu: 

 

1. izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, voditeljica 

2. izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, član 

3. prof. dr. sc. Damir Markulak, član 

4. doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović, član 

5. doc. dr. sc. Mario Galić, član 

6. doc. dr. sc. Ivana Šandrk-Nukić, član 

7. izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, član 

8. izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, član 

9. izv. prof. dr. sc. Dina Stober, član 

10. prof. dr. sc. Sanja Dimter, član 

11. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek, član 

12. doc. dr.sc. Tanja Kalman Šipoš, član 

13. doc. dr. sc. Goran Gazić, član 

14. prof. dr. sc. Lidija Tadić, član 

15. doc. dr. sc. Tamara Brleković, član 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

6. Izbor dr. sc. Ivane Brkanić Mihić, mag. ing. arch. u znanstveno-nastavno 

zvanje docentice i radno mjesto docentice iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na neodređeno vrijeme s 

punim radnim vremenom 

Pod šestom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-

Vicković, članica Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora. Rekla je da 

drugi kandidat nije poslao kompletnu dokumentaciju te je iz tog razloga, nakon konzultacija s 

pravnom službom Fakulteta i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, isključen iz postupka 

daljnjeg razmatranja. 

 

U okviru ove točke članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli 

sljedeću: 

ODLUKU 

o izboru u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 

docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,  
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znanstvenog polja arhitektura i urbanizam  

na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek 
 

1. Dr. sc. Ivana Brkanić Mihić bira se u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na neodređeno vrijeme u punom 

radnom vremenu na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Docentica navedena u točki 1. ove Odluke izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i 

znanstveno-nastavno radno mjesto docenta 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., 

174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka 

USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.) i člankom 201. stavkom 1. Statuta Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje 

Fakultetsko vijeće je 9. srpnja 2019. godine na temelju Suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku od 4. lipnja 2019. godine (KLASA: 112-02-19-02/2 URBROJ: 2158-

60-01-19-84), donijelo Odluku o pokretanju postupka i raspisivanju Natječaja za izbor jednog 

zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i radnom mjestu docenta iz 

znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku. U skladu s navedenom Odlukom Fakultetskog vijeća Natječaj 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek objavljen je na službenom internetskom portalu 

za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, 

oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda 

Osijek, internetskoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku 12. srpnja 2019. godine. Rok za prijavu na Natječaj bio je trideset 

(30) dana od dana objave, odnosno zaključno s podnesenom prijavom do 12. kolovoza 2019. 

godine. 

U otvorenom roku na Natječaj su se prijavila dva (2) pristupnika prema redoslijedu prijave: dr. 

sc. Ivana Brkanić Mihić, mag. ing. arch. 18. srpnja 2019. godine i dr. sc. Denis Ambruš, dipl. 

ing. arh. 10. kolovoza 2019. godine. Uvidom u natječajnu dokumentaciju utvrđeno je da 

pristupnik dr. sc. Denis Ambruš nije priložio natječaju dio tražene dokumentacije – izvod iz 

Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja, dokaz o indeksiranosti i citiranosti 

objavljenih radova, dokaz o provedenom postupku priznavanja inozemne visokoškolske 

kvalifikacije te potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke medicine 

rada za pristupnike koji se prvi puta biraju u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno 

zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Slijedom navedenog, Povjerenstvo je utvrdilo da je prijava 

na natječaj dr. sc. Denisa Ambruša, dipl. ing. arh. nepotpuna te ga je isključilo iz daljnjeg 

razmatranja. 

Nadalje, Povjerenstvo je utvrdio da je Odlukom Matičnog odbora za područje tehničkih 

znanosti – polje arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva (KLASA: UP/I-640-03/19-

01-0252, URBROJ: 355-06-04-19-0002) od 1. ožujka 2019. godine, dr. sc. Ivana Brkanić Mihić 

izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih 

znanosti, polje arhitektura i urbanizam.  

Upisana je u Upisnik znanstvenika Republike Hrvatske koji vodi Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja s matičnim brojem znanstvenika 337234. 
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Iz Izvješća Povjerenstva je vidljivo da se pristupnica dr. sc. Ivana Brkanić Mihić prvi puta bira 

u znanstveno-nastavno zvanje docenta i priložila je potvrdu o potrebnim psihofizičkim 

osobinama koju je izdala ovlaštena liječnička ordinacija medicine rada u Osijeku. 

Zatim je utvrđeno da je pristupnica 13. travnja 2016. godine završila program općeg pedagoško-

psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te stekao opće pedagoško-psihološko i 

didaktičko-metodičko obrazovanje. 

U daljnjem postupku, Povjerenstvo je utvrdilo da se pristupnica prvi puta bira u znanstveno-

nastavno zvanje docenta i u skladu s općim uvjetima Rektorskog zbora treba imati održano 

nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima. Fakultetsko vijeće je 9. srpnja 2019. 

godine imenovalo Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora u 

znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željko Koški, 

izvanredni profesor, predsjednik i članice: izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar Vicković, izvanredna 

profesorica i izv. prof. dr. sc. Dina Stober, izvanredna profesorica. Dr. sc. Ivana Brkanić Mihić 

održala je nastupno predavanje s temom pod nazivom „Mjere ljudskog tijela kao podloga za 

projektiranje stambenih zgrada“ 3. listopada 2019. godine u predavaonici broj III.45 na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, Osijek i Stručno 

povjerenstvo u svom Izvješću od 4. listopada 2019. godine pozitivno je ocijenilo nastupno 

predavanje dr. sc. Ivane Brkanić Mihić. 

Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta uz opći uvjet pristupnica treba ispuniti dva (2) 

od četiri (4) uvjeta u skladu s Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne 

i stručne djelatnosti u postupku izbor u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 

106/06.) (u daljnjem tekstu: Uvjeti Rektorskog zbora). Povjerenstvo je provjerom uvjeta 

Rektorskog zbora u svom Izvješću od 4. listopada 2019. godine utvrdilo kako slijedi: na temelju 

priložene Potvrde Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek od 17. srpnja 2019. godine 

(KLASA: 602-04/19-18/16 URBROJ: 2158-77-08-19-01) pristupnica je u suradničkom zvanju 

asistenta i kasnije suradničkom zvanju poslijedoktoranda sudjelovala u izvođenju nastave na 

kolegijima „Elementi visokogradnje I“, „Elementi visokogradnje II“, „Arhitektonske 

konstrukcije 1“, „Arhitektonske konstrukcije 2“, „Arhitektonske konstrukcije 3“, „Stambene 

zgrade 1“, „Stambene zgrade 2“ i „Završni rad – Urbanističko-arhitektonski studio“ i realizirala 

ukupno 990 norma sati. Zatim je Povjerenstvo na temelju priložene dokumentacije utvrdilo da 

je pristupnica objavila i prezentirala 7 radova na znanstvenim skupovima, od toga 5 radova na 

međunarodnim znanstvenim skupovima. 

U zaključenom dijelu Izvješća, Povjerenstvo je utvrdilo da dr. sc. Ivana Brkanić Mihić 

ispunjava opći uvjet te dva (2) uvjeta od četiri (4) uvjeta iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim 

uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno 

zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta. Slijedom navedenog, Povjerenstvo je 

predložilo Fakultetskom vijeću da se dr. sc. Ivana Brkanić Mihić izabere u znanstveno-nastavno 

zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja tehničkih 

znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na Građevinskom i arhitektonskom 

fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultetsko vijeće 

je prihvatilo Izvješće i prijedlog Povjerenstva i odlučio kao u izreci. 

 

7. Izbor mr. sc. Danijele Lovoković, dipl. ing. arh. na radno mjesto I. vrste u 

nastavnom zvanju predavača i nastavnom radnom mjestu predavača iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i 

urbanizam na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom 

Pod sedmom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-
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Vicković, članica Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora.  

 

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 

 

ODLUKU 

o izboru u nastavno zvanje predavača i radno mjesto predavača  

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam 

na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek 

 

1. Mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh., bira se u nastavno zvanje i nastavno radno 

mjesto predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

arhitektura i urbanizam na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. 

 

4. Nastavnica u nastavnom zvanju navedena u točki 1. ove Odluke bira se u nastavno 

zvanje predavača na vrijeme od pet (5) godina 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. 101/14.- Odluka USRH, 

60/15.- Odluka USRH i 131/17.), člankom 201. stavkom 1. Statuta Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst te člankom 122. stavkom 1. Statuta 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek- pročišćeni tekst. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

O b r a z  l o ž e nj e 

Fakultetsko vijeće je 9. srpnja 2019. godine donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor 

dvoje zaposlenika/zaposlenica na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom 

mjestu predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i 

urbanizam na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Građevinskom i 

arhitektonskom fakultetu Osijek. U skladu s navedenom Odlukom, Građevinski i arhitektonski 

fakultet objavio je 12. srpnja 2019. godine javni natječaj za izbor dvoje zaposlenika/zaposlenica 

na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, 

mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područna služba Osijek, internetskom 

portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora te internetskoj stranici 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku. Rok za prijavu na Natječaj bio je trideset (30) dana te je Natječaj zaključen 12. 

kolovoza 2019. godine. 

Prijavu na natječaj u otvorenom roku podnijela su dva (2) pristupnika prema redoslijedu prijave: 

mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh. 23. srpnja 2019. godine i Ivan Cingel, mag. ing. arch. 

12. kolovoza 2019. godine. 

Povjerenstvo je dostavilo 5. listopada 2019. godine Fakultetskom vijeću Izvješće o provjeri 

ispunjenosti uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne 

djelatnosti u postupku izbora nastavnika u nastavnom zvanju predavača (u daljnjem tekstu: 

Izvješće). Iz izvješća Povjerenstva vidljivo je da je u Natječaju navedeno da su pristupnici pored 

općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku-pročišćeni tekst, Statutu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek-pročišćeni 
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tekst, Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanje i na odgovarajuća radna mjesta 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te dodatne kriterije prema Odluci o dodatnim 

kriterijima za izbor u nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto predavača iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam (u 

daljnjem tekstu: Odluka o dodatnim kriterijima) od 9. srpnja 2019. godine (KLASA: 003-06/19-

02/83 URBROJ: 2158-77-17-19-01). Uz prijavu na Natječaj, pristupnici za izbor u nastavno 

zvanje predavača, obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu broj 3. „Prijava na 

natječaj za izbor u nastavno zvanje“ objavljenog na mrežnim stranicama Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek. Uvidom u natječajnu dokumentaciju pristupnika Povjerenstvo 

je utvrdilo da su pristupnici mr. sc. Danijela Lovković, dipl. ing. arh. i Ivan Cingel, mag. ing. 

arch. priložili kompletnu natječajnu dokumentaciju u skladu s Natječajem.  

U daljnjem postupku Povjerenstvo je utvrdio da se pristupnica mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. 

ing. arh. prvi puta bira u nastavno zvanje predavača i u skladu s općim uvjetima iz Odluke 

Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora 

u nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 13/12.) (u daljnjem tekstu: uvjeti Rektorskog zbora)  

treba imati održano nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima. Fakultetsko vijeće je 

9. srpnja 2019. godine imenovalo Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u 

postupku izbora u nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog 

područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na Građevinskom i 

arhitektonskom fakultetu Osijek u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željko Koški, izvanredni profesor, 

predsjednik i članice: izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, izvanredna profesorica i izv. 

prof. dr. sc. Dina Stober, izvanredna profesorica. Mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh. 

održala je nastupno predavanje s temom pod nazivom „Uvod u predmet Elementi visokogradnje 

I“ dana 2. listopada 2019. godine u predavaonici broj 0.5 na Građevinskom i arhitektonskom 

fakultetu Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, Osijek. Stručno povjerenstvo u svom Izvješću od 

4. listopada 2019. godine pozitivno je ocijenilo nastupno predavanje mr. sc. Danijele 

Lovoković, dipl. ing. arh. 

U skladu s uvjetima Rektorskog zbora, pristupnica uz ispunjavanje uvjeta iz članka 98. stavka 

3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te općih uvjeta treba ispuniti dva 

(2) od pet (5) uvjeta. Na temelju provjere uvjeta Rektorskog zbora Povjerenstvo je u svom 

Izvješću od 5. listopada 2019. godine utvrdilo kako slijedi: pristupnica ima magisterij znanosti 

(diploma magistra znanosti Građevinskog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku od 16. rujna 2013. godine),  održala je jedno (1) jadno izlaganje na 

konferenciji, objavila je jedan (1) članak u stručnom časopisu i jedan (1) znanstveni rad te 

sudjelovala na šest (6) stručnih seminara i usavršavanja. 

Nadalje, kako je Natječajem bilo propisano da se na pristupnike Natječaja primjenjuje i Odluka 

o dodatnim kriterijima, pristupnica mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh. ostvarila je 

sukladno navedenoj Odluci 91 bod (od mogućih 100 bodova) u procesu vrednovanja dodatnih 

kriterija za izbor predavača u području arhitekture i urbanizma. 

U zaključenom dijelu Izvješća, Povjerenstvo je utvrdilo da mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. 

ing. arh. ispunjava uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 

Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst, Pravilnikom o provedbi 

postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku te ispunjava četiri (4) od pet (5) posebnih uvjeta (od ukupno potrebna 

dva (2) uvjeta) Rektorskog zbora. Slijedom navedenog, Povjerenstvo je predložilo 

Fakultetskom vijeću da se mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh. izabere u nastavno zvanje 

predavača i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, 

znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek 
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u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultetsko vijeće je prihvatilo 

Izvješće i prijedlog Povjerenstva i odlučio kao u izreci. 

 

8. Izbor Ivana Cingela, dipl. ing. arh. na radno mjesto I. vrste u nastavnom 

zvanju predavača i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom 
Pod osmom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-

Vicković, članica Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora.  

 

U okviru ove točke dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, 

donijeli sljedeću: 

 

ODLUKU 

o izboru u nastavno zvanje predavača i radno mjesto predavača  

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam 

na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek 

 

2. Ivan Cingel, mag. ing. arch., bira se u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto 

predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

arhitektura i urbanizam na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. 

 

5. Nastavnik u nastavnom zvanju naveden u točki 1. ove Odluke bira se u nastavno 

zvanje predavača na vrijeme od pet (5) godina 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. 101/14.- Odluka USRH, 

60/15.- Odluka USRH i 131/17.), člankom 201. stavkom 1. Statuta Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst te člankom 122. stavkom 1. Statuta 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek- pročišćeni tekst. 

 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e 

Fakultetsko vijeće je 9. srpnja 2019. godine donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor 

dvoje zaposlenika/zaposlenica na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom 

mjestu predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i 

urbanizam na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Građevinskom i 

arhitektonskom fakultetu Osijek. U skladu s navedenom Odlukom, Građevinski i arhitektonski 

fakultet objavio je 12. srpnja 2019. godine javni natječaj za izbor dvoje zaposlenika/zaposlenica 

na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, 

mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područna služba Osijek, internetskom 

portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora te internetskoj stranici 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
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Osijeku. Rok za prijavu na Natječaj bio je trideset (30) dana te je Natječaj zaključen 12. 

kolovoza 2019. godine. 

Prijavu na natječaj u otvorenom roku podnijela su dva (2) pristupnika prema redoslijedu prijave: 

mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh. 23. srpnja 2019. godine i Ivan Cingel, mag. ing. arch. 

12. kolovoza 2019. godine. 

Povjerenstvo je dostavilo 5. listopada 2019. godine Fakultetskom vijeću Izvješće o provjeri 

ispunjenosti uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne 

djelatnosti u postupku izbora nastavnika u nastavnom zvanju predavača (u daljnjem tekstu: 

Izvješće). Iz izvješća Povjerenstva vidljivo je da je u Natječaju navedeno da su pristupnici pored 

općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku-pročišćeni tekst, Statutu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek-pročišćeni 

tekst, Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanje i na odgovarajuća radna mjesta 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te dodatne kriterije prema Odluci o dodatnim 

kriterijima za izbor u nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto predavača iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam ( u 

daljnjem tekstu: Odluka o dodatnim kriterijima) od 9. srpnja 2019. godine (KLASA: 003-06/19-

02/83 URBROJ: 2158-77-17-19-01). Uz prijavu na Natječaj, pristupnici za izbor u nastavno 

zvanje predavača, obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu broj 3. „Prijava na 

natječaj za izbor u nastavno zvanje“ objavljenog na mrežnim stranicama Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek. Uvidom u natječajnu dokumentaciju pristupnika Povjerenstvo 

je utvrdilo da su pristupnici mr. sc. Danijela Lovković, dipl. ing. arh. i Ivan Cingel, mag. ing. 

arch. priložili kompletnu natječajnu dokumentaciju u skladu s Natječajem.  

U daljnjem postupku Povjerenstvo je utvrdio da se pristupnik Ivan Cingel, mag. ing. arch. prvi 

puta bira u nastavno zvanje predavača i u skladu s općim uvjetima iz Odluke Rektorskog zbora 

o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja 

(„Narodne novine“ br. 13/12.) (u daljnjem tekstu: uvjeti Rektorskog zbora)  treba imati održano 

nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima. Fakultetsko vijeće je 9. srpnja 2019. 

godine imenovalo Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora u 

nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja 

tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na Građevinskom i 

arhitektonskom fakultetu Osijek u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željko Koški, izvanredni profesor, 

predsjednik i članice: izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, izvanredna profesorica i izv. 

prof. dr. sc. Dina Stober, izvanredna profesorica. Ivan Cingel, mag. ing. arch. održao je 

nastupno predavanje s temom pod nazivom „Uvod u prostorno planiranje i kratka povijest 

prostornog planiranja“ dana 4. listopada 2019. godine u predavaonici broj II.48 na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, Osijek. Stručno 

povjerenstvo u svom Izvješću od 4. listopada 2019. godine pozitivno je ocijenilo nastupno 

predavanje Ivana Cingela, mag. ing. arch. 

U skladu s uvjetima Rektorskog zbora, pristupnik uz ispunjavanje uvjeta iz članka 98. stavka 

3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te općih uvjeta treba ispuniti dva 

(2) od pet (5) uvjeta. Na temelju provjere uvjeta Rektorskog zbora Povjerenstvo je u svom 

Izvješću od 5. listopada 2019. godine utvrdilo kako slijedi: pristupnik je izvodio nastavu na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek iz predmeta „Urbanizam I“, „Urbanizam II“ i 

„Planiranje grada“ i realizirao ukupno 142 norma sata te je sudjelovao na pet (5) stručnih 

usavršavanja. 

Nadalje, kako je Natječajem  bilo propisano da se na pristupnike Natječaja primjenjuje i Odluka 

o dodatnim kriterijima,  pristupnik Ivan Cingel, mag. ing. arch. ostvario je sukladno navedenoj 

Odluci 74 boda (od mogućih 100 bodova) u procesu vrednovanja dodatnih kriterija za izbor 

predavača u području arhitekture i urbanizma. 
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U zaključenom dijelu Izvješća, Povjerenstvo je utvrdilo da Ivan Cingel, mag. ing. arch. 

ispunjava uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 

Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst, Pravilnikom o provedbi 

postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku te ispunjava dva (2) od pet (5) posebnih uvjeta (od ukupno potrebna 

dva (2) uvjeta) Rektorskog zbora. Slijedom navedenog, Povjerenstvo je predložilo 

Fakultetskom vijeću da se Ivan Cingel, mag. ing. arch. izabere u nastavno zvanje predavača i 

nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog 

polja arhitektura i urbanizam na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultetsko vijeće je prihvatilo Izvješće i 

prijedlog Povjerenstva i odlučio kao u izreci. 

 

9. Izbor dr. sc. Jasenke Kranjčević, dipl. ing. arh. u naslovno znanstveno-

nastavno zvanje docentice za znanstveno područje Tehničkih znanosti, 

znanstveno polje arhitektura i urbanizam 
U okviru ove točke dnevnog reda izvješće je podnijela izvješće je podnijela izv. prof. dr. sc. 

Sanja Lončar-Vicković, članica Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog 

zbora.  

 

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 

 

O D L U K U 

o izboru u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta 

 

1. Dr. sc. Jasenka Kranjčević, dipl. ing. arh.  
 

b i r a    s e 

u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta 

iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i  

urbanizam 

 

2. Dr. sc. Jasenka Kranjčević, dipl. ing. arh.  bira se u naslovno znanstveno-nastavno 

zvanje docenta na vrijeme od pet godina, u smislu članka 102. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka 

USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14. i 60/15. 

i 131/17.). 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

O b r a z l o ž e n j e  

Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek na 213. redovitoj sjednici 

održanoj dana 18. lipnja 2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor  i 

prijem jednog nastavnika/nastavnice u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam. 

U „Glasu Slavonije“ Osijek od 19. lipnja 2019. godine, „Narodnim novinama“ broj 60/19. od 

19. lipnja 2019. godine, na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 

www.gfos.unios.hr od 19. lipnja 2019. godine, objavljen je natječaj za izbor  i prijem jednog 

nastavnika/nastavnice u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam. Rok za prijavu na 

http://www.gfos.unios.hr/
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natječaj bio je petnaest (15) dana od dana objave zaključno s prijavom od 4. srpnja 2019. 

godine. Iz izvješća Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora od 4. 

listopada 2019. godine (KLASA: 003-06/19-04/ 25 URBROJ: 2158-77-18-19-01) 2158-77-18-

19-01) vidljivo je da se u otvorenom roku na Natječaj prijavila jedna pristupnica i to dr. sc. 

Jasenka Kranjčević, dipl. ing. arh. iz Zagreba. 

Na temelju pregleda podnesene dokumentacije  pristupnice,  Povjerenstvo je utvrdilo kako su 

ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u daljnjem natječajnom postupku, odnosno da pristupnica 

ispunjava sve opće uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U daljnjem tijeku 

postupka utvrđeno je da pristupnica ispunjava (1) uvjet iz kriterija nastavnog doprinosa da je 

kao samostalna autorica objavila znanstvenu knjigu te kao koautorica više poglavlja u 

knjigama. Pristupnica ispunjava i kriterij znanstveno-stručnog doprinosa jer je putem usmenog 

izlaganja ili postera prezentirala više od 70 radova na međunarodnim i domaćim znanstvenim 

skupovima, sudjelovala je na dva znanstvenoistraživačka projekta kao istraživačica, zatim je 

kao istraživačica sudjelovala u jednom znanstvenoistraživačkom projektu Hrvatske zaklade za 

znanost; objavila je četiri (4) stručna rada; održala više javnih predavanja i prezentacija te 

sudjelovala u radijskim emisijama i novinskim člancima vezanim uz popularizaciju znanosti.  

U zaključnom dijelu izvješća, Povjerenstvo je utvrdilo da dr. sc. Jasenka Kranjčević, dipl. ing. 

arh. ispunjava opće uvjete, jedan  (1) poseban uvjet iz skupine uvjeta A te pet (5) uvjeta iz 

skupine uvjeta B Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-

stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja. 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je predložilo Fakultetskom vijeću da se dr. sc. Jasenka 

Kranjčević, dipl. ing. arh. izabere u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz 

znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. Fakultetsko vijeće je prihvatilo Izvješće i 

prijedlog Povjerenstva i odlučilo kao u izreci. 

                                                                                

10. Razmatranje i usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. 

Miroslava Šimuna, dipl. ing. grad. u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika i donošenje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor doc. dr. sc. 

Miroslava Šimuna, dipl. ing. grad. u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje 

građevinarstvo 

U okviru desete točke dnevnog reda izvješće Stručnog povjerenstva je pročitao dekan, izv. 

prof. dr. sc. Damir Varevac, zbog opravdane odsutnosti članova istog.  

 

U okviru ove točke dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, 

donijeli sljedeće: 

 

M I Š L J E N J E 

 

o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje 

 

1. Doc. dr. sc. Miroslav Šimun, dipl. ing. građ. ispunjava uvjete za izbor u znanstveno 

zvanje  višeg znanstvenog suradnika iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (NN br.:123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07- Odluka USRH, 46/07, 

45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14- Odluka USRH, 60/15. i 131/07) i uvjete  iz 

Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br.: 84/05, 100/06, 138/06, 

120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 
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2. Predlaže se Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti - polja arhitekture i   

urbanizma, geodezije i građevinarstva  izabrati doc. dr. sc. Miroslava Šimuna, dipl. ing. 

građ. u znanstveno zvanje  višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje 

Tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo. 

 

3. Ovo Mišljenje dostavlja se Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti - polja  

            arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva putem Agencije za znanost i  

            visoko obrazovanje na daljnji postupak. 

 

11. Donošenje Odluke o imenovanju Stegovnog suda za studente Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek 

Pod jedanaestom točkom dnevnog reda dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, rekao je da je 

prošlom sastavu Stegovnog suda istekao mandat. Prijedlog članova dan je na sjednici Šireg 

kolegija. 

 

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 

 

O D L U K U 

o imenovanju predsjednika i članova Stegovnog suda za studente 

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek 

 

I. 

1.  Izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, imenuje se predsjednicom Stegovnog suda za 

studente, a izv. prof. dr. sc. Željko Koški  imenuje se zamjenikom predsjednice Stegovnog 

suda za studente.          

 

2. Izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko, imenuje se članom Stegovnog suda za 

studente, a doc. dr. sc. Ivan Radić, imenuje se zamjenikom člana Stegovnog suda za studente.      

 

3. Nikolina Orešković, studentica III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija 

Građevinarstva, imenuje se članom Stegovnog suda iz redova studenata, a Martina 

Komadina, studentica II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Građevinarstva imenuje 

se zamjenikom člana Stegovnog suda iz redova studenata. 

 

II. 

Mandat izabranih članova i njihovih zamjenika Stegovnog suda za studente traje dvije 

akademske godine, počev od akademske 2019./2020. godine. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke imenovanju 

Povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na 

Građevinskom fakultetu Osijek 
Pod dvanaestom točkom dnevnog reda dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, rekao je da 

asistent Krunoslav Čosić, koji više nije u radnom odnosu, bio član Povjerenstva te da se umjesto 

njega predlaže asistent Dino Obradović. Također se predlaže studentica Maja Zebić  kao nova 

članica Povjerenstva.  
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Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću: 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje i osiguranje 

kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom fakultetu Osijek 

 

I. 

U Odluci  o imenovanju Povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja 

na Građevinskom fakultetu Osijek od 21. studenog 2017. godine (KLASA:003-06-17-02/87 

URBROJ:2158-77-08-17-87) u nazivu iza riječi „Građevinskom“ dodaju se riječi: „i 

arhitektonskom“. 

II. 

U točki I. mijenja se podtočka 4. i sada glasi: „Dino Obradović, mag. ing. aedif., predstavnik 

suradnika, član“ 

 

U istoj točki mijenja se podtočka 7. i sada glasi: “Maja Zebić, predstavnica studenata, 

članica“. 

III. 

Ovlašćuje se Tajništvo Fakulteta izraditi pročišćeni tekst Odluke o imenovanju Povjerenstva za 

praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom fakultetu Osijek u roku 

od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

13. Pitanja i prijedlozi 

Pod trinaestom točkom dnevnog reda doc. dr. sc. Ivana  Šandrk Nukić pozvala je članove 

Fakultetskog vijeća na brojne aktivnosti  koje organiziraju Knjižnični odbor i Knjižnica 

Fakulteta u okviru Mjeseca knjige. Zamolila je i da animiraju studente da se priključe. Dekan, 

izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, također je zamolio članove Fakultetskog vijeća da podrže naš 

Knjižnični odbor.  

 

Nije bilo daljnjih pitanja niti prijedloga te je Dekan, zahvalio je članovima Fakultetskog 

vijeća na sudjelovanju u radu 217. redovite sjednice i zaključio sjednicu u 13.50. 

 

 

          Zapisnik sastavila                        DEKAN 

          Danijela Pavić, v.r.                                   izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, v.r. 


