SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK
FAKULTETSKO VIJEĆE
KLASA: 003-06/20-01/04
URBROJ: 2158-77-08-20-02
Osijek, 10. ožujka 2020.
ZAPISNIK
223. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog fakulteta
Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće), održane 10. ožujka 2020. 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. Ksenija Čulo
7. Prof. dr. sc. Sanja Dimter
8. Prof. dr. sc. Lidija Tadić
9. Izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić
10. Izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk
11. Izv. prof. dr. sc. Irena Ištoka Otković
12. Izv. prof. dr. sc. Željko Koški
13. Izv. prof. dr. sc. Silva Lozančić
14. Izv. prof. dr. sc. Brankica Malić
15. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek
16. Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava
17. Izv. prof. dr. sc. Ivan Radić
18. Doc.dr.sc. Tamara Brleković
19. Doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić
20. Doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović
21. Doc. dr. sc. Hrvoje Draganić
22. Doc. dr. sc. Mario Galić
23. Doc. dr. sc. Goran Gazić
24. Doc. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš
25. Doc. dr. sc. Ivana Miličević
26. Doc. dr. sc. Ivana Šandrk-Nukić
Predstavnici nastavnika u nastavnom zvanju:
/
Predstavnici suradnika u suradničkom zvanju:
1. Dr. sc. Mario Jeleč, mag. ing. aedif., poslijedoktorand

2. Mihaela Domazetović, mag. ing. aedif., asistentica
Predstavnik ostalih zaposlenika:
1. Edita Pinterić, dipl. iur.
Predstavnici studenata:
1. Matko Popović, student
Nenazočni članovi:
1. Prof. dr. sc. Saša Marenjak
2. Prof. dr. sc. Mensur Mulabdić
3. Prof. dr. sc. Damir Markulak
4. Izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko
5. Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić
6. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković
7. Izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša
8. Izv. prof. dr. sc. Dina Stober
9. Izv. prof. dr. sc. Marija Šperac
10. Doc. dr. sc. Ivan Kraus
11. Dr. sc. Željka Jurković, v. pred.
12. Mr. sc. Vladimir Moser, v. pred.
13. Lucija Kraus, mag. ing. arch., asistentica
14. Iva Bradarić, studentica
15. Luka Elez, student
16. Martina Komadina, studentica
17. Nikolina Orešković, studentica
18. Oliver Romić, student
19. Maja Zebić, studentica
Nenazočni članovi pod 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 12. i 13. 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 223.
redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća. Konstatirao je da je na sjednici od ukupno 49 članova
nazočno 30 članova Vijeća te da Vijeće može pravovaljano odlučivati.
Dekan je predložio sljedeći:
D N E V N I R E D:
1. Ovjera zapisnika s 221. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 4. veljače
2020. godine;
2. Ovjera zapisnika s 222. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća
održane 18. veljače 2020. godine;
3. Izvješća;
4. Usvajanje Godišnjeg izvješća dekana o djelatnosti i poslovanju Građevinskog i

arhitektonskog fakulteta Osijek za akademsku 2018./2019. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru demonstratora za ljetni semestar akademske
2019./2020. godine;
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog i
arhitektonskog fakulteta Osijek;
7. Izbor izv. prof. dr. sc. Damira Varevca, dipl. ing građ. u znanstveno-nastavno
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na neodređeno
vrijeme s punim radnim vremenom;
8. Izbor Josipa Janjića, mag. ing. aedif. u naslovno suradničko zvanje asistenta za
znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo;
9. Izbor lana Kruezi, mag. ing. arch. u naslovno suradničko zvanje asistenta za
znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i
urbanizam;
10. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za
znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na
osobni zahtjev pristupnice izv. prof. dr. sc. Ivane Barišić, dipl. ing. građ. i
imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja u postupku izbora u
znanstveno zvanje;
11. Donošenje Odluke o izdavanju internog fakultetskog izdanja „Uvod u spregnute
konstrukcije od čelika i betona iz studentske perspektive“ skupine
autora/studenata;
12. Raspisivanje natječaja za izbor:
12.1. jednog nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju predavača
za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje rudarstvo, nafta i
geološko inženjerstvo i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog
predavanja;
12.2. jednog nastavnika/nastavnice u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju
docenta za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje
građevinarstvo i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog
predavanja;
13. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
1. Ovjera zapisnika s 221. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 4.
veljače 2020. godine
Članovi Vijeća nisu imali primjedbi ni prijedloga za izmjene ili dopune teksta Zapisnika s
221. redovite sjednice Fakultetskog vijeća od 4. veljače 2020. godine te je Zapisnik
prihvaćen jednoglasno u cijelosti.
2. Ovjera zapisnika s 222. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća
održane 18. veljače 2020. godine
Članovi Vijeća nisu imali primjedbi ni prijedloga za izmjene ili dopune teksta Zapisnika s
222. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća od 18. veljače 2020. godine te je Zapisnik
prihvaćen jednoglasno u cijelosti.

3. Izvješća
Dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac u okviru ove točke dnevnog reda upoznao je članove
Fakultetskog vijeća s informacijama vezanim uz Fakultet i Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku od prošle sjednice Vijeća:
- izvijestio je da je održan Hrvatski graditeljski forum u organizaciji Hrvatskog saveza
građevinskih inženjera na kojem je dr. sc. Mariju Jeleču dodijeljena nagrada za najbolji
doktorski rad iz područja građevinarstva; dr. sc. Vaclavu Venkrbecu, doc. dr.sc. Mariju
Galiću i izv. prof. dr. sc. Urošu Klanšeku nagrada za najcitiraniji znanstveni rad te
studentici Patriciji Ravlić, pod mentorstvom dr. sc. Ivana Krausa, za najbolji diplomski
rad.
- izvijestio je da je Fakultet posjetio dekan Tehničkog veleučilišta u Zagrebu te da je
potpisan sporazum o suradnji.
- izvijestio je da je stigao preliminarni izvještaj interne revizije Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku. Pojasnio je da revizija radi periodične provjere kako bi
savjetovala sastavnice i pomagala im da bolje rade. Prošle smo godine imali reviziju
putnih naloga. Sastavnica može sama predložiti područje za provjeru. Dekan je tražio da
to ovaj put bude provjera procedure nabave uredskog materijala. Revizija je pohvalila
rad svih uključenih službi i dala prijedloge koje ćemo nastojati primijeniti. Za sljedeću
provjeru planira predložiti područje isplate zaposlenicima izvan redovnih primanja.
- izvijestio je da je stigao akreditacijski izvještaj Agencije za znanost i visoko
obrazovanje. Podsjetio je da smo se žalili na komentar na nedovoljnu pokrivenost
nastave vlastitim kadrovima. Najavio je da čeka sastanak s prorektoricom Vilom. Dodao
je da imamo 2 ili 3 područja ocijenjena s ocjenom minimalne razine kvalitete, ali je
podsjetio da smo od tada već dosta toga ispunili i promijenili te da ćemo podnijeti
dokaze.
- izvijestio je o prijavi prijedloga za Erasmus+ projekt sa sveučilištem u Rimu. Čestitao je
izv. prof. dr. sc. Zlati Dolaček-Alduk na potpisanom ugovoru za projekt stručne prakse.
- izvijestio je da se rješava problem nastave iz geologije. Zahvalili smo se dr. sc. Hrvoju
Antičeviću, a trebao bi preuzeti akademik Bermanec. Za stručni studij je najavio
raspisivanje natječaja.
- zahvalio je izv. prof. dr. sc. Marijani Hadzima-Nyarko na angažmanu oko CEEPUS
mreže, jer je jedna od primjedbi pri akreditaciji bila malen broj mobilnosti.
- izvijestio je o otvaranju Legere kluba i čestitao svima koji su to organizirali.
Prodekan za znanost i poslijediplomske studije, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, izvijestio je da
će se u rujnu u Mostaru održati skup „Zajednički temelji“ na kojem će sudjelovati tim od 4
predstavnika.
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, izvijestila je da
je predstavljanje Fakulteta održano u 6 srednjih škola u Osijeku i okolici.
Doc. dr. sc. Ivana Šandrk Nukić podsjetila je na poseban oprez zbog epidemije pri Erasmus i
ostalim mobilnostima.
Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava izvijestio je da su on i student, Filip Anić, sudjelovali u
izvidu područja pogođenog potresom u Albaniji u organizaciji američkog instituta za beton.
Izvijestio je i da je glavni koordinator, prof. Abrahamczyk, dobio pozitivno mišljenje o
projektu u kojem je ostvareno preko 100 studentskih i 10 nastavnih mobilnosti.

4. Usvajanje Godišnjeg izvješća dekana o djelatnosti i poslovanju Građevinskog i
arhitektonskog fakulteta Osijek za akademsku 2018./2019. godinu
Pod četvrtom točkom dnevnog reda dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac upoznao je
članove Vijeća s godišnjim izvješćem o djelatnosti i poslovanju GrAFOS-a za akademsku
godinu 2018./2019.
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću
ODLUKU
I.
Usvaja se Godišnje izvješće dekana o djelatnosti za akademsku 2018./2019. godinu i
poslovanju u 2019. godini.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
III.
Ova Odluka i Izvješće navedeno u točki I. ove Odluke dostavlja se Senatu Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku.
Obrazloženje
Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek,
uputio je Fakultetskom vijeću Izvješće o radu i poslovanju Građevinskog i arhitektonskog
fakulteta Osijek u akademskoj 2018./2019. godini. Izvješće sadrži materijalno-kadrovske
uvjete za djelatnost Fakulteta, financijske uvjete poslovanja, podatke o studentima, radu
Fakultetskog vijeća, znanstveno-istraživačku djelatnost i stručni rad, podatke o
poslijediplomskom studiju i međunarodnoj suradnji te osiguravanje kvalitete i unaprjeđivanje
sustava kvalitete. Fakultetsko vijeće je razmatralo navedeno Izvješće i donijelo pozitivno
mišljenje o radu i poslovanju Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u akademskoj
2018./2019. godini te stoga odlučilo kao u izreci ove Odluke.
5. Donošenje Odluke o izboru demonstratora za ljetni semestar akademske
2019./2020. godine
Pod petom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela izv. prof. dr. sc. Mirjana BošnjakKlečina, prodekanica za nastavu i studente.
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću
ODLUKU
o izboru demonstratora za ljetni semestar
u akademskoj 2019./2020. godini
I.
Za demonstratore iz nastavnih kolegija na studijima u ljetnom semestru akademske
2019./2020. godine biraju se, kako slijedi:

Red.br. Ime i prezime
demonstratora
1.

Domagoj Čudina

2.

Lidija Pungerčar

3.

Tin Vujčić

4.

Tin Vujčić

5.

Monika
Marković

6.

Bruno Bačun

7.

Bruno Bačun

8.

Ante Lučić

9.

Ante Lučić

10.

Blaženka
Maričević

Nastavni kolegij

Studijski
program

Arhitektonska
računalna grafika 1

Preddiplomski
sveučilišni studij
Arhitektura i
urbanizam
Geotehničko
Preddiplomski
inženjerstvo
sveučilišni studij
Građevinarstvo
Geotehničko
Preddiplomski
inženjerstvo
sveučilišni studij
Građevinarstvo
Preddiplomski
Otpornost
sveučilišni studij
materijala I
Građevinarstvo
Otpornost
Preddiplomski
materijala II
sveučilišni studij
Građevinarstvo
Građevna statika I
Preddiplomski
sveučilišni studij
Građevinarstvo
Građevna statika II Preddiplomski
sveučilišni studij
Građevinarstvo
Tehnička mehanika Preddiplomski
stručni studij
I
Građevinarstvo
Tehnička mehanika Preddiplomski
II
stručni studij
Građevinarstvo
Hidromehanika
Preddiplomski
sveučilišni studij
Građevinarstvo
Tehnologija
Diplomski
građenja II
sveučilišni studij
Sistemsko
Diplomski
inženjerstvo
sveučilišni studij

11.

Hana Begić

12.

Hana Begić

13.

Altina Jahaj

Organizacija
građenja

14.

Lara Barjaktarić

Arhitektonsko
projektiranje

15.

Lana Lončarić

Arhitektonsko

Preddiplomski
sveučilišni studij
Arhitektura i
urbanizam
Preddiplomski
sveučilišni studij
Arhitektura i
urbanizam
Preddiplomski

Ime i prezime nositelja
nastavnog kolegija
izv.prof.dr.sc. Brankica
Malić

prof. dr. sc. Mensur
Mulabdić
prof. dr. sc. Mensur
Mulabdić
izv.prof.dr.sc. Mirjana
Bošnjak-Klečina
izv.prof.dr.sc. Mirjana
Bošnjak-Klečina
izv.prof.dr.sc. Silva
Lozančić
izv.prof.dr.sc. Silva
Lozančić
doc.dr.sc.Tanja
Kalman Šipoš
izv.prof.dr.sc. Mirjana
Bošnjak-Klečina

prof.dr.sc.Lidija Tadić
Doc.dr.sc. Mario Galić
Izv.prof.dr.sc. Uroš
Klanšek,
Doc.dr.sc. Mario Galić
izv.prof.dr.sc. Zlata
Dolaček-Alduk

izv.prof.dr.sc. Sanja
Lončar-Vicković

izv.prof.dr.sc. Sanja

Red.br. Ime i prezime
demonstratora

Nastavni kolegij

Studijski
program

Ime i prezime nositelja
nastavnog kolegija

projektiranje

sveučilišni studij
Arhitektura i
urbanizam
Preddiplomski
sveučilišni studij
Arhitektura i
urbanizam
Preddiplomski
sveučilišni studij
Arhitektura i
urbanizam
Preddiplomski
sveučilišni studij
Građevinarstva
Preddiplomski
sveučilišni studij
Građevinarstvo
Preddiplomski
sveučilišni studij
Građevinarstvo
Preddiplomski
stručni studij
Građevinarstvo
Preddiplomski
stručni studij
Građevinarstvo
Preddiplomski
sveučilišni studij
Građevinarstvo
Preddiplomski
stručni studij
Građevinarstvo
Preddiplomski
sveučilišni studij
Arhitektura i
urbanizam
Preddiplomski
sveučilišni studij
Arhitektura i
urbanizam
Preddiplomski
sveučilišni studij
Arhitektura i
urbanizam

Lončar-Vicković

16.

Marko Ganjto

Arhitektonsko
projektiranje

17.

Iva Dujmić

Arhitektonske
konstrukcije 2

18.

Matko Opačak

19.

Matko Opačak

Osnove proračuna i
djelovanja na
konstrukcije
Elementi
visokogradnje II

20.

Marko Nekić

Elementi
visokogradnje II

21.

Marin Iličić

Elementi
visokogradnje II

22.

Josip Radić

Elementi
visokogradnje II

23.

Magdalena
Kalazić

Konstrukcijska
geometrija

24.

Matea Lučić
Jozak

Inženjerska grafika

25.

Miloš
Poznanović

Prostorni prikazi u
arhitekturi

26.

Davor Bilić

Prostorni prikazi u
arhitekturi

27.

Klara Krešo

Armiranobetonske
i zidane
konstrukcije

izv.prof.dr.sc. Sanja
Lončar-Vicković

doc.dr.sc. Ivana
Brkanić Mihić

prof.dr.sc. Damir
Markulak
izv.prof.dr.sc. Željko
Koški
izv.prof.dr.sc. Željko
Koški,
dr.sc. Željka Jurković

dr.sc. Željka Jurković

mr.sc. Ivanka
Stipančić-Klaić
mr.sc. Ivanka
Stipančić-Klaić
mr.sc. Ivanka
Stipančić-Klaić

mr.sc. Ivanka
Stipančić-Klaić

izv.prof.dr.sc. Marijana
Hadzima-Nyarko

Red.br. Ime i prezime
demonstratora
28.

Stela Meškić

29.

Filip Mihić

30.

Nikola Lučić

Nastavni kolegij

Studijski
program

Ime i prezime nositelja
nastavnog kolegija

Osnove proračuna i
djelovanja na
konstrukcije
Metalne
konstrukcije I

Preddiplomski
sveučilišni studij
Građevinarstva
Preddiplomski
sveučilišni studij
Građevinarstva
Preddiplomski
sveučilišni studij
Građevinarstva

prof.dr.sc. Damir
Markulak

Metalne
konstrukcije I

prof.dr.sc. Damir
Markulak
prof.dr.sc. Damir
Markulak

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se u ljetnom semestru
akademskoj 2019./2020. godini.

u

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog i
arhitektonskog fakulteta Osijek
Pod šestom točkom dnevnog reda dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac pojasnio je da se
radi o proširenju djelatnosti Fakulteta.
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek
Članak 1.
U Statutu Građevinskog fakulteta Osijek koji je donijelo Fakultetsko vijeće Građevinskog
fakulteta Osijek na 154. redovitoj sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine u članku 11.
stavku 1. podstavku 18. iza riječi „krajobraza“ briše se točka (.) i stavlja se zarez (,)
te se dodaje novi podstavak 19. koji glasi „- izdavačka, knjižnična i informatička
djelatnost za potrebe nastave, znanstvenog i stručnog rada,“.
U istom članku, istom stavku, iza novog podstavka 19. dodaje se podstavak 20. koji glasi: „provedba tehničkog ispitivanja i analize građevina.“
Članak 2.
Ovlašćuje se Tajništvo Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek izraditi pročišćeni
tekst Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

7. Izbor izv. prof. dr. sc. Damira Varevca, dipl. ing grad. u znanstveno-nastavno
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na neodređeno
vrijeme s punim radnim vremenom
Pod sedmom točkom dnevnog reda dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac napustio je
prostoriju, a predsjedanje sjednice preuzela je izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina,
prodekanica na nastavu i studente. Izvješće je podnijela prof. dr. sc. Sanja Dimter, članica
Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora.
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću
ODLUKU
1. Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl. ing. građ., izvanredni profesor
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek bira se u znanstveno-nastavno
zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na
Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku.
2. Redoviti profesor naveden u točki 1. ove Odluke izabran je u znanstvenonastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 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.-Oduka USRH 174/04.,
46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i Odluka USRH 101/14., Odluka USRH
60/15. I 131/17.) i člankom 201. stavkom 1. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku.
3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u
skladu s člankom 93. Stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i viskom
obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Oduka USRH
174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i Odluka USRH 101/14., Odluka
USRH 60/15. i 131/17.)
O b r a z l o ž e nj e
Na temelju izdane suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 7. siječnja
2020. godine (KLASA: 112-02-20-02/2 URBROJ:2158-60-01-20-2), Fakultetsko vijeće
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek ( u daljnjem tekstu Vijeće) je 14. siječnja
2020. godine donijelo Odluku o raspisivanju Natječaja za izbor nastavnika u znanstvenonastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo. Navedeni Natječaj objavljen
je dana 17. siječnja 2020. godine u ”Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije”, Internet
stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Internet stranici Građevinskog i
arhitektonskog fakulteta Osijek te na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek i na službenom internetskom portalu za
radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Rok za prijavu za Natječaj je bio trideset
(30) dana odnosno zaključno sa 17. veljače 2020. godine.

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora Građevinskog i
arhitektonskog fakulteta Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao stalno stručno tijelo
Vijeća u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto
redovitog profesora dostavilo je dana 27. veljače 2020. godine (KLASA:003-06/20-04/03
URBROJ:2158-77-18-20-01)Vijeću Izvješće o provjeri ispunjenosti uvjeta Rektorskog zbora
iz Odluke Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku
izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto
redovitog profesora (u daljnjem tekstu: Izvješće).
Iz Izvješća Povjerenstva vidljivo je da su se u otvorenom roku na Natječaj prijavila 2
pristupnika i to: izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl. ing. građ i ass. prof. dr. Mohanad
Alfach.
Pregledom dostavljene dokumentacije pristupnika ass. prof. dr. Mohanad Alfacha, docenta na
Higher Institute of Earthquake Studies and Research na Sveučilištu u Damasku iz Sirije,
trenutno zaposlenom na mjestu istraživača na Sveučilištu Wolverhampton u Ujedinjenom
Kraljevstvu, utvrđeno je da je ona nepotpuna jer nije dostavljen dokaz o poznavanju
hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2) za
pristupnike natječajima koji su strani državljani kao niti obrazac privole za prikupljanje i
obradu osobnih podataka u svrhu natječaja te je prijava imenovanoga nepotpuna i nije u
daljnjem postupku razmatrana.
Povjerenstvo je utvrdilo da je izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl. ing. građ. na temelju
Odluke Matičnog odbora za područje Tehničkih znanosti – polja arhitekture i urbanizma,
geodezije i građevinarstva (KLASA:602-04/20-18/01 URBROJ:2158-77-08-020-01) od 15.
studenog 2019. godine izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i upisan u
Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja pod brojem 205070. U daljnjem
postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog
profesora na temelju Izvješća Povjerenstva utvrđeno je da izv. prof. dr. sc. Damir Varevac,
dipl. ing. građ. ispunjava opće uvjete: ima pozitivno ocijenjene rezultate sveučilišne
studentske ankete za akademsku godinu 2018./2019. sa srednjom ocjenom 4,67; izvodio je
nastavu u prethodnih pet godina u ukupnom opsegu od 1460 na Građevinskom i
arhitektonskom fakultetu Osijek. Uz ispunjavanje općih uvjeta, iz Izvješća Povjerenstva
vidljivo je da ispunjava da je bio mentor na izradi 57 završnih i diplomskih radova, uveo je
novi kolegij „Oblikovanje konstrukcija“ te na web stanici Građevinskog i arhitektonskog
fakulteta Osijek postavio nastavne materijale iz kolegija: „Oblikovanje konstrukcija“,
„Betonske konstrukcije 2“ i „Proračun nosivih konstrukcija“; bio je mentor doc. dr. sc. Hrvoju
Draganiću pri izradi doktorske disertacije koji ju je 2014. godine uspješno obranio; u
koautorstvu s doc. dr. sc. Hrvojem Draganićem, kojem je bio mentor pri izradi doktorske
disertacije, pristupnik je objavio dva znanstvena rada iz područja teme doktorske disertacije
pod nazivom: „Analysis of Blast Wave Parameters Depending on Air Mesh Size“ i
„Numerical simulation of effect of explosive action on overpass; recenzirao je jedan
sveučilišni udžbenik „Betonske konstrukcije 2“ autora prof. dr. sc. Zorislava Sorića i izv.
prof. dr. sc. Tomislava Kišičeka; kao autor ili koautor je na međunarodnim i domaćim
znanstvenim ili stručnim skupovima prezentirao (5) pet radova; bio je pozvani predavač na
dva međunarodna skupa; voditelj je znanstvenoistraživačkog projekta „Razvoj i primjena
naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada: zaštita od neionizirajućeg
zračenja“ financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova; recenzirao je ukupno
51 članak; bio je član organizacijskog odbora međunarodne konferencije Water for all 2019,
Osijek, 21.-22.3.2019.; sudjelovao je u više aktivnosti čija je svrha popularizacija znanosti,
organizirao je znanstveno-popularna predavanja gostujućih znanstvenika i predavača: Korado
Korlević „Humanosfera-održive baze u svemiru“, Ante Radnonić „Do Marsa i dalje“ i prof.
dr. sc. Nenada Raosa „Nove teorije o postanku života“. Također je sudjelovao u aktivnostima

Zajednice tehničke kulture u OBŽ i TinkerLabsa te održao znanstveno-popularizacijska
predavanja u okviru Festivala znanosti i Dana Fakulteta. Pristupnik je obnašao sljedeće čelne
dužnosti na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek: prodekan za razvojno –stručni
rad, prodekan za poslovanje i razvojno-stručni rad, v.d. dekana Građevinskog fakulteta Osijek
i dekan Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek; bio je predstojnik Zavoda za
materijale i konstukcije i voditelj laboratorija za materijale i konstrukcije; član je uredničkog
odbora časopisa „Građevinar“ te bio član Uredničkog odbora časopisa „Tehnički vjesnik“.
U zaključnom dijelu Izvješća, Povjerenstvo je utvrdilo da izv. prof. dr. sc. Damir Varevac
ispunjava opće uvjete, pet (5) posebnih uvjeta iz skupine uvjeta A, šest (6) iz skupine uvjeta B
te tri (3) posebna uvjeta iz skupine uvjeta C u skladu s Odlukom Rektorskog zbora o nužnim
uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstvenonastavna zvanja („Narodne novine br. 122/17.).
Slijedom navedenog Izvješća, Poverenstvo je zaključno utvrdilo da izv. prof. dr. sc. Damir
Varevac, dipl. ing. građ. ispunjava uvjete u skladu s člankom 93. Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i
Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i zaključno predložio Vijeću da se izv. prof.
dr. sc. Damir Varevac, dipl. ing. građ. izabere u znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na Građevinskom i arhitektonskom
fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Vijeće je prihvatilo Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i odlučilo kao u izreci.
8. Izbor Josipa Janjića, mag. ing. aedif. u naslovno suradničko zvanje asistenta za
znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo
Pod osmom točkom dnevnog reda dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac je ponovno preuzeo
predsjedanje sjednicom. Izvješće je podnijela prof. dr. sc. Lidija Tadić, predsjednica Stručnog
povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor u naslovno
suradničko zvanje asistenta.
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću
ODLUKU
o izboru u naslovno suradničko zvanje asistenta
1. Josip Janjić, mag. ing. aedif.
bira se
u naslovno suradničko zvanje asistenta
iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo
2. Suradnik iz točke 1. ove Odluke bira se u naslovno suradničko zvanje asistenta
na vrijeme od šest godina, u smislu članka 97. stavka 3. 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.

Obrazloženje
Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek na 221. redovitoj sjednici
održanoj dana 11. veljače 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor
jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo.
U dnevnom listu „Glas Slavonije“ od 12. veljače 2020. godine, „Narodnim novinama“ broj
16/20. od 12. veljače 2020. godine, na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog
fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 12. veljače 2020.
godine, objavljen je natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje
asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo.
Rok za prijavu na natječaj bio je petnaest (15) dana od dana objave zaključno s prijavom od
27. veljače 2020. godine. Na istoj sjednici od 11. veljače 2020. godine, Fakultetsko vijeće
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek imenovalo je Stručno povjerenstvo za izbor
jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih
znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u
sastavu: prof. dr. sc. Lidija Tadić, redovita profesorica Fakulteta, predsjednica i članice: izv.
prof. dr. sc. Marija Šperac, izvanredna profesorica Fakulteta i doc. dr. sc. Tamara Brleković,
docentica Fakulteta. Iz Izvješća Sručnog povjerenstva od 4. ožujka 2020. (KLASA: 003-06/2004/04 URBROJ: 2158- 77-18-20-01) vidljivo je da se u otvorenom roku na Natječaj prijavio
jedan kandidat i to Josip Janjić, mag. ing. aedif. iz Osijeka.
Na temelju pregleda podnesene dokumentacije kandidata, Stručno povjerenstvo je utvrdilo
kako su ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u daljnjem natječajnom postupku koji je obuhvatio
vrednovanje dostignuća, provjeru motivacije te dodatnu provjeru znanja. S kandidatom je
provedena pisana provjera znanja engleskog jezika nakon čega je odgovarao na pitanja
vezana uz motivaciju za prijavu na natječaj, snalaženje u radu sa studentima i pitanja vezana
uz struku. Provjera dodatnih kriterija za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta
provedena je temeljem Odluke o dodatnim kriterijima za izbor u suradničko zvanje asistenta
i radno mjesto asistenta na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek od 9. srpnja
2019. godine (KLASA: 003-06/19-02/84 URBROJ: 2158-77-17-19-01) gdje mu je prosječna
ocjena studiranja ocijenjena s 35,9 bodova, duljina studiranja s 4,5 bodova, znanje engleskog
jezika s 3 boda, komunikativnost i motiviranost za znanstveni, nastavni i stručni rad s 10
bodova te ocjene predmeta iz užeg područja za koje se kandidat prima s 8 bodova što ukupno
iznosi 61,4 bodova od mogućih 100 bodova.
Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo je uputilo Fakultetskom vijeću pozitivno
mišljenje o ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora Josipa Janjića, mag. ing. aedif. u
naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja građevinarstvo.
Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek je prihvatilo navedeno
Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva te stoga odlučilo kao u izreci ove Odluke.

9. Izbor lana Kruezi, mag. ing. arch. u naslovno suradničko zvanje asistenta za
znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i
urbanizam
Pod devetom točkom dnevnog reda izvješće je podnijela doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić,
predsjednica Stručnog povjerenstva za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta.

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću
ODLUKU
o izboru u naslovno suradničko zvanje asistenta
1. Ian Kruezi, mag. ing. arch.
bira se
u naslovno suradničko zvanje asistenta
iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam
2. Suradnik iz točke 1. ove Odluke bira se u naslovno suradničko zvanje asistenta
na vrijeme od šest godina, u smislu članka 97. stavka 3. 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.
Obrazloženje
Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek na 221. redovitoj sjednici
održanoj dana 11. veljače 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor
jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam.
U dnevnom listu „Glas Slavonije“ od 12. veljače 2020. godine, „Narodnim novinama“ broj
16/20. od 12. veljače 2020. godine, na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog
fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 12. veljače 2020.
godine, objavljen je natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje
asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i
urbanizam. Rok za prijavu na natječaj bio je petnaest (15) dana od dana objave zaključno s
prijavom od 27. veljače 2020. godine. Na istoj sjednici od 11. veljače 2020. godine,
Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek imenovalo je Stručno
povjerenstvo za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz
znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam (u
daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u sastavu: doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić, docentica
Fakulteta, predsjednica i članovi: izv. prof. dr. sc. Željko Koški, izvanredni profesor
Fakulteta i izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, izvanredna profesorica Fakulteta. Iz
Izvješća Sručnog povjerenstva od 5. ožujka 2020. (KLASA: 003-06/20-04/05 URBROJ: 215877-18-20-01) vidljivo je da se u otvorenom roku na Natječaj prijavio jedan kandidat i to Ian
Kruezi, mag. ing. arch. iz Zagreba.
Na temelju pregleda podnesene dokumentacije, Stručno povjerenstvo je utvrdilo kako su
ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u daljnjem natječajnom postupku koji je obuhvatio
vrednovanje dostignuća, provjeru motivacije te dodatnu provjeru znanja.
U skladu s člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na
odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu:
Pravilnik Sveučilišta), Stručno povjerenstvo je utvrdilo način bodovanja u I. i II. razini
odabira kandidata kako slijedi: 40 bodova u I. razini za prosjek ocjena na diplomskom studiju
i 60 bodova u II. razini-usmeni razgovor (intervju).

U I. razini odabira kandidat je ostvario 25 bodova za prosjek ocjena na diplomskom studiju,
a u II. razini odabira (usmeni razgovor-intervju), kandidat je odgovarao na pitanja vezana uz
motivaciju za prijavu na natječaj, korištenje računalnih programa, projektantski i stručni rad
te stručna i znanstvena postignuća tijekom studija i sklonost k interdisciplinarnom
znanstvenom istraživanju u području arhitekture i urbanizma na kojoj je ostvario 59 bodova.
Prema ukupnom zbroju bodova u I. i II. razini kandidat Ian Kruezi, mag. ing. arch. ostvario
je ukupno 84 boda od mogućih 100 bodova.
Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo je uputilo Fakultetskom vijeću pozitivno
mišljenje o ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora Iana Kruezia, mag. ing. arch. u naslovno
suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja
arhitektura i urbanizam.
Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek je prihvatilo navedeno
Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva te stoga odlučilo kao u izreci ove Odluke.
10. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za
znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na
osobni zahtjev pristupnice izv. prof. dr. sc. Ivane Barišić, dipl. ing. grad. i
imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja u postupku izbora u
znanstveno zvanje
Pod desetom točkom dnevnog reda dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac pojasnio je da je
prošlo više od 3 godine od proteklog izbora, da u povjerenstvu moraju biti redoviti profesori u
trajnom zvanju te da su članovi povjerenstva predloženi na sjednici šireg kolegija.
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave, donijeli sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva
I.
U Stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor izv. prof. dr. sc. Ivane Barišić,
dipl. ing. građ., u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje
Tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, imenuju se:
-

prof. dr. sc. Mensur Mulabdić, dipl. ing. građ., znanstveni savjetnik, Građevinski i
arhitektonski fakultet Osijek, predsjednik
prof. dr. sc. Damir Markulak, dipl. ing. građ., znanstveni savjetnik, Građevinski i
arhitektonski fakultet Osijek, član
prof. dr. sc. Tatjana Rukavina, dipl. ing. građ., znanstvena savjetnica, Građevinski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član

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

11. Donošenje Odluke o izdavanju internog fakultetskog izdanja „Uvod u
spregnute konstrukcije od čelika i betona iz studentske perspektive“ skupine
autora/studenata
Pod jedanaestom točkom dnevnog izvješće je podnijela prof. dr. sc. Lidija Tadić, ispred
Povjerenstva za izdavačku djelatnost GrAFOS-a. Pojasnila je da je izdanje rezultat kolegija
„Spregnute konstrukcije“. Studenti su sve napravili, a prof. dr. sc. Damir Markulak i doc. dr.
sc. Tihomir Dokšanović su recenzirali. Publikacija neće biti tiskana, nego samo elektronička,
ali će biti otvoren pristup. Dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, rekao je da mu se ideja
jako svidjela te je pozvao i druge da razmisle o sličnom za druge predmete.
U okviru ove točke dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave,
donijeli sljedeću
ODLUKU
o izdavanju interne nastavne skripte
I.
Odobrava se izdavanje interne nastavne skripte „Uvod u spregnute konstrukcije od čelika i
betona iz studentske perspektive“ skupine autora/studenata.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
Skupina autora/studenata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek uputila je zahtjev
Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Fakulteta za izdavanje interne nastavne skripte „Uvod u
spregnute konstrukcije od čelika i betona iz studentske perspektive“. Recenzenti djela su
prof. dr. sc. Damir Markulak i doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović, a lekturu hrvatskog jezika je
obavila Vesna Zobundžija, prof. Prijedlog skupine autora/studenata i recenzenata je da se
interna nastavna skripta izda kao elektronička publikacija s otvorenim pristupom. Uzimajući u
obzir sve relevantne činjenice, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Fakulteta odlučilo je kao
u izreci ove Odluke.
12. Raspisivanje natječaja za izbor:
12.1. jednog nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju
predavača za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje
rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo i imenovanje Stručnog povjerenstva
za ocjenu nastupnog predavanja
Pod ovom točkom dnevnog reda dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, pojasnio je da se radi
o zamjeni za dr. sc. Hrvoja Antičevića. Pročitao je imena predloženih članova povjerenstva za
nastupno predavanje.
U okviru ove točke dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su donijeli sljedeću

ODLUKU
1. Pokreće se postupak izbora jednog nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje
predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja rudarstvo,
nafta i geološko inženjerstvo na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek.
2. U skladu s točkom 1. ove Odluke javni natječaj za izbor nastavnika u naslovno
nastavno zvanje predavača prema navedenom znanstvenom području i znanstvenom
polju u točki 1. ove Odluke objavit će se u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“
i internetskoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek i Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju uputio je zahtjev za pokretanje postupka izbora
jednog nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo na
Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. Uvidom u studijski program, utvrđeno je da
je na preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo potreban jedan nastavnik u
naslovnom nastavnom zvanju predavača kako bi se osigurala potpuna pokrivenost nastave.
Uzevši u obzir nemogućnost zapošljavanja novih nastavnika i održavanja kontinuiteta i
kvalitete izvedbe nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo, razvidno
je da je neophodan još jedan nastavnik i to u naslovnom nastavnom zvanju predavača radi
osiguranja kvalitete nastave. Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće je utvrdilo da
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek može raspisati javni natječaj za izbor jednog
nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Tehničkih
znanosti, znanstvenog polja rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo na Građevinskom i
arhitektonskom fakultetu Osijek te stoga odlučilo kao u izreci.
U okviru ove točke dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, donijeli i
sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u postupku
izbora u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Tehničkih
znanosti, znanstvenog polja rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek
I.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora u
naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti,
znanstvenog polja rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo na Građevinskom i arhitektonskom
fakultetu Osijek u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek, dipl. ing. građ., predsjednik
2. prof. dr. sc. Sanja Dimter, dipl. ing. građ., članica
3. prof. dr. sc. Zoran Nakić, dipl. ing. geol., član

II.
Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke predložit će Dekanu Građevinskog i
arhitektonskog fakulteta Osijek temu nastupnog predavanja.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
12.2. jednog nastavnika/nastavnice u naslovnom znanstveno-nastavnom
zvanju docenta za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje
građevinarstvo i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog
predavanja
Pod ovom točkom dnevnog reda dekan, izv. prof. dr. sc. Damir Varevac i prof. dr. sc. Sanja
Dimter, pojasnili su da se radi o zamjeni za prof. dr. sc. Mensura Mulabdića koji će otići u
mirovinu te da je prof. Mulabdić i sam to inicirao. Dekan je pročitao imena predloženih
članova povjerenstva. Dodao je da će natječaji iz ove točke i točke 12.1. biti objavljeni
sutradan te da će rok za prijavu biti 8 dana.
U okviru ove točke dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su, bez rasprave,
donijeli sljedeću
ODLUKU
1. Pokreće se postupak izbora jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstvenonastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog
polja građevinarstvo na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek.
2. U skladu s točkom 1. ove Odluke javni natječaj za izbor nastavnika u naslovno
znanstveno-nastavno zvanje docenta prema navedenom znanstvenom području i
znanstvenom polju u točki 1. ove Odluke objavit će se u „Narodnim novinama“,
„Glasu Slavonije“ i internetskoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta
Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju uputio je zahtjev za pokretanje postupka izbora
jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog
područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na Građevinskom i
arhitektonskom fakultetu Osijek. Uvidom u studijski program, utvrđeno je da je na
preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstva potreban jedan nastavnik u naslovnom
znanstveno-nastavnom zvanju docenta kako bi se osigurala potpuna pokrivenost nastave.
Uzevši u obzir nemogućnost zapošljavanja novih nastavnika i održavanja kontinuiteta i
kvalitete izvedbe nastave na preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstva, razvidno je da
je neophodan još jedan nastavnik i to u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta radi
osiguranja kvalitete nastave. Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće je utvrdilo da
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek može raspisati javni natječaj za izbor jednog
nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja

