Odlazak prof.dr.sc. Zvonimira Marića u mirovinu
1. listopada 2014. godine ispratili smo našeg zaposlenika, prof. dr. sc. ZvonimiraMarića, u zasluženu
mirovinu u kojoj će, nadamo se, dugo uživati, ali smo sigurni daneće mirovati. Cijeli svoj život je prof. Marić
posvetio građevini i dao velikidoprinos našoj graditeljskoj baštini. Rođen je 1. travnja 1944. godine, što je
sobzirom na njegov karakter i polet, vrlo zanimljiva podudarnost. Nakon diplomiranjana Građevinskom
fakultetu u Zagrebu 1968. godine, zapošljava se u Hidrotehni izZagreba, a nedugo nakon toga prelazi na
Institut građevinarstva Hrvatske. Od 1977.godine radi na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sve
do odlaska nadužnost generalnog konzula Republike Hrvatske u Mađarskoj 1998. godine. Doktorat
jeobranio na Građevinskom fakultetu Tehničkog sveučilišta u Budimpešti 1979. godine.Na mjestu konzula
ostaje četiri godine, nakon čega se nakratko vraća na Institutgrađevinarstva Hrvatske i od 2004. godine
djeluje kao zaposlenik Građevinskogfakulteta Osijek, gdje je i izabran za redovitog profesora u trajnom
zvanju.
Tijekom svoje stručne i znanstvene karijere obavljao je mnoge odgovorne dužnosti isudjelovao u značajnim
projektima i izvan Hrvatske. Iza njega je ostalo više oddvadeset projekata betonskih i prednapetih mostova,
a jedna od najodgovornijih dužnosti bilo je imenovanje za glavnog nadzornog inženjera nad izvedbom AB
lučnogmosta preko Krke kod Skradina. Svojim je znanjem i stručnošću postao ovlaštenirevident za
betonske i zidane konstrukcije te izradio više od stotinu kontrolaprojekata betonskih i prednapetih mostova.
Djelovao je i kao član raznih tehničkihodbora i povjerenstava te znanstvenih odbora na međunarodnim i
domaćimkonferencijama.
Njegova aktivnost nije ograničena samo na područje građevinarstva: tečno govori petstranih jezika, aktivni
je član diplomatskog zbora, proučava povijest i lingvistikui još mnogo toga.
Iako profesor Marić više nije zaposlen kod nas, očekujemo i nadamo se da će ostatiaktivan u životu i radu
Fakulteta jer je njegovo iskustvo i znanje teškonadomjestiti. Osim toga, svi ga čvrsto držimo za riječ da će
dovršiti udžbenike izpodručja mostova i prednapetog betona kako bi i buduće generacije inženjera
mogleuživati u širini njegovog znanja i lijepoj riječi.

Prof.dr.sc.Zvonimir Marić (lijevo) u društvu sa mr.sc. Sinišom Maričićem
Za e-GFOS pripremio:
izv.prof.dr.sc. Damir Varevac

Novi nastavni djelatnici Fakulteta
Mihaela Teni rođena je 19. veljače 1991. godine u Osijeku. Srednju školu, I.
gimnaziju u Osijeku, završila je 2009. godine te se iste godine upisala na
sveučilišni preddiplomski studij na Građevinskom fakultetu Osijek. Nakon
završene tri godine preddiplomskog studija upisuje diplomski studij smjera Nosive
konstrukcije. Diplomirala je 2014. godine.
Od 11. prosinca 2014. zaposlena je kao asistent na Zavodu za organizaciju,
tehnologiju i menadžment na Građevinskom fakultetu Osijek. Kao asistentica
sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Tehnologija visokogradnje, Tehnologija
niskogradnje i Organizacija građenja I na sveučilišnom preddiplomskom studiju te na predmetu Tehnologija
građenja II na sveučilišnom diplomskom studiju. Na stručnom redovitom i izvanrednom studiju drži vježbe iz
predmeta Organizacija građenja I i II.
Za e-GFOS pripremio:
doc.dr.sc. Hrvoje Krstić
Mario Jeleč rođen je 22. veljače 1990. godine u Doboju, Bosna i Hercegovina.
Srednju školu, I. gimnaziju u Osijeku, završio je 2008. godine te se iste godine
upisao na sveučilišni preddiplomski studij na Građevinskom fakultetu Osijek. Nakon
završene tri godine preddiplomskog studija, upisuje diplomski studij smjera Nosive
konstrukcije. Diplomirao je 2013. godine.
Od 15. listopada 2013. zaposlen je kao asistent na Zavodu za materijale i
konstrukcije na Građevinskom fakultetu Osijek. Sudjeluje u izvođenju nastave iz
predmeta Drvene konstrukcije I na sveučilišnom preddiplomskom studiju, te Drvene
konstrukcije II i Zidane konstrukcije na sveučilišnom diplomskom studiju. Na stručnom redovitom i
izvanrednom studiju drži vježbe iz predmeta Drvene konstrukcije i Masivne konstrukcije II.
Za e-GFOS pripremio:
izv.prof.dr.sc. Damir Varevac

