
SvEUčILlŠľn U ZAGREBU
. GEODETSKI FAKULTET

Zagreb,27.04,2022.

KLASA: 112-03122-01/t
URBROJ: 380-65-05-28-3.

odluka bľoj: 7_353_8

Temeljem odredbe članka 50. Statuta Sveučilišta uZagrebu - Geodetskog fakulteta, Klasa: 0l2_
03116-07/03, Urbroj: 380-ó5-07-03-16-1 od l4. srpnja 2016. (dalje u tekstu: ,,Statut"),
asukladno člancima 40., 43. i 97 .Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN
123l03, l05l04, |74104,2107,46101,45l09,63l11,94l13, |39l13, l01ll4,60lI5 i I31/Í7),
člancima 43.,8Ż. i 86. 105. Statuta Sveučilišta uZagrebu (pročišćeni tekst), Klasa: 012-03/I]-
02115, Urbroj: 380-031ll95-|7-3 od 9. listopada 2077., člancima 5I.,59. i 61. Statuta, te
člancima l8. i l9' Poslovnika o ľadu Fakultetskog vijeća, Sveučilišta uZagrebu - Geodetskog
ťakulteta, Klasa: 602-04l|2-07l03, Uľbľoj: 380-65-07-03-I2 od23. veljače 2012., Fakultetsko
vijeće Sveučilišta u Zagrebu - Geodetskog fakulteta, na 7. redovitoj sjednici u 353. ak. god.
Ż02l.12022., koja je odtŽana28. travnja2022. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstvazaizbor jednog izvršitelja (m/Ž) na radno mjesto I.
vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno
polje: Geodez1ja, na Katedri zadrŽavnuizmjeru,uZavoduza geomatiku Sveučilišta u Zagrebu
- Geodetskog fakulteta, u sastalu: izv. prof. dr. sc. Marko Pavasović, izv. prof. dr. sc. Ante
Marendić i doc. dr. sc. Ivan Razumovió'

Antonio Banko, mag. ing. geod. et geoinf', ĺzabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto I.

vrste: asistent, u znanstvenom području: Tehniěke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na
Katedri za dtžavnu izmjeru, u Zavodu za geomatiku Sveučilišta u Zagrebu - Geodetskog
fakulteta.

III.

Izvješće Stručnog povjerenstva iz toěke I. ove odluke pńlaže se ovoj odluci i ěini njezin sastavni
dio.

IV

odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Intranetu Sveučilišta u Zagľebu -
Geodetskog fakulteta.

I.

II



D k

prof. dr Đapo

Dostaviti:

l. Antoniu Banku, mag. ing. geod. et geoinf
2. Personalnoj evidenciji
3. Pisarnici
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Zagreb, 1-4. travnja 2022.

svEuČtL!šTE U zAGREBU
Geodetski fakultet

Fakultetskom vijeću
-ovdje-

PREDMET: lzvješće Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto l.

Vrste u suradničkom zvanju _ asistent, u znanstvenom području: Tehnĺčke znanosti,
znanstvenom polju: Geodezĺja, na određeno vrijeme, u punom radnom Vremenu, na
Katedri za državnu izmjeru, Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučitišta
u Zagrebu - dostavlja se

Poštovani,

na 5. redovitoj sjednici FakuLtetskog vijeća Geodetskog fakulteta SveučiLišta u Zagrebu u 353.

akad' god. 202t./2022., održanoj 24. vel'jače 2022., sukladno odl'uci br.5_353_10 (KLASA: 1L0-
01'/22-0I/4, URBROJ: 380-65-05-22-3) imenovani smo u Stručno povjerenstvo za izbor jednog

izvršiteLja (m/ž) na radno mjesto l. Vrste u suradničkom zvanju _ asistent, u znanstvenom
području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom

radnom Vremenu, na Katedri za državnu izmjeru, Zavoda za geomatiku Geodetskog faku[teta
SveučiLišta u Zagrebu.

Natječaj za navedeno radno mjesto objavLjen je: u Narodnim novinama br. 30/2022 (broj ogLasa

u ĺzdanju: 7659), na lnternet stranĺci EURAXESS-a (offer lD 754103), na lnternet stranĺci
Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 9. ožujka 2022. i u Jutarnjem listu.

Na predmetnĺ natječaj prijavio se jedan (1) pristupnik:

1) Antonio Banko, mag. ing. geod. et geoinf.

te priložio svu potrebnu dokumentaciju propisanu natječajem.

Na temelju uvida u prĺjavnu dokumentaciju pristupnika Antonia Banka, mag. ing. geod. et geoĺnf.
i osta[e dostupne podatke ĺz lSVU-a, Fakuttetskom vijeću Geodetskog fakutteta Sveučĺlĺšta u

Zagrebu podnosi mo stjedeće
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1.. ANALIZA

Stručno povjerenstvo je utvrdi[o da pristupnik Antonĺo Banko, mag. ing. geod. et geoinf., sukladno

Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123l03 ,1.98/03, L05/04, L7 4/04, 2/07 ,

46/07 , 45/09, 63/tt,94/L3, 139/13, 101./1.4, 60/L5, r3t/17 ,96/18):

./ stekao stručno zvanje magistar inženjer geodezije i geoinformatike na Geodetskom

fakultetu Sveučitišta u Zagrebu u okviru sveučitišnog Dipl'omskog studija geodezije ĺ

geoinformatike,

,/ dolazi iz redova najbotjĺh studenata s prosječnom težinskom ocjenom studiranja na

Diplomskom studiju geodezije i geoinformatike (usmjerenje: Geoinformatika) od 4,566.

Stručno povjerenstvo je u nastojanju što obuhvatnijeg i potpunijeg vrednovanja pristupnika

Antonĺa Banka, mag. ing.geod. et geoinf., uzelo u razmatranje i dodatne pokazatelje uspješnosti:

./ pristupnik je u koautorstvu objavio jedan (1)znanstvenĺ ijedan (1)stručni rad iz područja

djelokruga Katedre za državnu izmjeru:

o Banko, Antonio; Banković, Tedi; Pavasović, Marko; Đapo, Atmin

An A[t-in-One App[ication for Temporal Coordinate Transformation in Geodesy
and Geoĺnformatĺcs // lSPRS lnternational JournaI of Geo-lnformation, 9 (2020),

5 ; 323, 16 doi :10.3 390/ij9i9050323 i

o Banković, Tedi; Banko, Antonio; Pavasović, Marko; Đapo, Atmin
Analiza gLobaLnih NNR kinematičkih mode[a gibanja tektonskih ptoča na području

Repub[ĺke Hrvatske ĺ susjednĺh zematja // Ekscentar : časopis studenata
Geodetskog fakulteta Sveučil'išta u Zagrebu, 20 (20L9),82-89,

koji ga kval'ĺficiraju kao mtadog znanstvenika.

,/ pristupnik ima pripreml'jen (u tisku) jedan (1) sveučitišni priručnik iz područja djelokruga
Katedre za državnu izmjeru:

o Pavasović, Marko; Đapo, Atmin; Banko, Antonio; Banković, Tedi

Repetitorĺj geometrijske geodezije - l. izdanje,Zagreb: SveučiLište u Zagrebu -
Geodetski faku[tet, SpLit: SveučiLište u Splitu - Fakultet arhitekture,
građevinarstva i geodezije,

koji ga kvalificira kao kvalitetnog suradnika u nastavnom procesu.

,/ pristupnik je na sveuči[išnom Preddiplomskom studiju geodezije i geoinformatĺke

Geodetskog fakulteta SveučiLišta u Zagrebu ostvario sLjedeće ocjene iz kotegija koje

održava Katedra za državnu izmjeru:

o Geodetski referentni okviri (lV. semestar): izvrstan (5) i

o Državna izmjera (Vl. semestar): vrlo dobar (4).

kojima je pokazao izuzetno razumĺjevanje materije kolegĺja predmetne katedre.
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?. ZAKUUčAK

Na osnovi prĺkazane analize, Stručno povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću Geodetskog
fakutteta Sveučilišta u Zagrebu da se

Antonio Banko, mag. ing. geod. et geoinf.

izabere u suradnĺčko zvanje i na radno mjesto asistent u znanstvenom području: Tehničke
znanosti, znanstvenom polju: Geodezija na Katedri za državnu izmjeru, Zavoda za geomatiku

Geodetskog fakulteta Sveučitišta u Zagrebu.

sTRUČNo PoVJERENsTVo

tzv Pavasović

izv. prof. dĺfur-li,arendtc

sc. lvan Razumović
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