
Životopis 

Doc.dr.sc. Davorin Penava, dipl.ing.građ. rođen je 15. studenoga 1981. godine u Vinkovcima 

u Republici Hrvatskoj.  

Od 1996. do 2000. godine pohađao je Tehničku školu Ruđera Boškovića Vinkovci čime je 

stekao zanimanje Građevinski tehničar. Od 2000. do 2005. godine pohađao je Sveučilište 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, gdje je stekao akademski 

naziv „diplomirani inženjer građevinarstva“. Od 2005. do 2008. godine pohađao je 

međunarodni poslijediplomski magistarski studij Computational Engineering Sveučilišta u 

Beogradu u suradnji sa Sveučilištem Ruhr u Bochumu u okviru projekta DYNET kojeg 

provodi DAAD. Obranom magistarskog rada „Vibration Analysis of Frame Structures Using 

Spectral Element Method“ pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Mire Petronijević, prof.dr.sc. 

Günthera Schmida i prof.dr.sc. Vladimira Sigmunda stekao je akademski stupanj „magistar 

znanosti“. Od 2009. do 2012. godine pohađa poslijediplomski sveučilišni studij 

Građevinarstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinskog fakulteta 

Osijek. Obranom doktorske disertacije „Utjecaj otvora na seizmički odgovor 

armiranobetonskih okvira sa zidanim ispunom“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Vladimira 

Sigmunda stekao je akademski stupanj „doktor znanosti u znanstvenom području tehničkih 

znanosti i znanstvenom polju građevinarstva“. Tijekom studija, od 2009. do 2012. godine 

sudjelovao je u programu „South East European Graduate School for Master and PhD 

Formation – SEEFORM“ u okviru projekta „Academic Reconstruction for South-Eastern 

Europe“ kojeg provodi DAAD.  

Od 2006. do 2012. godine zaposlen je zvanju znanstvenog novaka na Sveučilištu Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, Građevinskom fakultetu Osijek na znanstveno-istraživačkom 

projektu „Seizmički proračun okvirnih konstrukcija s ispunom“ Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Od 2012. do 2013. godine zaposlen je u zvanju 

višeg asistenta, a od 2013. godine do danas u zvanju docenta na istom visokom učilištu. Od 

2012. do 2014. godine sudjelovao je na bilateralnom istraživačkom projektu izeđu Republike 

Hrvatske i Republike Makedonije „Nelinearna analiza armirano-betonskih okvira sa ispunom 

karakterističnim za Makedoniju i Hrvatsku“, a od 2014. godine do danas sudjeluje na 

znanstveno-istraživačkom projektu „Uokvireno ziđe – kompozitni nosivi sustav kod 

armiranobetonskih zgrada“ Hrvatske zaklade za znanost.  

Kao istraživač boravio je na Sveučilištu Sjeverna Rajna-Vestfalija u Aachenu, Sveučilištu 

Ruhr u Bochumu i Sveučilištu Swansea. Član je DAAD alumni udruženja, Hrvatskog društva 

za mehaniku (Predsjednik podružnice Osijek) i Društva građevinskih inženjera Osijek. 


