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Йосип Аталич е доцент в катедра по инженерна
механика на Строителен Факултет на Университета в
Загреб. Неговите основни области на интереси са
земетръсно инженерство, численото моделиране и
историческите конструкции. Той е ръководител на
екипа от експерти за Национална оценка на риска в
Република Хърватия - Сеизмичен риск, оценка на
способността за управление на риска и национална
стратегия в сътрудничество с Националната дирекция
за защита и спасяване (NPRD) и Министерството на
строителството и устройство на територията на
Република Хърватия (2014-2018). Той участва в
Проучване за намаляване на сеизмичния риск в град
Загреб в сътрудничество с Офиса за управление на
извънредни ситуации на Загреб от 2013-2021 г. (лидер
през 2016, 2017 и 2020 г.). Йосип е част от екипа на
хърватската гражданска защита MUSAR и е член на
Тематичната работна група за сигурност в
националната стратегия за развитие до 2030 г. Йосип е
дипломиран оправомощен строителен инженер и член
на Хърватската камара на строителните инженери.
Участвал е в над 150 различни конструктивни проекти
(кули, зали, стадиони, вятърни електроцентрали,
силози, мостове, различни видове сгради и др.). След
земетресенията в Хърватия през 2020 г. Йосип е
ръководил организацията за оценка на щетите и
оценка на разходите за реконструкция (за
правителството и Световната банка), той е автор на
две книги/насоки за реконструкции/възстановяване и
участва в множество стратегически дейности. Той е
лидер и един от основателите на Хърватския център
по земетръсно инженерство.
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150 various structural designs (towers, halls,
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in 2020, Josip led the organization of damage
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