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ZAKLJUČCI 
2. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike 

održane 17. studenoga 2022. godine u dvorani 1 
 
Prisutni na sjednici:  
Članovi Uprave:  
dekanica: prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 
prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju: izv. prof. dr. sc. Igor Balaban 
prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale: prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa 
prodekan za studijske programe: prof. dr. sc. Dragutin Kermek 
tajnica Fakulteta: Tatjana Zrinski, univ. spec. iur. 
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Grd, izv. prof. dr. sc. Iva Gregurec, doc. dr. sc. Goran Hajdin, doc. dr. sc. Nikola Ivković, , 
doc. dr. sc. Nikola Kadoić, doc. dr. sc. Suzana Keglević Kozjak, prof. dr. sc. Valentina Kirinić, 
prof. dr. sc. Božidar Kliček, izv. prof. dr. sc. Mario Konecki, doc. dr. sc. Robert Kudelić, doc. 
dr. sc. Zrinka Lacković Vincek, izv. prof. dr. sc. Ivan Magdalenić, izv. prof. dr. sc. Ivan 
Malbašić, doc. dr. sc. Marcel Maretić, izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, doc. dr. sc. Matija 
Novak, doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić, prof. dr. sc. Ruben Picek, izv. prof. dr. sc. Igor 
Pihir, izv. prof. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin, prof. dr. sc. 
Danijel Radošević, prof. dr. sc. Markus Schatten, izv. prof. dr. sc. Zlatko Stapić, prof. dr. 
sc. Vjeran Strahonja, prof. dr. sc. Diana Šimić, doc. dr. sc. Boris Tomaš, doc. dr. sc. Igor 
Tomičić, izv. prof. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek, 
prof. dr. sc. Stjepan Vidačić, izv. prof. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek, doc. dr. sc. Bojan 
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Nastavna zvanja: Jelena Gusić Munđar 
 
Suradnička zvanja: dr. sc. Marijana Bubanić, Damjan Klemenčić, Ana Kutnjak, dr. sc. Petra 
Žugec, Vlatka Sekovanić 
 
Nenastavna zvanja: Ivica Gašparac 
 
Predstavnici studenata: Nikolina Bajkovec, Mario Hranić, Petar Kordić, Eugen Petošić, 
Barbara Šlibar, Mislav Žnidarec 
 
Opravdali izostanak: prof. dr. sc. Blaženka Divjak, doc. dr. sc. Mladen Konecki, izv. prof. 
dr. sc. Vladimir Kovšca, prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić, izv. prof. 
dr. sc. Dijana Oreški, prof. dr. sc. Violeta Vidaček-Hainš, prof. dr. sc. Neven Vrček, prof. dr. 
sc. Ksenija Vuković, dr. sc. Ivana Dvorski Lacković 
 
Odsutni: prof. dr. sc. Melita Draganić, izv. prof. dr. sc. Irena Konecki, Jerry John Antolos, 
Ivana Cindrić, Josip Cindrić, Marin Oroz, Nina Vukelić 
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Dekanica prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep otvorila je 2. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
Nakon konstatacije da je kvorum postignut, dekanica je obrazložila način rada i glasanja na 
kontaktnoj sjednici. Nakon diskusijskog dijela koji se odvija uživo, za svaku će se točku 
dnevnog reda naglasiti kada se otvara glasanje, jednako kao i kada se zatvara.  
 
Glasanje o predloženom dnevnom redu uz izmjenu i dopunu 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red 2. sjednice FV uz izmjenu i 
dopunu. 
Dekanica je članovima FV-a obrazložila razloge izmjene i dopune dnevnog reda.  
Točka 3.2. mijenja naziv i glasi Donošenje odluke o upisnim kriterijima na prijediplomske 
studije u ak. god. 2023./2024. za kandidate koji su državnu maturu položili do 2022. godine. 
Točka 7.1. Prihvaćanje financijskog plana za 2023.-2025. se skida s dnevnog reda jer je 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo dopis sastavnicama da ne donose financijske 
planove prije no što se u Saboru usvoji Državni proračun RH. 
Točka 13. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Nikole Ivkovića u znanstveno – nastavno zvanje 
i radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za 
grupu predmeta vezanih uz mreže računala i operacijske sustave na Katedri za informatičke 
tehnologije i računarstvo se skida s dnevnog reda na zahtjev dr. sc. Nikole Ivkovića. 
Točka 15. Izvješće stručnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno 
zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz metodiku nastave 
informatike na Katedri za strane jezike i općeobrazovne discipline se skida s dnevnog reda 
jer se nisu stigli na vrijeme prikupiti potpisi izvješća.  
Kao dopuna dnevnog reda dodaje se Točka 19. Prijedlog kandidata FOI-ja za člana 
Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj iz razloga jer je točka 
vezana uz sjednicu Senata koja se održala prije dva dana i na kojoj je Uprava Sveučilišta u 
Zagrebu zamolila sastavnice da na fakultetskim vijećima izglasaju prijedloge koje će 
Sveučilište objediniti i od kojih će izabrati 10 kandidata koje će predložiti kao članove 
Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. 
Prethodnom dopunom Ostala pitanja postaju Točka 20. 
Za prihvaćanje dnevnog reda glasalo se putem LMS sustava Moodle. Nakon što je dekanica 
zatvorila glasanje, izvijestila je članove FV o rezultatima glasanja te je za prihvaćanje 
dnevnog reda glasalo 49 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
 
 

Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 1. sjednice FV 

Članovi FV su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili zaključke 1. sjednice FV održane 17. 
listopada 2022. godine. 
Glasanje za Točku 1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
zaključaka glasalo je 56 članova FV (0 protiv, 1 suzdržani). 

 
 
 

Točka 2. 
Informacije dekanice 

Dekanica prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep čestitala je izv. prof. dr. sc. Ivi Gregurec i izv. 
prof. dr. sc. Martini Tomičić Furjan na izboru u znanstveno – nastavno zvanje izvanredne 
profesorice. 
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Dekanica se osvrnula na pozitivnu recenziju prijedloga doktorskog studija Upravljanje 
digitalnim inovacijama, uz napomenu da je jedan recenzent tražio manje izmjene te će se 
izmjene napraviti i predmet će se brzo uputiti u ponovnu proceduru. Zahvalila je svima koji 
su sudjelovali u pripremi i naglasila da se radi o važnom studiju te da smo blizu završetka 
procedure. 
Potpisana su dva nova Erasmus+ sporazuma FOI-ja s University of Graz i Johannes Kepler 
University Linz. 
Na 5. summitu bloxberg konzorcija održanom u listopadu 2022. godine, potpisan je statut 
bloxberg udruženja kao temelj osnivanja udruženja 11 znanstveno-istraživačkih organizacija 
u svijetu (FOI je jedina organizacija iz Republike Hrvatske) s ciljem unaprjeđenja znanosti i 
omogućavanja društvu pristup vjerodostojnim istraživačkim rezultatima. 
Donesene su odluke o temeljnom financiranju znanosti i sufinanciranju znanstvene 
djelatnosti. Prvi puta se dogodilo da nije poznato na koji će se način provesti financiranje 
ove ak. god. s obzirom da su programski ugovori istekli, a novi pregovori su predviđeni tek 
za iduću godinu i to samo s manjim dijelom sveučilišta i(ili) fakulteta. Također su najavljeni 
pregovori vezani uz Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje. Nažalost, Fakultet još 
nije dobio zadnju doznaku sredstava za prethodnu akademsku godinu, a upitno je što će biti 
s ovom, pa je sreća u tome što Fakultet financijski dobro stoji pa će se koristiti vlastita 
sredstva za predfinanciranje znanosti.  
Trenutno se radi nacrt projekta Grada Varaždina i cjelokupne ITU regije u sklopu ITU 
mehanizma i FOI je predložio projekt Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj 
industriji od 40 milijuna kuna te ako projekt bude usvojen u okviru nacrta strategije, sredstva 
će se utrošiti za aneks Vile Oršić gdje bi se izgradio centar za razvoj predinkubacijskog 
programa.. 
Fakultet će 07. prosinca ugostiti članove Vijeća društveno humanističkog područja koji će 
ovdje održati sjednicu. 
Vozni park Fakulteta obogaćen je novim električnim automobilom. 
Fakultet je započeo s emitiranjem svog podcasta "FOI Business Talks" kojeg organizira u 
suradnji s Laboratorijem za poduzetništvo FOI-ja i Prvom školskom televizijom (MEC). 
Trenutno se veliki napori ulažu u traženje odgovarajućeg prostora za održavanje nastave na 
studiju ITDP u Zagrebu, opcije su kampus Borongaj i Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
Na samom kraju sjednice će tajnica Fakulteta Tatjana Zrinski održati kratku prezentaciju 
novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. 
  
 
 

Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 

 
3.1. Donošenje odluke o izravnom upisu učenika u ak. god. 2023./2024. iz 

najuspješnijih srednjih škola 
Na pitanje ima li ovakav tip oglašavanja uopće smisla, dekanica je obrazložila da se ulažu 
iznimni napori kako bi se privuklo učenika da upišu FOI. Održano je predstavljanje 
publikacije „Započni karijeru u pravom smjeru“ koje je polučilo veliki interes među 
učenicima te pohvaljuje inicijativu i izvedbu. 
Članovi FV su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 3.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odobrenja glasalo je 56 članova FV (0 protiv, 1 suzdržani). 
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Na temelju članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj dana 17. 
studenoga 2022. donosi sljedeću 

ODLUKU 
ODOBRAVA SE izravan upis maturanata na sveučilišni prijediplomski studij „Informacijski i 
poslovni sustavi“ Fakulteta organizacije i informatike u akademskoj godini 2023./2024. iz 
sljedećih srednjih škola: 

1. Elektrostrojarska škola Varaždin – 1 učenik/učenica  
2. Tehnička, industrijska i obrtnička škola Čakovec – 1 učenik/učenica  
3. Srednja škola Krapina – 1 učenik/učenica 

ODOBRAVA SE izravan upis maturanata na sveučilišni prijediplomski studij „Ekonomika 
poduzetništva“ Fakulteta organizacije i informatike u akademskoj godini 2023./2024. iz 
sljedećih srednjih škola: 

1. Gospodarska škola Varaždin – 1 učenik/učenica  
2. Srednja škola Zabok – 1 učenik/učenica 
3. Srednja škola Ivanec – 1 učenik/učenica 

ODOBRAVA SE izravan upis maturanata na stručni prijediplomski studij „Informacijske 
tehnologije i digitalizacija poslovanja“ Fakulteta organizacije i informatike u akademskoj 
godini 2023./2024. iz sljedećih srednjih škola: 

1. Elektrostrojarska škola Varaždin – 1 učenik/učenica  
Obrazloženje 

Odlukom Fakulteta organizacije i informatike propisana je mogućnost izravnog upisa 
maturanta iz srednje škole s područja Republike Hrvatske iz koje studenti Fakulteta 
ostvaruju najbolje rezultate. Pravo na izravan upis ima maturant koji je tijekom sva četiri 
razreda ostvario prosjek ocjena najmanje 4,50 i koji je položio propisane razine predmeta 
državne mature vezano uz studijski program koji upisuje. 
Srednja škola dužna je dostaviti prijedlog maturanta u roku propisanom od strane Središnjeg 
prijavnog ureda. 
Temeljem svega navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu. 
 
 
3.2. Donošenje odluke o upisnim kriterijima na prijediplomske studije u ak. god. 

2023./2024. za kandidate koji su državnu maturu položili do 2022. godine 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 3.2. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odobrenja glasalo je 59 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Temeljem članka 63. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Fakulteta 
organizacije i informatike je na sjednici održanoj 17. studenoga 2022. godine donijelo 
sljedeću 

ODLUKU 
o upisnim kriterijima na prijediplomske studije u akademskoj godini 2023./2024. 

za kandidate koji su državnu maturu položili do 2022. godine 
SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ INFORMACIJSKI I POSLOVNI SUSTAVI 
Za upis se mogu prijaviti pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine.  
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program (REDOVITI STUDIJ i 
IZVANREDNI STUDIJ) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja: 

1. Bodovi temeljem ocjena iz srednje škole    35 % 
2. Bodovi temeljem položenih ispita državne mature   

● Hrvatski jezik     B razina 15 %  
● Matematika      A razina 35 %  
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● Informatika     (nije obavezno)         15 %   
3. Provjera posebnih sposobnosti se ne provodi i ne ostvaruju se bodovi.  
4. Temeljem dodatnih učeničkih postignuća ostvaruje se izravan upis - 100% bodova  

● osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz 
predmeta Informatika ili Matematika ili Fizika ili Kemija   

● sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Informatika ili Matematika 
ili Fizika ili Kemija 

● na prijedlog srednje škole iz RH koja je odlukom Fakultetskog vijeća FOI-a stekla 
pravo predlaganja najboljih učenika   

 
STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I DIGITALIZACIJA 
POSLOVANJA 
Za upis se mogu prijaviti pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine.  
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program (REDOVITI i IZVANREDNI 
STUDIJ) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja: 

1. Bodovi temeljem ocjena iz srednje škole   40% 
2. Bodovi temeljem položenih ispita državne mature   

● Hrvatski jezik     B razina 20%  
● Matematika      B razina 30%  
● Informatika    (nije obavezno) 10% 

3. Provjera posebnih sposobnosti se ne provodi i ne ostvaruju se bodovi.  
4. Temeljem dodatnih učeničkih postignuća ostvaruje se izravan upis - 100% bodova  

● osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz 
predmeta Informatika ili Matematika ili Fizika ili Kemija   

● sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Informatika ili Matematika 
ili Fizika ili Kemija 

● na prijedlog srednje škole iz RH koja je odlukom Fakultetskog vijeća FOI-a stekla 
pravo predlaganja najboljih učenika   

 
SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA  
Za upis se mogu prijaviti pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine.  
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program (REDOVITI i IZVANREDNI 
STUDIJ) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja: 

1. Bodovi temeljem ocjena iz srednje škole    45 % 
2. Bodovi temeljem položenih ispita državne mature   

● Hrvatski jezik     A razina 25 %  
● Matematika      B razina 30 %  

3. Provjera posebnih sposobnosti se ne provodi i ne ostvaruju se bodovi.  
4. Temeljem dodatnih učeničkih postignuća  ostvaruje se izravan upis – 100% bodova 

● osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz 
predmeta Informatika ili Matematika ili Fizika ili Kemija ili Geografija  

● sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Informatika ili Matematika 
ili Fizika ili Kemija ili Geografija 

● na prijedlog srednje škole iz RH koja je odlukom Fakultetskog vijeća FOI-a stekla 
pravo predlaganja najboljih učenika   

 
 
 

Točka 4. 
Studijski programi 

Nije bilo informacija. 
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Točka 5. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

Prof. dr. sc. Diana Šimić prezentirala je članovima FV Godišnji izvještaj o radu doktorskog 
studija Informacijske znanosti te informirala članove FV da je 11. studenog bio održan 
kvalifikacijski doktorski ispit kojeg je prijavilo 12 doktoranada od kojih je njih 6 položilo 
ispit. Zapisnik s ispita će biti dostupan u materijalima za iduću sjednicu FV.  
Prof. dr. sc. Goran Bubaš je zamolio obrazloženje malog postotka doktoranada koji su 
angažirani na projektima. Razlog tome je veliki broj upisanih doktoranada koji su iz privrede 
i ne uključuju se u rad na projektima.  
 
 
 

Točka 6. 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 

Prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Igor Balaban osvrnuo 
se na odluke o temeljnom financiranju znanosti i sufinanciranju znanstvene djelatnosti uz 
napomenu da će odluke biti dostavljene svima mailom. U odnosu na prošlogodišnje odluke 
promjena u Odluci o sufinanciranju znanstvene djelatnosti se odnosi na veći iznos dodatnih 
sredstava koja se odobravaju (oslobađaju) za radove objavljene u časopisima u Q1 ili Q2. 
U materijalima se nalazi popis novoobjavljenih radova iz CROSBI-ja te nekoliko izvješća s 
konferencija, kao i izvješće o održanom BIP intenzivnom programu. Takvi programi su od 
izuzetne važnosti jer su preteča za ostvarivanje međunarodnih studija i olakšavaju suradnju 
s inozemnim institucijama.  
Prodekan se osvrnuo na dopune koje u zadnje vrijeme traži Matični odbor prilikom 
potvrđivanja izbora u znanstvena zvanja te skrenuo pozornost na to da se računaju samo dva 
rada po godini s iste konferencije.  
Dekanica je zamolila sve nastavnike da se odazovu i prisustvuju radionicama i edukacijama 
osmišljenim radi poboljšanja nastavničkih vještina na engleskom jeziku, a koje vodi i održava 
dr. sc. Andreja Kovačić. 
Osim EPAS akreditacije, uskoro će se krenuti i s ASIIN akreditacijom.  
 
 
 

Točka 7. 
Informacije o poslovanju 

Prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa najavila 
je kupnju još jednog automobila, Škode Octavie, dok će dva postojeća automobila ići u 
prodaju.  
Kontinuirano se radi na opremanju dvorana kako bi se osigurala kvaliteta nastavnog procesa,       
zamijenjena su platna i projektori u velikom broju dvorana sa TV ekranima, a u dvoranama 

13 i 14 su zamijenjena računala. Do kraja kalendarske godine očekuje se tapeciranje stolica 
u dvorani 1 te dvoranama 9 i 10 na FOI 2. 

U materijalima je dostupno izvješće o Global Compact inicijativi.  
 
7.1. Prihvaćanje financijskog plana za 2023.-2025. 
Točka se skida s dnevnog reda. 
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Točka 8. 

Informacije Studentskog zbora FOI-ja 
Dekanica je čestitala Studentskom zboru na velikoj potpori u organizaciji Smotre Sveučilišta 
te zahvalila svima koji su sudjelovali u organizaciji. FOI je ove godine dobio priznanje za 
komunikativnost i susretljivost.  
Predsjednik Studentskog zbora Eugen Petošić osvrnuo se na akciju dobrovoljnog darivanja 
krvi koja se održala 27. listopada. Predstavnici Studentskog zbora su sudjelovali na sastanku 
lokalnog povjerenstva za studentsku prehranu, međutim ne vide da će doći do značajnih 
pomaka. Osigurano je 29 tisuća kuna za prijavljene projekte Studentskog centra Varaždin.  
Snimljene su i objavljene dvije epizode podcast@FOI. 
Studenti FOI-ja sudjeluju u gotovo svim sportovima na UNIZG sport HR natjecanju. Planira 
se održavanje radionice o oralnoj higijeni. 
 
 
 

Točka 9. 
Imenovanje Povjerenstva za izmjenu Statuta Fakulteta organizacije i informatike 

Dekanica je obrazložila da je svrha imenovanja povjerenstva usklađivanje Statuta FOI-ja s 
novim Zakonom, a za što postoji rok od 6 mjeseci. Statut će također trebati uskladiti i sa 
novim Statutom Sveučilišta u Zagrebu, pa se zato već sada pokreće proces da se što prije 
počne raditi. Na prijedlog prof. dr. sc. Gorana Bubaša u obrazloženje odluke dodano je da 
će se Statut FOI-ja uskladiti i sa Zakonom i sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu. Prof. dr. sc. 
Goran Bubaš ujedno je predložio i hitno usklađivanje postupka izbora dekana sa novim 
Zakonom. 
Doc. dr. sc. Robert Kudelić je izrazio nezadovoljstvo predloženim povjerenstvom jer 
nedostaje presjek mišljenja, stručnosti i zastupljenosti pojedinih katedri, na što je dekanica 
odgovorila da je primarni zadatak povjerenstva usklađivanje sa Zakonom, a prijedlog kojeg 
povjerenstvo pripremi će ići na raspravu na katedre i u konačnici na Fakultetsko vijeće te 
na potvrdu na Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
Članovi FV su, uz jedan glas protiv i jedan suzdržani, prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 9. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 55 članova FV (1 protiv, 1 suzdržani). 
 
Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu na sjednici 
održanoj dana 17. studenoga 2022. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
Imenuje se Povjerenstvo za izradu nacrta izmjena Statuta Fakulteta organizacije i 
informatike  u sljedećem sastavu:  

1. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja – predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak – članica 
3. Prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić - članica 
4. Prof. dr. sc. Diana Šimić – članica 
5. Tatjana Zrinski, univ. spec. iur. – članica 
6. Eugen Petošić, predsjednik Studentskog zbora Fakulteta - član 

Zadatak Povjerenstva je izraditi nacrt izmjena Statuta Fakulteta organizacije i informatike 
i usklađivanje sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i sa Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu.  
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Točka 10. 

Imenovanje povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada Aleksandra Hatzivelkosa 
Članovi FV su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 10. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 48 članova FV (0 protiv, 1 suzdržani). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike te članka 37. i 38. Pravilnika o 
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na elektroničkoj sjednici održanoj 17. 
studenoga 2022. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada ALEKSANDRA 
HATZIVELKOSA, studenta poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske 
znanosti D-246/2017 pod naslovom: MODELIRANJE POJMA KOMPROMISA U TEORIJI 
DRUŠTVENOGA IZBORA u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Diana Šimić, članica 
3. Prof. dr. sc. Zvonimir Šikić, član 
4. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, zamjena člana za obranu 

II. 
Zadatak je Stručnog povjerenstva da u skladu s člankom 40. Pravilnika o poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju podnese izvješće o ocjeni doktorskog rada. 
 
 
 

Točka 11. 
Imenovanje stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. 
Dijane Oreški u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje društvenih 

znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti – vlastiti zahtjev 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 11. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 48 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici od 17. studenog 2022. 
godine donosi: 

ODLUKU 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Dijane Oreški 
u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za znanstveno područje društvenih znanosti, 
polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Božidar Kliček, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Ruben Picek, član 
3. Prof. dr. sc. Jan Šnajder, član 
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II. 
Izvješće s mišljenjem, sačinjeno prema članku 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, imenovano povjerenstvo dužno je dostaviti u roku od 30 dana od dana 
imenovanja. 
 
 
 

Točka 12. 
Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Igora 
Pihira u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje društvenih znanosti, 

polje informacijske i komunikacijske znanosti 
Nakon rasprave o sadržaju, uvjetima, trajanju, definiciji i dokazima o održavanju pozvanog 
predavanja, donesen je zaključak da je potrebno korigirati izvješće na str. 37 i izbaciti „ESD 
conference“ iz popisa pozvanih predavanja kandidata jer ne zadovoljava kriterije pozvanog 
predavanja. Na glasanje se dalo izvješće iz navedenu izmjenu.  
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje mišljenja u nastavku. 
Glasanje za Točku 12. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
mišljenja glasalo je 49 članova FV (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 33. i 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 17. studenoga 
2022. godine donosi: 

MIŠLJENJE 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan 
Vidačić, predsjednik te prof. dr. sc. Neven Vrček i prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, članovi 
povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
daje mišljenje da dr. sc. IGOR PIHIR ispunjava uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju i predlaže prijevremeni izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i 
komunikacijske znanosti. 
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti na donošenje odluke.  
 
 
 

Točka 13. 
Pokretanje postupka izbora dr. sc. Nikole Ivkovića u znanstveno – nastavno zvanje i 

radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
za grupu predmeta vezanih uz mreže računala i operacijske sustave na Katedri za 

informatičke tehnologije i računarstvo 
Točka je skinuta s dnevnog reda. 
 
 
 

Točka 14. 
Izvješće stručnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno 
zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz biometriju, 
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sigurnost interneta i državne upravne informacijske sustave na Katedri za razvoj 
informacijskih sustava 

Utvrđeno je da postoji potvrda da je kandidatkinja održala pozvano predavanje na 
konferenciji CRODMA i da predavanje zadovoljava kriterije pozvanog predavanja. 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje mišljenja u nastavku. 
Glasanje za Točku 14. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasala su 44 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 35. i 92. i 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 
131/17) i članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 17. 
studenoga 2022. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Dr. sc. PETRA GRD, docentica na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
bira se u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto IZVANREDNE PROFESORICE za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz biometriju, sigurnost interneta i državne upravne 
informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava. 

II. 
Odluka se temelji na : 

⮚ Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora; 

⮚ Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti, o izboru u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, 
KLASA: UP/I-640-03/22-01/0854, URBROJ: 355-06-04-22-0004 od 31. listopada 2022. 
godine 

III. 
Odluka o izboru se, zajedno s traženom dokumentacijom, prosljeđuje Vijeću društvenog 
humanističkog područja na potvrdu. 
 
 
 

Točka 15. 
Izvješće stručnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno 
zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz metodiku 

nastave informatike na Katedri za strane jezike i općeobrazovne discipline  
Točka je skinuta s dnevnog reda. 
 
 
 

Točka 16. 
Izvješće stručnog povjerenstva za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno 
mjesto poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za grupu 
predmeta vezanih uz mreže računala i operacijske sustave na Katedri za informatičke 

tehnologije i računarstvo 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 16. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 49 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 



 

11 

 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članaka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 17. studenoga 
2022. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Dr. sc. LUKA MILIĆ, asistent na Fakultetu organizacije i informatike, bira se u suradničko 
zvanje i radno mjesto POSLIJEDOKTORANDA za znanstveno područje tehničkih znanosti, 
znanstveno polje računarstvo, za grupu predmeta vezanih uz mreže računala i operacijske 
sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo. 
Odluka se temelji na : 

⮚ Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
 

 
Točka 17. 

Izvješće stručnog povjerenstva za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno 
mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz informacijske računalne sustave i informatiku 

u poslovanju na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo i poništenje 
natječaja 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 17. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasala su 54 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 17. studenoga 
2022. godine donosi: 

ODLUKU 
O PONIŠTENJU NATJEČAJA 

Poništava se natječaj raspisan 23. rujna 2022. godine (NN 110/22), za izbor jednog suradnika 
u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz informacijske 
računalne sustave i informatiku u poslovanju na Katedri za informatičke tehnologije i 
računarstvo. 
 
 
 

Točka 18. 
Prijedlog za raspis natječaja za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto 

višeg asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta 
vezanih uz opću ekonomiju na Katedri za gospodarstvo 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 18. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasala su 53 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 17. studenoga 
2022. godine donosi: 
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ODLUKU 
O RASPISU NATJEČAJA 

Raspisuje se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto višeg 
asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz 
opću ekonomiju na Katedri za gospodarstvo. 
 
 
 
 

Točka 19. 
Prijedlog kandidata FOI-ja za člana Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i 

tehnološki razvoj  
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 19. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasala su 53 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Temeljem članka 63. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Fakulteta 
organizacije i informatike je na sjednici održanoj 17. studenoga 2022. godine donijelo 
sljedeću 

ODLUKU 
I. 

Prof. dr. sc. NEVEN VRČEK, zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i 
informatike predlaže se kao kandidat za člana Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, 
znanost i tehnološki razvoj. 

II. 
Temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog vijeća za visoko 
obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj raspisanog od strane Ministarstva znanosti i 
obrazovanja, ovaj se prijedlog, uz životopis i potrebne dokaze, u tiskanom obliku dostavlja 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 
 
 
 

Točka 20. 
Ostala pitanja 

Dekanica je najavila da će na idućoj sjednici FV Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete 
predstaviti preporuke vezane uz obrazloženje ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora pri 
izboru u znanstveno – nastavna zvanja.  
Tajnica Fakulteta Tatjana Zrinski održala je prezentaciju novog Zakona o visokom 
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. 
 
 
 

DEKANICA: 
 

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 


