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Dekanica prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep otvorila je 3. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
Dekanica je na početku sjednice pozdravila i predstavila Fakultetskom vijeću nove 
zaposlenice Fakulteta, Ivu Mavrek, mag. math., Luciju Mišak, mag. oec. i Mariju Ister, dipl. 
oec. 
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  
Dekanica je članovima FV-a predložila da se podtočka 9.2. Prihvaćanje Plana aktivnosti za 
osiguravanje kvalitete FOI-ja za ak. god. 2022./2023. i točka 14. Pokretanje postupka izbora 
dr. sc. Darka Andročeca u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog 
profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, 
za grupu predmeta vezanih uz projektiranje informacijskih sustava na Katedri za razvoj 
informacijskih sustava, skinu s dnevnog reda.   
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 58 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 

Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 2. sjednice FV 

Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili zaključke 2. sjednice FV-a održane 17. studenoga 
2022. godine. 
Glasanje za Točku 1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
zaključaka glasalo je 56 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 

Točka 2. 
Informacije dekanice 

Dekanica prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep je obavijestila članove FV-a da je 3. redovita 
sjednica Vijeća društveno-humanističkoga područja, na prijedlog Uprave FOI-ja Sveučilištu 
u Zagrebu, održana dana 7. prosinca 2022. godine u hibridnom obliku na FOI-ju nakon skoro 
dvadeset godina, kada je bila i posljednje održana izvan Sveučilišta, također na FOI-ju. 
Nadalje je obavijestila članove FV-a da je FOI postao znanstveni partner deep-tech venture 
buildera 'Nuqleus' – naprednog startup inkubatora osnovanog na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva (FER), a uz FOI, znanstveni partneri Nuqleusa su i Prirodoslovno-matematički 
fakultet (PMF) i Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB), a industrijski partneri AVL-AST, 
GDi, Infobip, Rimac Technology i Končar Digital. 
Dekanica se potom osvrnula na ITU mehanizam te kazala da je 13. prosinca 2022. godine 
održan sastanak partnerskog vijeća u Gradu Varaždinu te je projekt FOI-ja pod nazivom 
Regionalni centar predinkubacije u pametnoj industriji određen kao jedan od prioritetnih 
projekata ITU regije u Nacrtu SRUP-a, koji je usvojen i upućen u Ministarstvo regionalnog 
razvoja.  
Potom je obavijestila članove FV-a da je, povodom obilježavanja Dana Grada Varaždina, 
održanoga 6. prosinca 2022. godine, FOI primio Nagradu Grada Varaždina za dugogodišnji 
doprinos unaprjeđenja znanosti, gospodarstva i prosvjete u gradu Varaždinu te hrvatskoj i 
međunarodnoj zajednici. Nagradu je na svečanosti u HNK Varaždin, u ime FOI-ja, primila 
dekanica, a na prijedlog strateških partnera FOI-ja - MOBILISIS d.o.o., IBM iX Hrvatska i 
Arbona. 
Dekanica je obavijestila članove FV-a kako je Povjerenstvo za naknadno praćenje u 
postupcima reakreditacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje jednoglasno potvrdilo 
da je akcijski plan FOI-ja usklađen s preporukama stručnog povjerenstva. 



Vezano uz prijediplomski stručni studij Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja, 
dekanica je rekla da je za izvođenje studija u gradu Zagrebu pronađen prostor te je sukladno 
tome sklopljen sporazum s Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije, gdje će se isti studij 
izvoditi od sljedeće akademske godine.  
Dekanica je pozvala sve prisutne članove FV-a na obilježavanje svečane sjednice povodom 
60. obljetnice postojanja FOI-ja u HNK Varaždin dana 16. prosinca 2022. godine s početkom 
u 12:00 sati. 
 

Točka 3. 
Prijediplomski i diplomski studij 

Prodekanica za nastavu i studente prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić obavijestila je članove FV-
a da će se od 12. do 21. prosinca 2022. godine provesti anonimno anketiranje studenata o 
percepciji kvalitete izvođenja nastave na predmetima u tekućem semestru, a poziv za 
sudjelovanje u anketi uputit će se e-poštom svim studentima studija koji se održavaju u 
Varaždinu. 
Vezano uz sveučilišne ankete, prodekanica je obavijestila članove FV-a kako još uvijek nije 
prihvaćen novi sustav anketiranja, a nastavnici kojima će biti potrebno anketiranje, moći 
će informacije o istome dobiti uskoro. 
 

Točka 4. 
Studijski programi 

Prodekan za studijske programe prof. dr. sc. Dragutin Kermek obavijestio je članove FV-a 
da se priprema materijala za izvođenje prijediplomskog stručnog studija Informacijske 
tehnologije i digitalizacija poslovanja za centar u Zagrebu bliži kraju te da se pripremaju i 
materijali potrebni za upućivanje u proceduru prijediplomskog stručnog studija 
Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja za izvođenje u online obliku. Za revizije 
pojedinih studijskih programa koje su u tijeku izvijestit će se na sljedećim sjednicama FV-
a. 
 

Točka 5. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

Prof. dr. sc. Neven Vrček je članovima FV-a izložio zapisnik s kvalifikacijskog doktorskog 
ispita, održanog dana 11. studenoga 2022. godine, te preporučio da isti pročitaju i 
potencijalni mentori. 
Također je spomenuo i pozvao članove FV-a, posebice one koji imaju doktorande, na 28. 
radionicu za doktorande koja će se održati u siječnju 2023. godine. 
Nadalje je obavijestio članove FV-a da je napravljen obrazac u kojem bi se prikupile 
informacije o mentorima, a koji bi se davao doktorandima na upisu u studij. Obrazac će biti 
dostavljen nastavnicima putem e-pošte, a pozvao je potencijalne mentore da dostave 
područje svojih ekspertiza za potencijalne kandidate. 
 
5.1. Promjene nositeljstva i davanje ovlaštenja za izvođenje nastave na doktorskom 
studiju Informacijske znanosti 
Prof. dr. sc. Neven Vrček obavijestio je članove FV-a o promjeni izvođača na doktorskom 
studiju Informacijske znanosti u ak. god. 2022./2023., na predmetu Pravo, upravljanje i 
ljudska prava u umreženim društvima, predlaže se izv. prof. dr. sc. Goran Vojković umjesto 
prof. dr. sc. Douwea Korffa. 

 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili predloženu promjenu izvođača.  
Glasanje za Točku 5.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
promjene izvođača glasalo je 60 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

 



 
Točka 6. 

Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
Prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Igor Balaban 
obavijestio je članove FV-a da dva Erasmus+ projekta (OOP4FUN i iLED) održavaju projektne 
sastanke na FOI-ju u od 7. do 9. prosinca 2022. godine, te ugošćuje projektne partnere. 
Prodekan je potom predstavio članovima FV-a izvješća s konferencija te pregled objavljenih 
radova u časopisima FOI djelatnika, prema ispisu iz CROSBI-ja, za razdoblje od 17. studenoga 
do 7. prosinca 2022. godine, kojom prilikom je čestitao autorima radova. 
Prodekan je spomenuo kako je dana 8. prosinca 2022. godine objavljen letak Centra za 
međunarodne projekte s novim natječajima i projektnim novostima. 
Napomenuo je da je rok za prijavu na drugi krug natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog 
i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./23. 22. prosinca 2022. godine te zamolio 
zainteresirane da se prijave do tada. 

 
Prof. dr. sc. Zlatko Erjavec je zamolio nastavnike da pokušaju izbjeći objave radova u 
časopisima koji su predatorske ili potencijalno predatorske prirode. Dekanica je navela kako 
postoje različiti indikatori o tome radi li se o takvoj vrsti časopisa, no naglasila je da otvoreni 
pristup sigurno nije jedan od indikatora, već da se on potiče. Naglasila je iskustva pojedinih 
partnerskih sveučilišta FOI-ja koja radove u pojedinim potencijalno predatorskim ili 
predatorskim časopisima više ne uzimaju u obzir kod izbora. Prof. dr. sc. Jasminka Dobša 
napomenula je da veći izdavači rade upute za stavljanje radova u otvoreni pristup. Prof. dr. 
sc. Blaženka Divjak je kazala da se za otvoreni pristup putem europskih projekata potiču 
autori te se osiguravaju sredstva za objave. Navela je da svaki autor u svom području zna, 
odnosno trebao bi znati kakav je koji časopis. Prof. dr. sc. Goran Bubaš je napomenuo da je 
novi Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja jako diskriminirajući, jer su 
postroženi pojedini kriteriji za društveno područje koji se odnose na objave u istim 
časopisima i(ili) konferencijama. Također je spomenuo da bi prodekan i knjižnica FOI-ja 
trebali informirati nastavnike barem jednom u pola godine o takvim časopisima. Barbara 
Šlibar, mag. inf. je napomenula da je važno raspravljati i o predatorskim konferencijama. 
 

Točka 7. 
Informacije o poslovanju 

Prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa 
obavijestila je članove FV-a da je FOI u provedenim postupcima javne nabave nabavio dva 
nova službena vozila - električno i dizel, dok je jedno starije vozilo prodano, a uskoro će 
biti prodano još jedno, sve u svrhu energetski učinkovite obnove postojećega voznog parka 
FOI-ja. Prodekanica je pozvala sve zainteresirane djelatnike na obiteljski dan na FOI-ju i 
dječju predstavu „Djed mraz traži sobove“, koja će se održati 13. prosinca 2022. godine u 
prostorijama FOI-ja.  
Najavila je da će 19. prosinca 2022. godine biti isplaćena Božićnica u iznosu 1.750,00 kuna, 
zaposlenicima će se u prosincu dati poklon bon za odabrani trgovački centar u iznosu 
1.000,00 kuna te će zaposlenici dodatno primiti iznos od 1.000,00 kuna kao nagradu za radne 
rezultate. Spomenula je da je 5. prosinca 2022. godine svim zaposlenicima isplaćen dar za 
djecu do 15 godina starosti u iznosu 753,45 kuna po djetetu. FOI je iz vlastitih sredstava 
isplatio dar za djecu svim zaposlenicima koji su na vlastitim ili projektnim sredstvima. Prošli 
mjesec su podmireni i svi izdaci za prekovremeni rad zaposlenika FOI-ja u akademskoj godini 
2021./2022. 

 

 
7.1. Prihvaćanje financijskog plana za 2023.-2025. 
Prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa 
informirala je članove FV-a o financijskom planu za 2023. godinu te projekcijama za 2024. 
i 2025. godinu, uz prisutnu voditeljicu računovodstva Mateu Šoštarec, mag. oec. za 



eventualna pitanja. Plan je imao tri korekcije, obzirom je 29. studenoga 2022. godine 
usvojen proračun Republike Hrvatske u Saboru, a Sveučilište u Zagrebu je dostavilo limite 
za proračunska sredstva po određenim pozicijama u skladu s limitima koje je postavilo 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH.  

 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili financijski plan za 2023.-2025.  
Glasanje za Točku 7.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
plana glasalo je 55 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 

 
7.2. Prihvaćanje plana javne nabave za 2023. godinu 
Prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa 
predstavila je članovima FV plan javne nabave za 2023. godinu uz napomenu da su manje 
korekcije plana moguće tijekom godine te da se plan nije znatno izmijenio u odnosu na 
prošlu godinu. Planiraju se, u skladu sa zadovoljavajućom financijskom situacijom FOI-ja, 
sistematski pregledi za zaposlenike svake godine, umjesto svake dvije. 

 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili plan javne nabave za 2023. godinu.  
Glasanje za Točku 7.2. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
plana glasalo je 59 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 

Točka 8. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

Predsjednik Studentskog zbora Eugen Petošić obavijestio je članove FV-a da je u organizaciji 
Studentskog zbora, Laboratorija za poduzetništvo i Centra za volontiranje 5. i 6. prosinca 
2022. godine na FOI-ju održana humanitarna akcija - FOI Božić 2022. Napomenuo je da se 

Studentski zbor izrazito zalaže za pronalazak novih sponzora za studentske i sportske 
aktivnosti, kao i da se pripremaju prijave za STEM games arene znanja. 
 

Točka 9. 
Osiguravanje kvalitete FOI-ja 

Prof. dr. sc. Zlatko Erjavec predstavio je članovima FV-a Preporuke FOI POK te pozvao 
članove FV-a da dostave pisane komentare na navedene preporuke ako ih imaju te će se o 
istima raspraviti te obznaniti ako će doći do korekcija. 
Prof. dr. sc. Zlatko Erjavec izvijestio je članove FV-a da će Plan aktivnosti za osiguravanje 
kvalitete FOI-ja za ak. god. 2022./2023. biti donijet naknadno, jer su u međuvremenu na 
Sveučilištu u Zagrebu izmijenjeni obrasci, na način da bi izmijenjeni novi obrasci trebali biti 
lakše usporedivi kada se zajedno prikupe sa svih sastavnica za izradu izvješća, kao i da 
sastavnice mogu lakše usporediti svoje aktivnosti. Za usklađivanje će se po potrebi na 
Sveučilište dostaviti dodatni podaci. Obzirom je rok za dostavu Plana aktivnosti kraj veljače 
2023. godine, isti će se naknadno usvojiti sukladno izmijenjenim novim obrascima na 
sjednici FV-a u siječnju ili veljači 2023. godine. 
 

 
9.1. Prihvaćanje Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete FOI-ja za ak. god. 
2021./2022. 
Prof. dr. sc. Zlatko Erjavec predstavio je članovima FV-a Godišnje izvješće o osiguravanju 
kvalitete FOI-ja za ak. god. 2021./2022. Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić napomenula je 
da je u dijelu Godišnjeg izvješća o unaprjeđenju nastavničkih kompetencija naveden jedan 
projekt, a bila su tri projekta te predložila da se doda projekt o unaprjeđenju stručne prakse 
s obzirom da isti nije naveden. Prihvaćeno je da se izvješće dopuni navedenim 
informacijama. Prof. dr. sc. Zlatko Erjavec pozvao je sve članove FV-a da se pisanim 



komentarima Povjerenstvu uključe u poboljšanje kvalitete na FOI-ju te tako doprinesu 
napretku FOI-ja.  

 
Članovi FV-a su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili donošenje odluke u nastavku uz iznad 
navedene dopune doc. dr. sc. Katarine Pažur Aničić.  
Glasanje za Točku 9.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 52 članova FV-a (0 protiv, 1 suzdržan). 

 
Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj dana 8. prosinca 
2022. godine donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U 

 
I. 

Prihvaća se Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete Fakulteta organizacije i informatike 
Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022.  

 
II. 

Godišnje izvješće iz točke I. ove Odluke dostavlja se Uredu za upravljanje kvalitetom 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 
9.2. Prihvaćanje Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete FOI-ja za ak. god. 
2022./2023. 
Podtočka se skida s dnevnog reda. 
 

Točka 10. 
Donošenje Odluke o nagradama i priznanjima za Dan Fakulteta 

Dekanica je ukratko izložila način rada Povjerenstva i prijedlog odluka po kategorijama. 
Također je naglasila da su raspravljali i određenim izmjenama Pravilnika te će se one 
dodatno raspraviti i sukladno zaključku potencijalno predložiti izmjene. 

 
10.1. Nagrada za životno djelo 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili prijedlog da se nagrada za životno djelo dodijeli prof. 
dr. sc. Vjeranu Strahonji. 
Glasanje za Točku 10.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 52 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

 
10.2. Nagrada za posebna postignuća u znanstveno-istraživačkom radu 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili prijedlog da se nagrada za posebna postignuća u 
znanstveno-istraživačkom radu dodijeli prof. dr. sc. Blaženki Divjak. 
Glasanje za Točku 10.2. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 49 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

 
10.3. Nagrada za uspješnost znanstveniku na početku karijere 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili prijedlog da se nagrada za uspješnost znanstveniku na 
početku karijere dodijeli dr. sc. Ivani Dvorski Lacković. 
Glasanje za Točku 10.3. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 53 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 



 

 

 
10.4. Nagrada za izuzetno zalaganje nenastavnom osoblju  
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili prijedlog da se nagrada za izuzetno zalaganje 
nenastavnom osoblju dodijeli Tanji Novoselec, mag. oec. 
Glasanje za Točku 10.4. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 52 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 

 
10.5. Nagrada za predan rad nenastavnom osoblju 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili prijedlog da se nagrada za predan rad nenastavnom 
osoblju dodijeli Alenki Čižić, oec. 
Glasanje za Točku 10.5. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 53 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 

 
10.6. Nagrada za izuzetan doprinos društvu 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili prijedlog da se nagrada za izuzetan doprinos društvu 
dodijeli prof. dr. sc. Violeti Vidaček Hainš. 
Glasanje za Točku 10.6. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 52 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 

 
10.7. Nagrada najboljim studentima prema prosjeku ocjena 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili prijedlog da se nagrada najboljim studentima prema 
prosjeku ocjena dodijeli sljedećim studentima: David Matijanić, Tin Tomašić, Fran Sabolić, 
Tihana Triplat, Ana Novak, Klara Šilec, Nataša Dramac, Zlatko Pračić, Marija Kuštelega, 
Ivana Sitarić, Valentina Žajko i Tihana Grbac. 
Glasanje za Točku 10.7. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 50 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

 
10.8. Nagrada najboljim studentima prema znanstvenim, stručnim i sportskim 
postignućima 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili prijedlog da se nagrada najboljim studentima prema 
znanstvenim, stručnim i sportskim postignućima dodijeli sljedećim studentima: Josip Budak, 
Karla Franović, Ivan Kučan, Sara Sušac, Mislav Žnidarec, Marija Kuštelega, Magdalena 
Kuštelega, Mislav Matijević i Lovro Posarić. 
Glasanje za Točku 10.8. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 52 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 

 
10.9. Povelja „Prijatelj Fakulteta organizacije i informatike“  
Članovi FV-a su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili prijedlog da se povelja „Prijatelj 
Fakulteta organizacije i informatike“ dodijeli prof. dr. sc. Lourdesu Guardiji Ortizu. 
Glasanje za Točku 10.9. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 49 članova FV-a (0 protiv, 1 suzdržan). 
 

 

 

 

 



10.10. Priznanje za najbolji znanstveni rad  
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili prijedlog da se priznanje za najbolji znanstveni rad u 
časopisu dodijeli dr. sc. Davoru Mačeku, izv. prof. dr. sc. Ivanu Magdaleniću  i prof. dr. sc. 
Nini Begičević Ređep. 
Glasanje za Točku 10.10. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 50 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

 
10.11. Priznanje za uspješnu poslovnu suradnju s Fakultetom 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili prijedlog da se priznanje za uspješnu poslovnu 
suradnju s Fakultetom dodijeli sljedećim kandidatima: Arbona, CRATIS, CROZ, Dignet 
Software, IBM iX, Ekobit, Factory X, FINA, IGEA, Infinum, Infodom, Mobilisis, Northwest 
Agency, Oracle, Point Visible i SPECK. 
Glasanje za Točku 10.11. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 50 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

 
10.12. Priznanje za volontiranje i(ili) humanitarni rad 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili prijedlog da se priznanje za volontiranje i(ili) 
humanitarni rad dodijeli Katarini Leko. 
Glasanje za Točku 10.12. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 49 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 

 
U skladu s rezultatima glasanja po točkama 10.1. do 10.12., donesena je odluka u nastavku. 
 
Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, članka 26. 
Pravilnika o nagradama i priznanjima Fakulteta organizacije i informatike i temeljem 
prijedloga Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja Fakultetsko vijeće donosi sljedeću 

 
O D L U K U 

 
Potvrđuje se prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja te se dodjeljuju sljedeće 
nagrade i priznanja:               

 
NAGRADE  
 
1. za životno djelo  

 
Prof.dr.sc. VJERAN STRAHONJA 
 
2. za posebna postignuća u znanstveno-istraživačkom radu  

 
Prof.dr.sc. BLAŽENKA DIVJAK 
 
3. Nagrada za uspješnost znanstveniku na početku karijere 
 
Dr.sc. IVANA DVORSKI LACKOVIĆ 

 
4. za izuzetno zalaganje nenastavnom osoblju 
 
TANJA NOVOSELEC, mag.oec. 

 
5. Nagrada za predan rad nenastavnom osoblju 



 
ALENKA ČIŽIĆ, oec. 
 
6. Nagrada za izuzetan doprinos društvu 

 
Prof.dr.sc. VIOLETA VIDAČEK HAINŠ 
 

  
NAGRADE NAJBOLJIM STUDENTIMA  

 
7. Nagrada najboljim studentima prema prosjeku ocjena 
 
•Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski i poslovni sustavi (1. i 2. godina)  - 
Informacijski sustavi / Poslovni sustavi (3. godina) 
1. godina – David Matijanić, težinski prosjek: 4.667  
2. godina – Tin Tomašić, težinski prosjek: 4.750 
3. godina – Fran Sabolić, težinski prosjek: 4.475 
 
•Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva 
1. godina – Tihana Triplat, težinski prosjek 4.000 
2. godina – Ana Novak, težinski prosjek: 4.000 
3. godina – Klara Šilec, težinski prosjek: 4.542 
 
•Stručni preddiplomski studij Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (1. 
godina) - Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (2. i 3. godina) 
1. godina – Nataša Dramac, ITDP ZA-I, težinski prosjek 4,017 
2. godina – nema studenta s prosjekom 4 i više i da je položio sve odslušane predmete i da 
nije ponavljač (niti R niti I) 
3. godina – Zlatko Pračić, PITUP VŽ-R, težinski prosjek: 4.523 

 
•Sveučilišni diplomski studiji informatike 
1. godina – Marija Kuštelega, težinski prosjek: 5.000 
2. godina – Ivana Sitarić, težinski prosjek: 4.917 
 
•Sveučilišni diplomski studij Ekonomika poduzetništva 
1. godina – Valentina Žajko, težinski prosjek: 4.596 i Nikolina Županić, težinski prosjek: 
4.596 
2. godina – Tihana Grbac, težinski prosjek: 4.817 
  
8. Nagrada  najboljim studentima prema znanstvenim, stručnim i sportskim postignućima 

 
Josip Budak 
Karla Franović 
Ivan Kučan 
Sara Sušac 
Mislav Žnidarec 
Marija Kuštelega 
Magdalena Kuštelega 
Mislav Matijević 
Lovro Posarić  
 
9. Povelja „Prijatelj FOI-a“ za promociju i suradnju s FOI-em 

 



Prof. dr. sc. Lourdes Guardia Ortiz 
 
PRIZNANJA 

 
1. Priznanje za najbolji znanstveni rad u časopisu s najvećim pokazateljem citiranosti 
časopisa (JCI) 
dr. sc. Davor Maček  
izv. prof. dr. sc. Ivan Magdalenić  
prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 
 
2. Priznanje za uspješnu poslovnu suradnju s Fakultetom 
 
Arbona 
CRATIS 
CROZ 
Dignet Software 
IBM iX 
Ekobit 
Factory X 
FINA 
IGEA 
Infinum 
Infodom 
Mobilisis 
Northwest Agency 
Oracle 
Point Visible 
SPECK 
 
3.Priznanje za volontiranje i(ili) humanitarni rad 

 
Katarina Leko 
 

Točka 11. 
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Dunje Dobrinić 

Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 11. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
prijedloga glasalo je 44 članova FV-a (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 83. 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 i članka 43. Pravilnika o 
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na FOI, na sjednici održanoj 08. 
prosinca 2022. godine donosi: 
 

ODLUKU 

 
I. 

DUNJI DOBRINIĆ, studentici poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske 
znanosti – matični broj: D-255/2018 potvrđuje se pozitivna ocjena doktorskog rada pod 
naslovom: UTJECAJ DIGITALNE ZRELOSTI, KONKURENTSKIH PRIORITETA I STILOVA 



ODLUČIVANJA NA NAMJERU PRIHVAĆANJA DIGITALNIH TEHNOLOGIJA U MIKRO I MALIM 
ORGANIZACIJAMA. 

 

 

 
II. 

Postupak obrane doktorskog rada iz točke I. održat će se pred Stručnim povjerenstvom u 
sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Zlatko Stapić, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach, članica 
3. Doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, članica 
4. Izv. prof. dr. sc. Igor Pihir, zamjena člana za obranu 

 
Datum i termin održavanja obrane odredit će se naknadno. 
 

Točka 12. 
Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. 

Roberta Fabca u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 

Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili donošenje mišljenja u nastavku. 
Glasanje za Točku 12. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
prijedloga glasalo je 38 članova FV-a (0 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 08. prosinca 
2022. godine donosi: 

 
MIŠLJENJE 

 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Neven Vrček, 
predsjednik te prof. dr. sc. Diana Šimić i prof. dr. sc. Mario Spremić, članovi povjerenstva, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu daje mišljenje 
da dr. sc. ROBERT FABAC ispunjava uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i predlaže izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
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. 

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 

Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 13. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
prijedloga glasalo je 38 članova FV-a (0 glasova 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 08. 
prosinca 2022. godine donosi: 
 

O  D  L  U  K  U 

 
I. 

Dr. sc. GORAN HAJDIN, docent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
bira se u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto IZVANREDNOG PROFESORA za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz metodiku nastave informatike na Katedri za strane 
jezike i općeobrazovne discipline. 
 

II. 
Odluka se temelji na : 
 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora; 
 Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti, o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, KLASA: 
UP/I-640-03/22-01/1177, URBROJ: 355-06-04-22-0002 od 31. listopada 2022. godine 
 

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

Točka 14. 
Pokretanje postupka izbora dr. sc. Darka Andročeca u znanstveno – nastavno 

zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, 
polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz 

projektiranje informacijskih sustava na Katedri za razvoj informacijskih sustava 
 
Točka se skida s dnevnog reda. 

 
Točka 15. 

Donošenje odluke o izboru nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za 
područje društvenih znanosti, polje psihologija, za grupu predmeta vezanih uz 

primjenu psihologije u nastavnom procesu na Katedri za strane jezike i općeobrazovne 
discipline 

Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 15. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
prijedloga glasalo je 45 članova FV-a (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 102. 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 08. prosinca 
2022. godine donosi: 

 
O  D  L  U  K  U 

 
I. 



LUKA ZLATIĆ, mag. psych., bira se u naslovno nastavno zvanje PREDAVAČA za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, za grupu predmeta vezanih uz 
primjenu psihologije u nastavnom procesu na Katedri za strane jezike i općeobrazovne 
discipline. 

 
II. 

Odluka se temelji na : 
 Pozitivnom mišljenju Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora 
 

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

Točka 16. 
Pokretanje postupka izbora dr. sc. Vjerana Bušelića u naslovno znanstveno – nastavno 

zvanje docenta za područje društvenih znanosti,  
polje informacijske i komunikacijske znanosti 

Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 16. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
prijedloga glasalo je 39 članova FV-a (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 43. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/2022) i 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, na sjednici održanoj 08. prosinca 
2022. godine donosi: 

 
ODLUKU 

 
I. 

Pokreće se postupak izbora dr. sc. Vjerana Bušelića u naslovno znanstveno – nastavno zvanje 
docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti. 
 

II. 
Postupak se pokreće temeljem zamolbe dr. sc. Vjerana Bušelića podnesene dana 16. 
studenoga 2022. godine. 

 
III. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Vjerana 
Bušelića u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, 
polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, član 

 
IV. 

Stručno povjerenstvo, u skladu sa čl. 43., st. 5. Zakona, ocjenjuje ispunjava li dr. sc. Vjeran 
Bušelić zakonske kriterije, Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije i 
dodatne kriterije te podnosi fakultetskom vijeću Fakulteta organizacije i informatike 
obrazloženo mišljenje u pisanom obliku o ispunjavanju kriterija za izbor u naslovno 
znanstveno – nastavno zvanje docenta najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
dokaza o ispunjavanju kriterija. 

 



V. 
Sukladno čl. 119. Zakona, do početka važenja Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i 
umjetničkih kriterija primjenjuju se Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN, 
br. 28/17., 72/19., 21/21. i 111/22.), Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna 
zvanja (NN, br. 86/10.), Pravilnik o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor 
u nastavna zvanja (NN, br. 119/05.), Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog 
predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja 
(NN, br. 129/05.), Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 
postupku izbora u nastavna zvanja (NN, br. 13/12., 24/12. i 120/21.), Odluka o nužnim 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna 
i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN, br. 61/17.), Odluka o nužnim uvjetima za 
ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna 
zvanja (NN, br. 122/17 i 120/21.) i Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor 
na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta 
te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora (NN, br. 
24/21.) 
 

Točka 17. 
Imenovanje stručnog povjerenstva 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-a jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 17. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
prijedloga glasalo je 46 članova FV-a (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/2022) i 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 08. prosinca 
2022. godine donosi: 

 
ODLUKU 

O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

 
I. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo 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 gospodarstvou sastavu: 
 
1. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Kovšca, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Ksenija Vuković, članica 
3. Prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, članica 

 
II. 

Stručno povjerenstvo, u skladu sa čl. 40., st. 6. Zakona, ocjenjuje ispunjavaju li kandidati 
prijavljeni na natječaj zakonske i dodatne kriterije te obrazloženim mišljenjem u pisanom 
obliku, koje sadrži ocjenu svih prijavljenih kandidata, predlaže fakultetskom vijeću 
Fakulteta organizacije i informatike najboljeg kandidata, najkasnije u roku od 30 dana od 
dana isteka roka za prijavu na natječaj. 
 

Točka 18. 
Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu i imenovanje povjerenstva za obranu 

završnog specijalističkog rada Jelene Vukešin (MPS) 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 



Glasanje za Točku 18. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
prijedloga glasalo je 47 članova FV-a (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 

 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, na temelju 
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, članka 35., 36. i 37. Pravilnika o 
poslijediplomskom specijalističkom studiju i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta 
organizacije i informatike od 08. prosinca 2022. godine, donosi: 
 

ODLUKU 

 
I. 

Prihvaća se pozitivna ocjena završnog specijalističkog rada JELENE VUKEŠIN, studentice 
poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava pod naslovom: 
PROCES DIGITALNE TRANSFORMACIJE HRVATSKE DO 2030. GODINE. 

 
II. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane završnog specijalističkog 
rada u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Neven Vrček, mentor i član 
3. Izv. prof. dr. sc. Igor Pihir, član 
 
Termin obrane završnog specijalističkog rada odredit će se naknadno. 

 
Točka 19. 

Prijedlog za raspisivanje javnog natječaja za izbor: 

 
19.1. nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo, za grupu predmeta vezanih uz operacijske sustave i mreže 
računala na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za podtočku 19.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 45 članova FV-a (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 40.  Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/2022) i 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, na sjednici održanoj 08. prosinca 
2022. godine donosi: 

 
ODLUKU 

 
I. 

Pokreće se postupak izbora nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za grupu predmeta vezanih uz operacijske 
sustave i mreže računala na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo.  
 

II. 
Postupak iz čl. 1. ove odluke pokreće se raspisom javnog natječaja. 
 

III. 



Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora nastavnika u 
nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo, za grupu predmeta vezanih uz operacijske sustave i mreže računala na Katedri 
za informatičke tehnologije i računarstvo, u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Magdalenić, predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Nikola Ivković, član 
3. Prof. dr. sc. Marin Golub, član 
 

IV. 
Stručno povjerenstvo, u skladu s čl. 40., st. 6. Zakona, ocjenjuje ispunjavaju li kandidati 
prijavljeni na natječaj zakonske kriterije, Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke 
kriterije odnosno Nacionalne veleučilišne kriterije i dodatne kriterije te obrazloženim 
mišljenjem u pisanom obliku, koje sadrži ocjenu svih prijavljenih kandidata, predlaže 
fakultetskom vijeću Fakulteta najboljeg kandidata, najkasnije u roku od 30 dana od dana 
isteka roka za prijavu na natječaj. 
 

V. 
Sukladno čl. 119. Zakona, do početka važenja Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i 
umjetničkih kriterija primjenjuju se Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN, 
br. 28/17., 72/19., 21/21. i 111/22.), Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna 
zvanja (NN, br. 86/10.), Pravilnik o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor 
u nastavna zvanja (NN, br. 119/05.), Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog 
predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja 
(NN, br. 129/05.), Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 
postupku izbora u nastavna zvanja (NN, br. 13/12., 24/12. i 120/21.), Odluka o nužnim 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna 
i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN, br. 61/17.), Odluka o nužnim uvjetima za 
ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna 
zvanja (NN, br. 122/17 i 120/21.) i Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor 
na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta 
te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora (NN, br. 
24/21.) 
 

19.2. pet (5) izvršitelja na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja, za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih 
znanosti 
Članovi FV-a jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za podtočku 19.2. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za 
prihvaćanje prijedloga glasalo je 45 članova FV-a (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 

 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 133. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, na sjednici održanoj 08. prosinca 
2022. godine donosi: 
 

ODLUKU 
 

I. 
Pokreće se postupak izbora pet (5) izvršitelja na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu 
znanosti i visokog obrazovanja, za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti.  
 

II. 
Postupak iz čl. I. ove odluke pokreće se raspisom javnog natječaja. 



 
III. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora pet (5) izvršitelja 
na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, za područje 
društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Dragutin Kermek, član 
3. Izv. prof. dr. sc. Zlatko Stapić, član 
 

IV. 
Stručno povjerenstvo, u skladu s čl. 133 Statuta Fakulteta, ocjenjuje ispunjavaju li kandidati 
prijavljeni na natječaj uvjete za izbor te obrazloženim mišljenjem u pisanom obliku, koje 
sadrži ocjenu svih prijavljenih kandidata, predlaže fakultetskom vijeću Fakulteta najbolje 
kandidate, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj. 
 

Točka 20. 
Ostala pitanja 

Prof. dr. sc. Goran Bubaš zamolio je da se članove FV-a informira o tome u kojoj su fazi što 
su Nacionalni kriteriji za izbor na znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno i 
nastavno radno mjesto na sveučilištu i znanstvenom institutu iz novog Zakona o visokom 
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Tajnica Fakulteta Tatjana Zrinski, univ. spec. iur. 
obavijestila je članove FV-a da navedeni kriteriji još nisu donijeti, odnosno da će biti 
donijeti u roku od devet mjeseci od imenovanja Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, 
znanost i tehnološki razvoj, sukladno čl. 119. st. 3. Zakona o visokom obrazovanju i 
znanstvenoj djelatnosti. 

 

DEKANICA: 
 

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 

 


