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ZAKLJUČCI 
4. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike 

održane 19. siječnja 2023. 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 
prodekanica za nastavu i studente: prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić 
tajnica Fakulteta: Tatjana Zrinski, univ. spec. iur. 
 
Znanstveno nastavna zvanja: 
doc. dr. sc. Darko Andročec, prof. dr. sc. Miroslav Bača, prof. dr. sc. Goran Bubaš, doc. dr. 
sc. Kristina Detelj, prof. dr. sc. Damir Dobrinić, prof. dr. sc. Jasminka Dobša, prof. dr. sc. 
Melita Draganić, prof. dr. sc. Robert Fabac, izv. prof. dr. sc. Petra Grd, izv. prof. dr. sc. Iva 
Gregurec, izv. prof. dr. sc. Goran Hajdin, doc. dr. sc. Nikola Ivković, doc. dr. sc. Suzana 
Keglević Kozjak, prof. dr. sc. Božidar Kliček, doc. dr. sc. Mladen Konecki, doc. dr. sc. Zrinka 
Lacković Vincek, prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, izv. prof. dr. sc. Ivan Magdalenić, izv. prof. 
dr. sc. Ivan Malbašić, doc. dr. sc. Marcel Maretić, izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, izv. 
prof. dr. sc. Dijana Oreški, doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić, prof. dr. sc. Ruben Picek, 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. 
Violeta Vidaček-Hainš, prof. dr. sc. Stjepan Vidačić, prof. dr. sc. Neven Vrček, prof. dr. sc. 
Ksenija Vuković, izv. prof. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek, doc. dr. sc. Bojan Žugec 
 
Nastavna zvanja: Jelena Gusić Munđar 
 
Suradnička zvanja: dr. sc. Dina Korent, dr. sc. Ivana Dvorski Lacković, Damjan Klemenčić, 
Ana Kutnjak, dr. sc. Petra Žugec, Vlatka Sekovanić 
 
Nenastavna zvanja: Ivica Gašparac 
 
Predstavnici studenata: Mario Hranić, Eugen Petošić, Barbara Šlibar 
 
Opravdali izostanak: prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, izv. prof. dr. 
sc. Sandro Gerić, prof. dr. sc. Valentina Kirinić, izv. prof. dr. sc. Vladimir Kovšca, doc. dr. 
sc. Matija Novak, izv. prof. dr. sc. Igor Pihir 
 
Odsutni: doc. dr. sc. Nikola Kadoić, izv. prof. dr. sc. Irena Konecki, izv. prof. dr. sc. Mario 
Konecki, doc. dr. sc. Robert Kudelić, Jerry John Antolos, Nikolina Bajkovec, Ivana Cindrić, 
Josip Cindrić, Petar Kordić, Marin Oroz, Nina Vukelić, Mislav Žnidarec 
 
Ostali prisutni: Goran Leskovar 
 
Zapisničarka: Lea Friščić  
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Dekanica prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep otvorila je 4. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
Dekanica je na početku sjednice pozdravila i predstavila Fakultetskom vijeću novog 
zaposlenika Ahmeda Shareefa. 
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 dopunu 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red 4. sjednice FV uz dopunu po točki 
3.1. Zahtjev doc. dr. sc. Borisa Tomaša za odobrenje neplaćenog dopusta s ciljem 
znanstvenog i stručnog usavršavanja i točki 19. Prijedlog raspisa natječaja za izbor suradnika 
na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz razvoj aplikacija za pametne i 
mobilne uređaje i analizu i razvoj programa na Katedri za razvoj informacijskih sustava. 
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 su za prihvaćanje 
dnevnog reda glasala 54 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
 
 

Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 3. sjednice FV 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili zaključke 3. sjednice FV održane 08. prosinca 2022. 
godine. 
Glasanje za Točku 1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
zaključaka glasala su 52 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 

 
 

Točka 2. 
Informacije dekanice 

Dekanica prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep čestitala je izv. prof. dr. sc. Petri Grd i izv. prof. 
dr. sc. Goranu Hajdinu na izboru u izvanredne profesore. 
Dekanica se osvrnula na Odluku Gradskog vijeća Grada Varaždina o izmjeni i dopuni Odluke 
o osnivanju prava građenja u korist Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i 
informatike, s posebnim naglaskom na članak 3. odluke u kojem se navodi da se pravo 
građenja osniva bez naknade te se nositelj prava građenja oslobađa plaćanja godišnje tržišne 
vrijednosti (naknade) za pravo građenja. 
U materijalima su dane upute MZO-a o primjeni odredbi Zakona o visokom obrazovanju i 
znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) koje se odnose na postupak izbora odnosno reizbor na 
znanstveno – nastavna radna mjesta na visokim učilištima te o suglasnostima za odobrenje 
dodatnih proračunskih sredstava za rashode za plaću zaposlenih na teret proračunskih 
sredstava. Dekanica je kazala da je potrebno voditi računa o datumima pokretanja izbora te 
da će Uprava osigurati pravovremeno obavještavanje zaposlenika o rokovima izbora. Dodala 
je da više nije potrebno osigurati razlike koeficijenata za zapošljavanje na viša znanstveno 
– nastavna radna mjesta, potrebno je osigurati koeficijent samo prilikom raspisa natječaja 
za izbor na radno mjesto docenta, dok se kod odlaska zaposlenika u mirovinu koeficijent 
koristi za nova zapošljavanja. 
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Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluke o raspodjeli akontacijskih doznaka za 
participaciju školarina te za znanost. Odluka MZO-a je da će se nastaviti s prethodnim 
modelom programskog financiranja. 
Dekanica je naglasila kako su predstavnici FOI-ja odlukom Senata uključeni u tijela 
Sveučilišta. Nova uprava Sveučilišta mijenja neaktivne odbore i one kojima je istekao 
mandat, pa je tako dekanica imenovana u Odbor za digitalizaciju i digitalnu transformaciju 
te je imenovana voditeljicom Odbora za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju 
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Diana Šimić je imenovana u Odbor za doktorske programe 
Sveučilišta u Zagrebu, a izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek je predstavnica u 
zajedničkom Vijeću studija preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Vojno 
inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, a uključena je i u povjerenstvo za reviziju 
programa. 
 
 
 

Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 

3.1. Zahtjev doc. dr. sc. Borisa Tomaša za odobrenje neplaćenog dopusta s ciljem 
znanstvenog i stručnog usavršavanja  

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 3.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odobrenja glasalo je 55 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Na temelju članaka, članka 90. Statuta Sveučilišta u Zagrebu  te članaka 32., 63. i 138. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, dekanica Fakulteta, prof.dr.sc. Nina 
Begičević Ređep temeljem prijedloga Fakultetskog vijeća od 19. siječnja 2023. godine donosi 

ODLUKU 
Zaposleniku doc. dr. sc. BORISU TOMAŠU  odobrava se pravo na korištenje neplaćenog 
dopusta u razdoblju od 02. veljače 2023. do 02. veljače 2024. godine  s ciljem znanstvenog 
i stručnog usavršavanja u CONNECT istraživačkom centru (eng. Centre for Future Networks 
and Communications). CONNECT je istraživački centar sa sjedištem u Sveučilištu u Dublinu, 
Fakultet Trinity, Škola za računalne znanosti i statistiku. 

Obrazloženje 
Boris Tomaš, docent Fakulteta organizacije i informatike podnio je zahtjev za odobrenje 
neplaćenog dopusta u razdoblju od 2.2.2023. do 2.2.2024. s ciljem znanstvenog i stručnog 
usavršavanja u CONNECT istraživačkom centru (eng. Centre for Future Networks and 
Communications). CONNECT je istraživački centar sa sjedištem u Sveučilištu u Dublinu, 
Fakultet Trinity, Škola za računalne znanosti i statistiku. Program u kojem bi radio se zove 
Smart Dún Laoghaire koji je dio Smart Dublin programa. Imenovani bi radio u timu prof. 
Siobhán Clarke na sveučilišnoj razini, te s Ronan Herronom iz gradske uprave koji je zadužen 
za digitalnu strategiju. Aktivnosti kojima bi se bavio su istraživačke, poslovne i društvene 
prirode u područjima: pametnih gradova, interneta stvari, klimatske održivosti, pametni 
promet i pametne okoline. Smart Dún Laoghaire je istraživački poligon i inkubator novih 
ideja i projekata koje se, nakon validacije, implementiraju na ostatku pametnog Dublina. 
Nastavne obveze su usklađene s kolegama.  
Članovi Katedre za razvoj informacijskih sustava dali su podršku zahtjevu Borisa Tomaša za 
korištenjem neplaćenog dopusta u svrhu znanstvenog i stručnog usavršavanja. 
Člankom 90. stavkom 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu predviđeno je da zaposlenik može, 
kada je to predviđeno općim aktom i uz odobrenje nadležnog vijeća, koristiti plaćeni ili 
neplaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja ili unapređenja nastave 
znanstvenog, umjetničkog i stručnog usavršavanja na drugoj znanstvenoj ili nastavnoj 
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ustanovi. Odobravajući takav dopust Sveučilište ili njegova sastavnica mora osigurati 
kontinuirano obavljanje nastave i ispunjavanje drugih obaveza odsutnog zaposlenika. Statut 
Fakulteta organizacije i informatike u članku 138. stavku 1. propisuje da zaposlenik izabran 
u znanstveno-nastavno zvanje ili na znanstveno radno mjesto može uz odobrenje 
Fakultetskog vijeća, koristiti plaćeni ili neplaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja ili unapređenja nastave znanstvenog i stručnog usavršavanja na drugoj 
znanstvenoj ili nastavnoj ustanovi. Odobravajući takav dopust Fakultet mora osigurati 
kontinuirano obavljanje nastave i ispunjavanje drugih obveza odsutnog zaposlenika. 
Članak 138. stavak 6. propisuje da dopust iz stavka 1. navedenog članka odobrava dekan 
Fakulteta na prijedlog Fakultetskog vijeća. 
Temeljem svega navedenog imenovani je dostavio svu potrebnu dokumentaciju i obrazložio 
svoj zahtjev te  je donijeta odluka kao u dispozitivu. 
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor dekanu Fakulteta 
organizacije i informatike u roku od 8  dana po njenom primitku. 
 
 
Prodekanica za nastavu i studente osvrnula se na održani sastanak prodekana za nastavu i 
studente Sveučilišta u Zagrebu na kojem se raspravljalo o upisima studenata u studijske 
programe. Sve je manji broj upisanih studenata iz godine u godinu i treba početi razmišljati 
o intenziviranju internacionalizacije kako bi se privuklo više stranih studenata. 
Prodekanica je pozvala sve nastavnike da izvrše obaveze vezane uz kraj semestra te zamolila 
katedre da održe sastanke radi odobravanja tema završnih i diplomskih radova. 
 
 
 

Točka 4. 
Studijski programi 

4.1. Donošenje odluke o online izvođenju stručnog prijediplomskog studija 
Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja  

Prodekan za studijske programe prof. dr. sc. Dragutin Kermek obrazložio je razloge 
predlaganja ove odluke. Fakultet već više mjeseci radi na pripremi materijala za prijavu 
prijediplomskog studijskog programa ITDP online. Naime, nakon donošenja novog Zakona o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Fakultet je brzo započeo proceduru 
promjene načina izvođenja studija kako bi osigurao da ona bude započeta prema odredbama 
starog zakona, dok još vrijede kriteriji Nacionalnog vijeća i sve je pod nadležnosti Sveučilišta 
u Zagrebu, stoga je potrebno donijeti ovu odluku kao dopunu dokumentacije. Prodekan je 
također naglasio da se čeka i tumačenje Zakona od strane MZO-a, kako bi se uskladile sve 
buduće revizije studijskih programa. 
 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 4.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odluke glasalo je 56 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u  Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, na sjednici 
održanoj dana 19. siječnja 2023. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
I. 

Pokreće se postupak za online izvođenje studijskog programa stručnog prijediplomskog 
studija Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP). 

II. 
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Dokumentacija za online stručni prijediplomski studij Informacijske tehnologije i 
digitalizacija poslovanja (ITDP) dostavlja se u daljnju proceduru nadležnim tijelima 
Sveučilišta u Zagrebu. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Obrazloženje 
Sukladno Planu predlaganja izmjena i dopuna te uvođenja novih studijskih programa 
Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu od 13. listopada 2022. godine te 
Zaključcima Fakultetskog vijeća od 9. prosinca 2021., 15. rujna 2022. i  8. prosinca 2022., 
donijeta je odluka o pokretanju postupka za online izvođenje studijskog programa stručnog 
prijediplomskog studija Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP). 
Temeljem svega navedenog donijeta je Odluka kao u dispozitivu. 
 
 
 

Točka 5. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

Prof. dr. sc. Diana Šimić informirala je članove FV o održanoj 28. doktorskoj radionici 13. 
siječnja na kojoj je pozvano predavanje držao prof. Ravishankar Sharma, Ph.D. (Zayed 
University, Abu Dhabi) pod nazivom „Blockchain as a Service (BaaS) for Fair-Trade - an Action 
Design Research Study“. 
Idući kvalifikacijski doktorski ispit će se održati 17. veljače, a rok za prijavu ispita je 03. 
veljače. Voditeljica doktorskog studija savjetovala je mentorima/savjetnicima da pročitaju 
zapisnik zadnjeg kvalifikacijskog doktorskog ispita jer su u njemu vidljivi razrađeni kriteriji 
po kojima VDS ocjenjuje prijave kandidata. 
U pripremi je novi ciklus radionica za mentore, planira se održati 8 radionica od po 2 sata.  
Nastavnici koji su zainteresirani za mentorstvo u 2023. godini mole se da na vrijeme dostave 
ispunjeni obrazac sukladno uputama iz maila kojeg je poslala voditeljica doktorskog studija. 
08. prosinca 2022. godine bio je održan sastanak voditelja doktorskog studija na kojem je 
zaključeno da se očekuje promjena sveučilišnog pravilnika o doktorskim studijima radi 
usklađivanja s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. 
Prof. dr. sc. Dragutin Kermek dodao je da je za poslijediplomski specijalistički studij E-
učenje u obrazovanju i poslovanju pristiglo 40 prijava tako da će zasigurno doći do promjena 
u izvođenju nastave. 
 
 
 

Točka 6. 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 

Prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Igor Balaban 
predstavio je članovima FV izvješće o međunarodnoj suradnji i internacionalizaciji s 
naglaskom na 3 nova Erasmus+ sporazuma koja su proizašla iz projektnih aktivnosti, 
sklopljena krajem 2022. godine i to: Johannes Kepler Sveučilište u Linzu, Austrija, CAMPUS 
02 Graz, Austrija i Sveučilište Lodz, Poljska. Prodekan je apelirao na Studentski zbor da se 
uključe u regrutiranje studenata i popularizaciju mobilnosti. 
U proteklih mjesec dana objavljena su 4 rada u časopisima, te je prodekan naglasio da treba 
kontinuirano raditi na povećanju broja objavljenih radova u priznatim časopisima što je 
važno za reakreditaciju. 
Prodekan je najavio da će se tražiti izvješća o radu laboratorija, a temeljem čega će se 
predložiti revizija laboratorija.  
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Dekanica je dodala da je 13. siječnja predana pretprijava za projekt Regionalni 
predinkubacijski centar za pametnu industriju te je zahvalila timu na pripremi studije 
izvodljivosti. 
 
 

Točka 7. 
Informacije o poslovanju 

Prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa najavila 
je da se Vila Oršić u ožujku otvara za izvođenje nastave i znanstveno-istraživački rad. U 
tijeku je finalno opremanje namještajem i opremom te ishođenje uporabne dozvole.  
Fakultet, zbog problema s opskrbom tj. cijenom plina, intenzivno komunicira sa Sveučilištem 
i ostalim sastavnicama te se nada rješenju problema.  
Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluke o raspodjeli akontacijskih doznaka za 
participaciju školarina te za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti 
(dobiveno je tek 10% iznosa za znanost).  
Prodekanica je posebno pohvalila službu računovodstva i Centar za razvoj programskih 

proizvoda zbog niza procesa koje su proveli na kraju prošle kalendarske godine i početkom 
ove kalendarske godine kako bi prijelaz na novu valutu bio uspješan. 
 
 
 

Točka 8. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

Predsjednik Studentskog zbora Eugen Petošić informirao je članove FV o održanim sportskim 
igrama u eSportu gdje du FOI studenti igrali u čak 4 finala.  
Najavio je provođenje izvanrednih studentskih izbora Fakulteta organizacije i informatike za 
popunjavanje članstva u Studentskom zboru 25. i 26. siječnja te održavanje STEM games 
koje se predviđa za 09.-13- svibnja 2023. godine. 
 
 
 

Točka 9. 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidatkinje i pogodnosti prijavljene 

teme doktorskog rada Sonje Nidogon Višnjić 
Članovi FV su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 9. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 48 članova FV (0 protiv, 1 suzdržani). 
 
Temeljem članka 31. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju u 
Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i odluke Fakultetskog vijeća 
Fakulteta organizacije i informatike od 19. siječnja 2023. godine donosi se: 

RJEŠENJE 
I. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti SONJE NIDOGON VIŠNJIĆ, studentice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija i pogodnosti prijavljene teme doktorske 
disertacije pod naslovom POVEZANOST STUDENTSKOG RADA I AKADEMSKE USPJEŠNOSTI 
STUDENATA u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Diana Šimić, članica 
3. Naslovni doc. dr. sc. Vjeran Bušelić, član 

II. 
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Javni se razgovor treba održati u roku dva mjeseca od dana imenovanja Stručnog 
povjerenstva za ocjenu teme. Stručno povjerenstvo dužno je u roku od 3 mjeseca od dana 
imenovanja dostaviti  Fakultetskom vijeću Fakulteta organizacije i informatike izvješće s 
prijedlogom za prihvaćanje ili odbijanje teme doktorske disertacije. U navedeni rok od 3 
mjeseca ne računa se vrijeme koje je doktorand utrošio za doradu prijave teme. 
 
 
 

Točka 10. 
Izvješće s obrane doktorskog rada Dunje Dobrinić 

Prof. dr. sc. Diana Šimić upozorila je na određene greške u izvješću o ocjeni doktorskog rada 
i u zapisniku s obrane te je prihvaćen zapisnik uz korekciju navedenih grešaka. Doktorandica 
iste greške mora ispraviti i u doktorskom radu. 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 10. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 47 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 63. Statuta FOI, na sjednici održanoj 19. siječnja 2023. godine donosi: 

ODLUKU 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za obranu doktorskog rada te se konstatira da je 
DUNJA DOBRINIĆ dana 13. siječnja 2023. godine obranila doktorski rad pod naslovom: 
UTJECAJ DIGITALNE ZRELOSTI, KONKURENTSKIH PRIORITETA I STILOVA ODLUČIVANJA NA 
NAMJERU PRIHVAĆANJA DIGITALNIH TEHNOLOGIJA U MIKRO I MALIM ORGANIZACIJAMA s 
ocjenom magna cum laude. 
 
 
 

Točka 11. 
Izvješće 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 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje mišljenja u nastavku. 
Glasanje za Točku 11. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
mišljenja glasalo je 48 članova FV (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 19. siječnja 
2023. godine donosi: 

MIŠLJENJE 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božidar Kliček, 
predsjednik te prof. dr. sc. Ruben Picek i prof. dr. sc. Jan Šnajder, članovi povjerenstva, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu daje mišljenje 
da dr. sc. DIJANA OREŠKI ispunjava uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i predlaže prijevremeni izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice 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.  
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Točka 12. 
Izvješće stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i 
radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor za područje društvenih znanosti, polje 

informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz elektroničko i 
mobilno poslovanje i upravljanje odnosima s klijentima na Katedri za razvoj 

informacijskih sustava i poništenje natječaja 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 12. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 47 članova FV (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 19. siječnja 
2023. godine donosi: 

ODLUKU 
O PONIŠTENJU NATJEČAJA 

Poništava se natječaj raspisan 23. rujna 2022. godine (NN 110/22), za izbor jednog 
nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor za 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanih uz elektroničko i mobilno poslovanje i upravljanje odnosima s klijentima 
na Katedri za razvoj informacijskih sustava. 
 
 
 

Točka 13. 
Izvješće 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 jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 13. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasala su 54 člana FV (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članaka 39. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i članka 63. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 19. siječnja 2023. godine 
donosi: 

ODLUKU 
I. 

Dr. sc. MARIJANA BUBANIĆ, asistentica na Fakultetu organizacije i informatike, bira se u 
suradničko radno mjesto VIŠE ASISTENTICE za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz opću ekonomiju na Katedri za 
gospodarstvo. 
Odluka se temelji na : 

⮚ Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
 
 

Točka 14. 
Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Vjerana 
Bušelića u naslovnog docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 

komunikacijske znanosti 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
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Glasanje za Točku 14. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je su 48 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 40. i 53. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/22) i članka 
63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 19. siječnja 2023. 
godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Dr. sc. VJERAN BUŠELIĆ ispunjava uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i izabire se u naslovnog DOCENTA za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti. 

II. 
Odluka se temelji na : 

⮚ Izvješću i mišljenju Povjerenstva za provođenje postupka izbora; 

⮚ Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti, o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, 
KLASA: UP/I-640-03/19-01/1632, URBROJ: 355-06-04-20-0002 od 14. siječnja 2020. 
godine 

 
 
 

Točka 15. 
Pokretanje postupka izbora dr. sc. Kornelija Rabuzina na znanstveno – nastavno radno 
mjesto redovitog profesora u trajnom izboru za područje društvenih znanosti, polje 

informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze podataka, 
skladišta podataka i poslovnu inteligenciju na Katedri za teorijske i primijenjene 

osnove informacijskih znanosti  
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 15. 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 43. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/2022) i 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, na sjednici održanoj 19. siječnja 
2023. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Pokreće se postupak izbora prof. dr. sc. Kornelija Rabuzina, redovitog profesora na Fakultetu 
organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, na znanstveno – nastavno radno 
mjesto redovitog profesora u trajnom izboru za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze podataka, 
skladišta podataka i poslovnu inteligenciju na Katedri za teorijske i primijenjene osnove 
informacijskih znanosti.  

II. 
Postupak se pokreće temeljem zamolbe prof. dr. sc. Kornelija Rabuzina podnesene dana 22. 
studenog 2022. godine, a prije isteka roka od 5 godina od izbora u znanstveno – nastavno 
zvanje redovitog profesora – prvi izbor u koje je imenovani izabran 12. prosinca 2017. godine. 

III. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora prof. dr. sc. 
Kornelija Rabuzina na znanstveno – nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom 
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izboru za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, u 
sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Dragutin Kermek, član 
3. Prof. dr. sc. Sanja Seljan, članica 

IV. 
Stručno povjerenstvo, u skladu sa čl. 43., st. 5. Zakona, ocjenjuje ispunjava li prof. dr. sc. 
Kornelije Rabuzin 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 na više 
radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru 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 16. 
Pokretanje postupka izbora dr. sc. Roberta Fabca na znanstveno – nastavno radno 

mjesto redovitog profesora u trajnom izboru za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz organizacijsko 

projektiranje i mjerenje organizacijskih performansi na Katedri za organizaciju 
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 47 članova FV (0 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 19. siječnja 
2023. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Pokreće se postupak izbora prof. dr. sc. Roberta Fabca, redovitog profesora na Fakultetu 
organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, na znanstveno – nastavno radno 
mjesto redovitog profesora u trajnom izboru za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz organizacijsko 
projektiranje i mjerenje organizacijskih performansi na Katedri za organizaciju.  
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II. 
Postupak se pokreće temeljem zamolbe prof. dr. sc. Roberta Fabca podnesene dana 22. 
prosinca 2022. godine, a prije isteka roka od 5 godina od izbora u znanstveno – nastavno 
zvanje redovitog profesora – prvi izbor u koje je imenovani izabran 16. siječnja 2018. godine. 

III. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora prof. dr. sc. Roberta 
Fabca na znanstveno – nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru za 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Neven Vrček, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Diana Šimić, članica 
3. Prof. dr. sc. Mario Spremić, član 

IV. 
Stručno povjerenstvo, u skladu sa čl. 43., st. 5. Zakona, ocjenjuje ispunjava li prof. dr. sc. 
Robert Fabac 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 na više radno mjesto 
redovitog profesora u trajnom izboru 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. 
Pokretanje postupka reizbora dr. sc. Melite Draganić na znanstveno – nastavno radno 
mjesto redovite profesorice za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 

komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz IT menadžment, kvalitetu i 
mjerenja u informatici na Katedri za razvoj informacijskih sustava 

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 glasalo je 48 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 42. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/2022) i 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, na sjednici održanoj 19. siječnja 
2023. godine donosi: 

ODLUKU 
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I. 
Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Melite Draganić, redovite profesorice na Fakultetu 
organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, na znanstveno – nastavno radno 
mjesto redovite profesorice za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz IT menadžment, kvalitetu i mjerenja 
u informatici na Katedri za razvoj informacijskih sustava.  

II. 
Postupak se pokreće po isteku roka od 5 godina od izbora u znanstveno – nastavno zvanje 
redovite profesorice u koje je imenovana izabrana 16. siječnja 2018. godine. 

III. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku reizbora prof. dr. sc. 
Melite Draganić na znanstveno – nastavno radno mjesto redovite profesorice za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Božidar Kliček, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, član 
3. Prof. dr. sc. Patrizia Poščić, članica 

IV. 
Stručno povjerenstvo, u skladu sa čl. 43., st. 5. Zakona, ocjenjuje ispunjava li prof. dr. sc. 
Melita Draganić 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 reizbor na radno mjesto 
redovite profesorice 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 18. 
Pokretanje postupka izbora dr. sc. Darka Andročeca na znanstveno – nastavno 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 
Članovi FV su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 18. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 47 članova FV (0 protiv, 1 suzdržani). 
 



 

13 

 

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 19. siječnja 
2023. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Darka Andročeca, docenta na Fakultetu organizacije 
i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, na znanstveno – nastavno 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.  

II. 
Postupak se pokreće temeljem zamolbe doc. dr. sc. Darka Andročeca podnesene dana 22. 
studenog 2022. godine, a prije isteka roka od 5 godina od izbora u znanstveno – nastavno 
zvanje docenta u koje je imenovani izabran 06. prosinca 2017. godine. 

III. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Darka 
Andročeca na znanstveno – nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, član 
3. Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, članica 

IV. 
Stručno povjerenstvo, u skladu sa čl. 43., st. 5. Zakona, ocjenjuje ispunjava li doc. dr. sc. 
Darko Andročec 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 na više radno mjesto 
izvanrednog profesora 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.) 
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Točka 19. 
Prijedlog raspisa natječaja za izbor suradnika na radno mjesto asistenta za područje 

društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta 
vezanih uz razvoj aplikacija za pametne i mobilne uređaje i analizu i razvoj programa 

na Katedri za razvoj informacijskih sustava 
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). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 40. Zakona o visokom 
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) na sjednici održanoj 19. siječnja 2023. 
godine donosi: 

ODLUKU 
O RASPISU NATJEČAJA 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta 
vezanih uz razvoj aplikacija za pametne i mobilne uređaje i analizu i razvoj programa na 
Katedri za razvoj informacijskih sustava. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradnika iz točke 
I. u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Zlatko Stapić, predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, članica 

3. Izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački, član 
III. 

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 20. 
Ostala pitanja 

Nije bilo ostalih pitanja. 
 
 
 
 

DEKANICA: 
 

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 


