
ZAKLJUČCI 
5. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike 

održane 16. veljače 2023. godine u dvorani 1 
 
Prisutni na sjednici:  
Članovi Uprave:  
dekanica: prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 
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. Goran Bubaš, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prof. 
dr. sc. Damir Dobrinić, prof. dr. sc. Jasminka Dobša, prof. dr. sc. Melita Draganić, prof. dr. 
sc. Zlatko Erjavec, prof. dr. sc. Robert Fabac, izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, izv. prof. dr. 
sc. Petra Grd, izv. prof. dr. sc. Iva Gregurec, doc. dr. sc. Nikola Ivković, doc. dr. sc. Nikola 
Kadoić, doc. dr. sc. Suzana Keglević Kozjak, prof. dr. sc. Božidar Kliček, izv. prof. dr. sc. 
Mario Konecki, doc. dr. sc. Mladen Konecki, doc. dr. sc. Robert Kudelić, doc. dr. sc. Zrinka 
Lacković Vincek, prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, izv. prof. dr. sc. Ivan Magdalenić, doc. dr. sc. 
Marcel Maretić, izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, doc. dr. sc. Matija Novak, izv. prof. dr. 
sc. Dijana Oreški, 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. Diana Šimić, izv. prof. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, prof. dr. sc. Violeta Vidaček-
Hainš, prof. dr. sc. Stjepan Vidačić, prof. dr. sc. Ksenija Vuković 
 
Nastavna zvanja: Jelena Gusić Munđar 

 
Suradnička zvanja: dr. sc. Marijana Bubanić, dr. sc. Ivana Dvorski Lacković, Damjan 
Klemenčić, Ana Kutnjak, dr. sc. Petra Žugec, Vlatka Sekovanić 

 
Nenastavna zvanja: Ivica Gašparac 
 
Predstavnici studenata: Nikolina Bajkovec, Marko Hranić, Petar Kordić, Barbara Šlibar 

 
Opravdali izostanak: prof. dr. sc. Miroslav Bača, izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, izv. prof. dr. 
sc. Goran Hajdin, prof. dr. sc. Valentina Kirinić, izv. prof. dr. sc. Vladimir Kovšca, izv. prof. 
dr. sc. Ivan Malbašić, prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, doc. dr. sc. Boris Tomaš, doc. dr. sc. 
Igor Tomičić, izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek, prof. dr. sc. Neven Vrček, izv. prof. 
dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek, doc. dr. sc. Bojan Žugec 

 
Odsutni: doc. dr. sc. Kristina Detelj, izv. prof. dr. sc. Irena Konecki, Jerry John Antolos, 
Ivana Cindrić, Josip Cindrić, Marin Oroz, Eugen Petošić, Nina Vukelić, Mislav Žnidarec 

 
Ostali prisutni: Goran Leskovar, Matea Šoštarec 
 
Zapisničarka: Lea Friščić 
Dekanica prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep otvorila je 5. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
Nakon konstatacije da je kvorum postignut, dekanica je zamolila članove FV da vode računa 
o vremenu zbog obima dnevnog reda te 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 5. sjednice FV uz dopunu po točki 
7.4. Prihvaćanje prijedloga udžbenika Osnove financijskog računovodstva autorica mr. sc. 
Tanje Šestanj‐Perić i doc. dr. sc. Suzane Keglević Kozjak i upućivanje u proceduru i točki 
28. Prijedlog raspisa natječaja za izbor suradnika na radno mjesto asistenta za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za razvoj 
informacijskih sustava (do povratka privremeno nenazočnog djelatnika). 
Prethodnom dopunom Ostala pitanja postaju točka 29. 
Točka 19. skida se 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 50 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 

 

Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 4. sjednice FV 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili zaključke 4. sjednice FV održane 19. siječnja 2023. 
godine. 
Glasanje za Točku 1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
zaključaka glasalo je 45 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 

 

 

Točka 2. 
Informacije dekanice 

Dekanica prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep najavila je projekt Regionalni centar za 
predinkubaciju u pametnoj industriji na kojem FOI sudjeluje kao partner. Održan je 
sastanak na Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije koji je rezultirao 
pozitivnim povratnim informacijama te je sljedeći korak priprema natječajne 
dokumentacije za projektiranje s ciljem pripreme za prijavu na natječaj koji se predviđa za 
rujan/listopad 2023. u sklopu Strategije razvoja urbanog područja i ITU mehanizma. Projekt 
je od iznimnog značaja za našu regiju i Grad Varaždin, prijavitelj projekta je Grad Varaždin, 
a FOI je partner. 
Dekanica je informirala FV o sporazumu koji je sklopljen s Financijskom agencijom u sklopu 
kojeg FOI daje u najam dio prostora na FOI 2 kojeg će FINA renovirati i urediti. Sporazum je 
temeljen na postojećoj i budućoj projektnoj suradnji FOI-ja i FINE. 
Zahvalila je svima na poslanim primjedbama na Statut, sve primjedbe su objedinjene i 
poslane na Sveučilište.  
Dekanica se osvrnula na završnu konferenciju projekta Study4Career održanu u Trakošćanu 
i čestitala voditeljici projekta doc. dr. sc. Katarini Pažur Aničić na uspješno odrađenom 
projektu. 
U Vili Oršić se počela održavati nastava te se uskoro očekuje i službeno otvorenje Vile.  
Dekanica je čestitala dr. sc. Damiru Vučiću na uspješno obranjenom doktoratu. 
Prof. dr. sc. Goran Bubaš zamolio je dekanicu da pojasni razloge zbog kojih je na sjednici 
Senata u prosincu zatražila Odbor za proračun da pripremi financijsko izvješće. Dekanica je 
odgovorila da je na sjednici Senata bilo rečeno da postoje određena dugovanja Sveučilišta, 
na što je ona zatražila pripremu detaljnijih informacija te dobila odgovor da će Odbor za 
proračun pripremiti informacije. 

 

 

 

 



Točka 3. 
Pokretanje postupka izbora dekana Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u 

Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje 
Tajnica Fakulteta Tatjana Zrinski, univ. spec. iur. informirala je članove FV da se postupak 
izbora dekana Fakulteta pokreće pozivom Fakultetskog vijeća najkasnije šest mjeseci prije 
isteka roka na koji je izabran dekan koji je na dužnosti. Istaknula je da sam postupak izbora 
dekana mora završiti najkasnije četiri mjeseca prije njegova stupanja na dužnost. Na 
sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća u veljači 2023. godine bit će isticanje pristupnika za 
dekana Fakulteta te je informirala katedre da najkasnije do 09. ožujka mogu dostaviti 
podršku predloženicima za pristupnika za dekana za sljedeće mandatno razdoblje. Naglasila 
je da, u skladu sa Statutom, pravo na isticanje kandidature za dekana Fakulteta ima svaki 
član Fakultetskog vijeća izabran na znanstveno – nastavno radno mjesto izvanrednog ili 
redovitog profesora. Prema novom Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, 
mandat dekana traje 3 godine i može se ponoviti jednom. Predloženici za dekana Fakulteta 
dužni su u roku od petnaest dana po ulasku na listu pristupnika sastaviti i predati svoj 
program rada dekanu Fakulteta kojem ističe mandat. Prijedlozi će se predstaviti na 
Fakultetskom vijeću u travnju i programi koji dobiju suglasnost Fakultetskog vijeća upućuju 
se Senatu Sveučilišta u Zagrebu, koji mora, na prijedlog rektora, u roku od mjesec dana 
odlučiti o davanju suglasnosti na uredno podnesen zahtjev. Nakon što Senat izda suglasnost, 
provest će se izbori. 

 

 
Točka 4. 

Prijediplomski i diplomski studij 

 
4.1. Promjene nositeljstava i ovlaštenja za izvođenje nastave u ak. god. 2022./2023.  
Članovi FV jednoglasno su prihvatili predložene promjene nositeljstava i ovlaštenja za 
izvođenje nastave u ak. god. 2022./2023. 
Glasanje za Točku 4.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za promjene 
nositeljstava i ovlaštenja za izvođenje nastave glasala su 52 člana FV (0 protiv, 0 
suzdržanih). 
 
4.2. Zahtjevi za demonstraturama u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023.  
Članovi FV jednoglasno su prihvatili zahtjeve za demonstraturama u ljetnom semestru ak. 
god. 2022./2023. 
Glasanje za Točku 4.2. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
demonstratura glasala su 53 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 

 
4.3. Izmjene izvedbenog plana nastave za ak. god. 2022./2023.  
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 4.3. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odluke glasala su 52 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 

 
Temeljem članaka 63. i 77. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u 
Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj dana 16. veljače 2023. godine donijelo je 
sljedeću 

ODLUKU 
I. 

Usvajaju se izmjene izvedbenih planova nastave studija Fakulteta organizacije i informatike 
za akademsku godinu 2022./2023. 

II. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za akademsku godinu 
2022./2023. 



4.4. Donošenje odluke o upisnim kvotama na prijediplomskim studijima za ak. god. 
2023./2024.  

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 4.4. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odluke glasala su 53 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj dana 16. veljače 2023. donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
Određuju se upisne kvote na prijediplomskim studijima za akademsku godinu 2023./2024. 
kako slijedi: 
Upisna kvota za sveučilišni prijediplomski studij „Informacijski i poslovni sustavi“ 
Ukupni broj studenata: 301 

1. Broj redovitih studenata: 285 
2. Broj izvanrednih studenata:  10 
3. Broj stranih studenata: 5 
4. Broj redovitih studenata Hrvata izvan RH*: 1 
5. Posebna kvota za upis kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH: 2 

Upisna kvota za sveučilišni prijediplomski studij „Ekonomika poduzetništva“ 
Ukupni broj studenata: 151 

1. Broj redovitih studenata: 120 
2. Broj izvanrednih studenata: 30 
3. Broj redovitih studenata Hrvata izvan RH*: 1 
4. Posebna kvota za upis kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH: 2 

Upisna kvota za stručni prijediplomski studij „Informacijske tehnologije i digitalizacija 
poslovanja“ 
Ukupni broj studenata: 281 

1. Broj redovitih studenata u Varaždinu: 80 
2. Posebna kvota za upis kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH 

(Varaždin): 2 
3. Broj redovitih studenata Hrvata izvan RH*: 1 
4. Broj izvanrednih studenata (Varaždin, Zabok, Sisak, Križevci, Zagreb uvjetno** 

umjesto Zaboka i Križevaca): 200 
a. Varaždin: 40 studenata – unutar kvote predviđena kvota od 10 studenata za starije 
od 24 godine, preduvjet: studenti koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 
uvođenja državne mature 
b. Zabok: 80 studenata 

c. Sisak: 50 studenata 
d. Križevci: 30 studenata 
e. Zagreb uvjetno** (umjesto Zaboka i Križevaca): 110 studenata 

*Ova kvota se odnosi na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici 
Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici 
Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, 
Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim 
državama i njihove potomke. 
** Ukoliko se dobije dopusnica nadležnih tijela, od akademske godine 2023./2024. studijski 
program na stručnom prijediplomskom studiju Informacijske tehnologije i digitalizacija 
poslovanja izvodit će se u studijskom centru Zagreb umjesto u studijskom centru Zabok i 
studijskom centru Križevci. 
Mjesto izvođenja studijskog programa mijenja se iz Zaboka i Križevaca u Zagreb uz 
zadržavanje iste kvote te bez promjene studijskog programa. 

 
 



4.5. Donošenje odluke o upisnim kvotama na diplomskim studijima za ak. god. 
2023./2024.  

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 4.5. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odluke glasala su 52 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće na elektroničkoj sjednici održanoj dana 16. veljače 2023. godine donijelo 
je sljedeću 

ODLUKU 
Određuju se upisne kvote na diplomskim studijima za akademsku godinu 2023./2024. kako 
slijedi: 

I. 
Upisna kvota za sveučilišne diplomske studije informatike („Informacijsko i programsko 
inženjerstvo“, „Baze podataka i baze znanja“, „Organizacija poslovnih sustava“ i 
„Informatika u obrazovanju“) 
Ukupni broj studenata: 200 

1. Broj redovitih studenata: 170 
2. Broj izvanrednih studenata: 25 
3. Broj stranih studenata: 5 
4. Posebna kvota za upis kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH: 2 

II. 
Upisna kvota za sveučilišni diplomski studij „Ekonomika poduzetništva“ 
Ukupni broj studenata: 105 

1. Broj redovitih studenata: 90 
2. Broj izvanrednih studenata: 15 
3. Posebna kvota za upis kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH: 2 

 

Prodekanica za nastavu i studente prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić dodala je da 27. veljače 
počinje nastava u ljetnom semestru te je zamolila sve nastavnike da pripreme izvrše na 
vrijeme. 22. veljače će biti dostupne rang liste za izborne predmete na 3. godini, dok će se 
informacija o izbornim predmetima na studiju ITDP znati do petka. 

 

 

Točka 5. 
Studijski programi 

 
5.1. Donošenje odluke o usklađivanju naziva studijskih programa te stručnih i 

akademskih naziva i akademskog stupnja 
Prodekan za studijske programe predstavio je prijedlog odluke o usklađivanju naziva 
studijskih programa te stručnih i akademskih naziva i akademskog stupnja nakon čega su 
uslijedila pitanja vezana uz implementaciju ove odluke te obavezu korištenja novih 
akademskih naziva. Tajnica Fakulteta kazala je da je zakon donesen i da ga treba 
primjenjivati, a dekanica je dodala da će se zatražiti tumačenje i pripremiti za iduće FV. 
Članovi FV su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 5.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odluke glasalo je 49 članova FV (0 protiv, 1 suzdržani). 
 
Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 
članka 74. i 114. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, 
119/22) , Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu na 
sjednici održanoj dana 16. veljače 2023. godine donijelo je sljedeću 



ODLUKU 
I. 

Ovom se odlukom, sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (dalje: 
Zakon) usklađuju nazivi studijskih programa te stručni i akademski nazivi i akademski 
stupanj koji se stječu završetkom studija na Fakultetu organizacije i informatike kako 
slijedi: 

 
Stari naziv 
 studijskoga programa 

Novi naziv  
studijskoga 
programa 

Stari akademski/stručni 
naziv/titula 

Novi akademski/stručni 
naziv/titula 

preddiplomski 
sveučilišni studij 
Informacijski i 
poslovni sustavi 

sveučilišni 
prijediplomski 
studij Informacijski 
i poslovni sustavi 

sveučilišni/a prvostupnik/ca 
(baccalaureus/baccalaurea) 
informatike (univ. bacc. inf.) 

sveučilišni/a 
prvostupnik/ca 
(baccalaureus/ 
baccalaurea) 
informatike (univ. 
bacc. inf.) 

preddiplomski 
sveučilišni studij 
Informacijski sustavi 

sveučilišni 
prijediplomski 
studij Informacijski 
sustavi 

sveučilišni/a prvostupnik/ca 
(baccalaureus/ baccalaurea) 
informatike (univ. bacc. inf.) 

sveučilišni/a 
prvostupnik/ca 
(baccalaureus/ 
baccalaurea) 
informatike (univ. 
bacc. inf.) 

preddiplomski 
sveučilišni studij 
Poslovni sustavi 

sveučilišni 
prijediplomski 
studij Poslovni 
sustavi 

sveučilišni/a prvostupnik/ca 
(baccalaureus/ baccalaurea) 
informatike (univ. bacc. inf.) 

sveučilišni/a 
prvostupnik/ca 
(baccalaureus/ 
baccalaurea) 
informatike (univ. 
bacc. inf.) 

preddiplomski 
sveučilišni studij 
Ekonomika 
poduzetništva 

sveučilišni 
prijediplomski 
studij Ekonomika 
poduzetništva 

sveučilišni/a prvostupnik/ca 
(baccalaureus/ baccalaurea) 
ekonomije (univ. bacc. oec.) 

sveučilišni/a 
prvostupnik/ca 
(baccalaureus/ 
baccalaurea) 
ekonomije (univ. bacc. 
oec.) 

preddiplomski stručni 
studij Primjena 
informacijske 
tehnologije u 
poslovanju 

stručni 
prijediplomski 
studij Primjena 
informacijske 
tehnologije u 
poslovanju 

Stručni/a prvostupnik/ca 
(baccalaureus/ baccalaurea) 
poslovne informatike (bacc. inf.) 

prvostupnik/ca 
(baccalaureus/ 
baccalaurea) poslovne 
informatike (bacc. 
inf.)  

preddiplomski stručni 
studij Informacijske 
tehnologije i 
digitalizacija 
poslovanja 

stručni 
prijediplomski 
studij Informacijske 
tehnologije i 
digitalizacija 
poslovanja 

Stručni/a prvostupnik/ca 
(baccalaureus/ baccalaurea) 
poslovne informatike (bacc. inf.) 

prvostupnik/ca 
(baccalaureus/ 
baccalaurea) poslovne 
informatike (bacc. inf.) 

diplomski sveučilišni 
studij Informacijsko i 
programsko 
inženjerstvo 

sveučilišni diplomski 
studij Informacijsko 
i programsko 
inženjerstvo 

magistar/magistra informatike 
(mag. inf.) 

sveučilišni/a magistar/ 
magistra informatike 
(univ. mag. inf.) 

diplomski sveučilišni 
studij Organizacija 
poslovnih sustava 

sveučilišni diplomski 
studij Organizacija 
poslovnih sustava 

magistar/magistra informatike 
(mag. inf.) 

sveučilišni/a 
magistar/magistra 
informatike (univ. 
mag. inf.) 

diplomski sveučilišni 
studij Baze podataka i 
baze znanja 

sveučilišni diplomski 
studij Baze 
podataka i baze 
znanja 

magistar/magistra informatike 
(mag. inf.) 

sveučilišni/a 
magistar/magistra 
informatike (univ. 
mag. inf.) 

diplomski sveučilišni 
studij Informatika u 
obrazovanju 

sveučilišni diplomski 
studij Informatika u 
obrazovanju 

magistar/magistra edukacije 
informatike (mag. educ. inf.) 

sveučilišni/a 
magistar/magistra 
edukacije informatike 
(univ. mag. educ. inf.) 



diplomski sveučilišni 
studij Ekonomika 
poduzetništva 

sveučilišni diplomski 
studij Ekonomika 
poduzetništva 

magistar/magistra ekonomije 
(mag. oec.) 

sveučilišni/a 
magistar/magistra 
ekonomije (univ. mag. 
oec.) 

poslijediplomski 
specijalistički studij 
E-učenje u 
obrazovanju i 
poslovanju 

sveučilišni 
specijalistički studij 
E-učenje u 
obrazovanju i 
poslovanju  

Sveučilišni/a specijalist/ica e-
učenja (univ. spec. inf.) 

specijalist/ica e-
učenja (spec. inf.) 

poslijediplomski 
specijalistički studij 
Upravljanje 
sigurnošću i revizija 
informacijskih sustava 

sveučilišni 
specijalistički studij 
Upravljanje 
sigurnošću i revizija 
informacijskih 
sustava 

Sveučilišni/a specijalist/ica 
upravljanja sigurnošću i revizije 
informacijskih sustava (univ. 
spec. inf.) 

specijalist/ica 
upravljanja sigurnošću 
i revizije 
informacijskih sustava 
(spec. inf.) 

poslijediplomski 
specijalistički studij 
Menadžment 
poslovnih sustava 

sveučilišni 
specijalistički studij 
Menadžment 
poslovnih sustava 

Sveučilišni/a specijalist/ica 
menadžmenta poslovnih sustava 
(univ. spec. oec.) 

specijalist/ica 
menadžmenta 
poslovnih sustava 
(spec. oec.) 

poslijediplomski 
specijalistički studij 
Inženjerstvo i 
reinženjerstvo 
organizacija 
informacijskog doba 

sveučilišni 
specijalistički studij 
Inženjerstvo i 
reinženjerstvo 
organizacija 
informacijskog doba 

Sveučilišni/a specijalist/ica 
inženjerstva i reinženjerstva 
organizacija informacijskog doba 
(univ. spec. inf.) 

specijalist/ica 
inženjerstva i 
reinženjerstva 
organizacija 
informacijskog doba 
(spec. inf.) 

poslijediplomski 
sveučilišni (doktorski) 
studij Informacijske 
znanosti 

doktorski studij 
Informacijske 
znanosti 

doktor/ica znanosti (dr. sc.) doktor/ica znanosti u 
području društvenih 
znanosti (dr. sc. socio.) 

II. 
U skladu s člankom 114. stavkom 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti 
visoko učilište obvezno je studijski program te stručni ili akademski naziv ili akademski 
stupanj koji se stječe završetkom studija uskladiti s odredbama Zakona najkasnije u roku od 
šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje. 

 
 

5.2. Donošenje Odluke o promjeni člana Povjerenstva za reviziju studijskog programa 
sveučilišnog prijediplomskog studija Informacijski i poslovni sustavi 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 5.2. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odluke glasala su 52 člana 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 16. veljače 2023. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
I. 

EUGEN PETOŠIĆ, student, imenuje se za člana Povjerenstva za reviziju Studijskog programa 
sveučilišnog prijediplomskog studija Informacijski i poslovni sustavi umjesto dosadašnjeg 
predstavnika studenata MARKA HRANIĆA. 

II. 
Povjerenstvo reviziju studijskog programa sveučilišnog prijediplomskog studija Informacijski 
i poslovni sustavi u sljedećem sastavu: 

1. Prof. dr. sc. DRAGUTIN KERMEK – predsjednik Povjerenstva 
2. Prof. dr. sc. BLAŽENKA DIVJAK – članica  
3. Prof. dr. sc. ALEN LOVRENČIĆ - član 
4. Izv. prof. dr. sc. VLADIMIR KOVŠCA – član 



5. Izv. prof. dr. sc. IVAN MAGDALENIĆ - član 
6. Izv. prof. dr. sc. RENATA MEKOVEC – članica 
7. Izv. prof. dr. sc. IGOR PIHIR – član 
8. Dr. sc. ANDREJA KOVAČIĆ - članica 
9. EUGEN PETOŠIĆ, student - član 

Zadatak Povjerenstva je napraviti izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog 
prijediplomskog studija Informacijski i poslovni sustavi u skladu s Pravilnikom o postupku 
vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. 
Odlukom Fakultetskog vijeća od 20. listopada 2022. godine bilo je imenovano Povjerenstvo 
za reviziju Studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Informacijski i poslovni 
sustavi. Budući da je predstavnik studenata u Povjerenstvu dao zamolbu za razrješenjem u 
Povjerenstvu došlo je do potrebe za imenovanjem novog člana u Povjerenstvo. 
Temeljem navedenoga donijeta je Odluka kao u dispozitivu. 
 

 
5.3. Donošenje Odluke o promjeni člana Povjerenstva za reviziju studijskih programa 

sveučilišnih diplomskih studija informatike 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 5.3. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odluke glasalo je 50 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 16. veljače 2023. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
I. 

EUGEN PETOŠIĆ, student, imenuje se za člana Povjerenstva za reviziju studijskih programa 
sveučilišnih diplomskih studija informatike (studijski programi Informacijsko i programsko 
inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja, Informatika u 
obrazovanju) umjesto dosadašnjeg predstavnika studenata MARKA HRANIĆA. 

II. 
Povjerenstvo za reviziju studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija informatike 
(studijski programi Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, 
Baze podataka i baze znanja, Informatika u obrazovanju) djeluje u sljedećem sastavu: 

1. Prof. dr. sc. DRAGUTIN KERMEK – predsjednik Povjerenstva 
2. Prof. dr. sc. BLAŽENKA DIVJAK – članica  
3. Prof. dr. sc. ALEN LOVRENČIĆ - član 
4. Izv. prof. dr. sc. VLADIMIR KOVŠCA – član 
5. Izv. prof. dr. sc. IVAN MAGDALENIĆ - član 
6. Izv. prof. dr. sc. RENATA MEKOVEC – članica 
7. Izv. prof. dr. sc. IGOR PIHIR – član 
8. Dr. sc. ANDREJA KOVAČIĆ - članica 
9. EUGEN PETOŠIĆ, student - član 

Zadatak Povjerenstva je napraviti izmjene i dopune studijskih programa sveučilišnih 
diplomskih studija informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija 
poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja, Informatika u obrazovanju u skladu s 
Pravilnikom o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 
diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Odlukom Fakultetskog vijeća od 14. lipnja 2022. godine bilo je imenovano Povjerenstvo za 
reviziju diplomskih sveučilišnih studija informatike (studijski programi Informacijsko i 
programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja, 
Informatika u obrazovanju). Budući da je predstavnik studenata u Povjerenstvu dao zamolbu 



za razrješenjem u Povjerenstvu došlo je do potrebe za imenovanjem novog člana u 
Povjerenstvo. 
Temeljem navedenoga donijeta je Odluka kao u dispozitivu. 
 

Točka 6. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studiji 

Prof. dr. sc. Diana Šimić osvrnula se na 3. ciklus radionica za mentore koji se izvodi na 
Fakultetu. Do sada su održana 2 modula, za 2. modul su prijave bile otvorene i za vanjske 
sudionike te je interes stvarno bio ogroman i morale su se zatvoriti prijave puno prije isteka 
roka. Idući modul je na rasporedu 03. ožujka. 
Ukupno je bilo 9 prijava za upis na doktorski studij od čega je odobren upis za 5 kandidata. 
Prof. dr. sc. Šimić je zahvalila svima koji su ispunili i poslali obrasce za potencijalne 
savjetnike/mentore. 
U petak, 17. veljače, održat će se kvalifikacijski doktorski ispit kojeg je prijavilo ukupno 7 
kandidata.  
Do kraja veljače zatražit će se od doktoranada ispunjavanje godišnjih izvješća i ažuriranje 
ePortfelja, pa savjetnici/mentori mogu očekivati da će im se javiti doktorandi koje vode. 
Ujedno moli da ih potaknu na izradu plana rada za narednu studijsku godinu. 
Dekanica je pohvalila inicijativu vezanu uz organizaciju radionica za mentore te dodala da 
je inicijativa pohvaljena i na razini Sveučilišta. 
Prof. dr. sc. Dragutin Kermek dodao je da je drugu generaciju specijalističkog studija E-
učenje u obrazovanju i poslovanju upisalo 36 studenata. 
 

 
Točka 7. 

Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
 
7.1. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika Organizacijskog odbora 

konferencije CECIIS 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 7.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odluke glasalo je 50 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 16. veljače 2023. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
I. 

Izv. prof. dr. sc. PETRA GRD bira se za predsjednicu Organizacijskog odbora konferencije 
CECIIS za 2023. godinu. 

II. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Obrazloženje 
Na sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
održanoj dana 16. veljače 2023. godine, izabrana je predsjednica Organizacijskog odbora 
konferencije CECIIS za 2023. godinu  te je stoga trebalo donijeti odluku kao u dispozitivu. 
 
 
7.2. Donošenje odluke o imenovanju članova Organizacijskog odbora konferencije 

CECIIS 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 7.2. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odluke glasalo je 48 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 16. veljače 2023. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
I. 

Imenuje se Organizacijski odbor konferencije CECIIS u sljedećem sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Petra Grd, predsjednica  
2. Ena Barčić, mag. forens. - članica 
3. Ivana Fojs, mag. oec. – članica 
4. Vika Kerekeš, mag. nov. – članica 
5. Prof. dr. sc. Valentina Kirinić - članica 
6. Prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa – članica 
7. Amalija Koren Cavaleiro, univ. spec. pol. – članica 
8. Bernarda Kos, mag. inf., viša knjižničarka – članica 
9. Karlo Nadoveza, mag. oec. - član 
10. Izabela Oletić Tušek, univ. spec. pol. – članica 
11. Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić – članica 
12. Laura Strupar, bacc. inf. - članica 
13. Matija Šajn, mag. inf. – član 

Organizacijski odbor konferencije CECIIS imenuje se za 2023. godinu. 
II. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
7.3. Financijsko izvješće konferencije CECIIS 2022 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili financijsko izvješće konferencije CECIIS 2022. 
Glasanje za Točku 7.2. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
izvješća glasalo je 48 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
Dekanica je još jednom zahvalila izv. prof. dr. sc. Petri Grd i prof. dr. sc. Nevenu Vrčeku na 
uspješno odrađenoj konferenciji. 

 

 
7.4. Prihvaćanje prijedloga udžbenika Osnove financijskog računovodstva autorica 

mr. sc. Tanje Šestanj‐Perić i doc. dr. sc. Suzane Keglević Kozjak i upućivanje u 
proceduru 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 7.4. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odluke glasalo je 48 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 20. listopada 2022. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
I. 

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost Fakulteta organizacije i 
informatike Sveučilišta u Zagrebu od 13. veljače 2023. uz predmet udžbenika Osnove 
financijskog računovodstva autorica mr. sc. Tanje Šestanj-Perić i doc. dr. sc. Suzane 
Keglević Kozjak. 

II. 
Prijedlog predmetnog udžbenika Osnove financijskog računovodstva autorica mr. sc. Tanje 
Šestanj-Perić i doc. dr. sc. Suzane Keglević Kozjak se upućuje u daljnju proceduru 
Povjerenstvu za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu s predloženim 
recenzentima. 



Točka 8. 
Informacije o poslovanju 

 
8.1. Produženje ugovora o radu Vlatki Sekovanić 
Članovi FV su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili produženje ugovora o radu Vlatki 
Sekovanić. 
Glasanje za Točku 8.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
produženja ugovora glasalo je 49 članova FV (0 protiv, 1 suzdržani). 
 

 
8.2. Prihvaćanje financijskog izvještaja za 2022. godinu 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili financijski izvještaj za 2022. godinu. 
Glasanje za Točku 8.2. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
izvještaja glasao je 51 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
Dekanica je dodala da u današnjoj situaciji neizvjesnosti i visokih troškova Fakultet može 
opušteno podmirivati sve troškove, za razliku od mnogih drugih sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu koje imaju velikih problema s likvidnošću. 
 

 
8.3. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o 
jednostavnoj nabavi. 
Glasanje za Točku 8.3. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
Pravilnika glasalo je 50 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 

Prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa najavila 
je da će u podrumu Fakulteta od 01. ožujka započeti s radom novi ugostiteljski obrt. 
Prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin pohvalio je financijske rezultate. 

 

 

Točka 9. 
Prihvaćanje Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete FOI-ja za ak. god. 2022./2023. 

Prof. dr. sc. Zlatko Erjavec predstavio je plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete FOI-ja za 
2022./2023. dodavši da se zapravo radi o prilagodbi obrazaca zahtjevima Sveučilišta u 
Zagrebu te da nema suštinskih promjena u odnosu na dokument iz studenog 2022. godine, 
samo se puno lakše iščitavaju indikatori na kraju razdoblja. 
Članovi FV su, uz dva suzdržana glasa, su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 9. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za prihvaćanje 
odluke glasalo je 45 članova FV (0 protiv, 2 suzdržana). 
 
Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj dana 
16. veljače 2023. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
I. 

Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Fakulteta organizacije i informatike 
Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2022./2023.  

II. 
Plan iz točke I. ove Odluke dostavlja se Uredu za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u 
Zagrebu. 

 



Točka 10. 
Donošenje odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izmjenu Statuta 

Fakulteta organizacije i informatike 
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). 

 
Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: 
Fakultet) na sjednici održanoj dana 16. veljače 2023. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu nacrta izmjena 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike od 17. studenoga 2022. godine na način da se 
imenuje Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Statuta Fakulteta organizacije i 
informatike. 
Povjerenstvo djeluje 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 prijedloga Statuta Fakulteta koji je usklađen sa 
Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
Odlukom Fakultetskog vijeća od 17. studenoga 2022. godine bilo je imenovano Povjerenstvo 
za  izradu nacrta izmjena Statuta Fakulteta. Budući da je utvrđen veliki broj izmjena 
odredaba Statuta Fakulteta temeljem usklađivanja sa Zakonom o visokom obrazovanju i 
znanstvenoj djelatnosti i Statutom Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s metodološko-
nomotehničkim pravilima za izradu akata potrebno je pristupiti izradi Nacrta prijedloga 
novog Statuta Fakulteta. 
Temeljem navedenog donijeta je Odluka kao u dispozitivu. 
 

Točka 11. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

Predstavnik studenata Marko Hranić informirao je članove FV da su u tijelu izvanredni izbori 
za Studentski zbor (3 nova člana). Krajem ožujka bit će provedeni redoviti izbori zbog čega 
će se organizirati i tribina kako bi potaknuli studente da se aktiviraju u Studentskom zboru. 
Istaknuo je određena sportska postignuća studenata, osvrnuo se na planinarenje koje je bilo 
organizirano u sklopu predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura te je najavio organizaciju 
Case IT događanja. 

 

Točka 12. 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidatkinje i pogodnosti prijavljene 

teme doktorskog rada Sabine Rako 
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 glasala su 42 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
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 16. veljače 2023. godine donosi se: 

RJEŠENJE 



I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti SABINE RAKO, studentice doktorskog 
studija, i pogodnosti prijavljene teme doktorske disertacije pod naslovom SUPPORTING 
SELF-REGULATED LEARNING IN A BLENDED LEARNING ENVIRONMENT USING PROMPTS AND 
LEARNING ANALYTICS (POTPORA SAMOREGULIRANOM UČENJU U KOMBINIRANOM OKRUŽENJU 
UZ POMOĆ POTICAJA I ANALITIKA UČENJA) u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Wim Van Petegem, član 
3. Izv. prof. dr. sc. Goran Hajdin, član 

II. 
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 13. 
Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku 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 13. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasala su 42 člana FV (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 42. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/22) i članka 63. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine 
donosi: 

ODLUKU 
I. 

Dr. sc. MELITA DRAGANIĆ, redovita profesorica na Fakultetu organizacije i informatike 
Sveučilišta u Zagrebu ponovno se bira se na znanstveno - nastavno radno mjesto REDOVITE 
PROFESORICE za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih 
i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz IT menadžment, kvalitetu i 
mjerenja u informatici na Katedri za razvoj informacijskih sustava. 

II. 
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. 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 jednoglasno su prihvatili donošenje odluke 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 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/22) i članka 63. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine 
donosi: 

ODLUKU 
I. 

Dr. sc. DARKO ANDROČEC, docent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u 
Zagrebu bira se na znanstveno - nastavno radno mjesto IZVANREDNOG PROFESORA za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz projektiranje informacijskih sustava 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 informacijske i 

komunikacijske znanosti, o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, 
KLASA: UP/I-640-03/22-01/1176, URBROJ: 355-06-04-22-0002 od 31. listopada 2022. 
godine 

 

Točka 15. 
Izvješće stručnog povjerenstva 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 
Prof. dr. sc. Zlatko Erjavec skrenuo je pozornost na korekciju članaka i stavaka Zakona u 
izvješću (ispravno je članak 39, stavak 5), samog naziva Zakona te korekciju norma sata u 
kontakt sate. 
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 glasao je 51 član FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 

 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/22) i članka 63. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine 
donosi: 

ODLUKU 
I. 

IVAN MIHALJEVIĆ, mag. ing. comp. bira se na nastavno radno mjesto PREDAVAČA za 
znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, za grupu predmeta 
vezanih uz operacijske sustave i mreže računala na Katedri za informatičke tehnologije i 
računarstvo. 

II. 
Odluka se temelji na: 
• Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 

 

Točka 16. 
Izvješće stručnog povjerenstva 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 
Članovi FV su, uz dva suzdržana glasa, 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, 2 suzdržana). 

 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 113. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu na sjednici 
održanoj 16. veljače 2023. godine donosi: 

ODLUKU 
Temeljem izvješća i prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora 5 stručnih 
savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, za područje društvenih znanosti, polje 
informacijskih i komunikacijskih znanosti: 
• IVICA GAŠPARAC, mag. inf., bira se na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu 

znanosti i visokog obrazovanja, za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti. 

• BERNARDO GOLENJA, mag. inf., bira se na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu 
znanosti i visokog obrazovanja, za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti. 

• DARKO GRABAR, mag. inf., bira se na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu 
znanosti i visokog obrazovanja, za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti. 

• DARIO GRD, mag. inf., bira se na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i 
visokog obrazovanja, za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti. 

• KRUNOSLAV TOMAC, mag. inf., bira se na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu 
znanosti i visokog obrazovanja, za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti. 

 

Točka 17. 
Pokretanje postupka reizbora dr. sc. Sandra Gerića na znanstveno – nastavno radno 
mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 

komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz za grupu predmeta vezanih uz 
elektroničko i mobilno poslovanje i upravljanje odnosima s klijentima 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 glasala su 44 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 16. veljače 
2023. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Sandra Gerića, izvanrednog profesora 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 elektroničko i 
mobilno poslovanje i upravljanje odnosima s klijentima na Katedri za razvoj informacijskih 
sustava.  

II. 
Postupak se pokreće po isteku roka od 5 godina od izbora u znanstveno – nastavno zvanje 
izvanrednog profesora u koje je imenovani izabran 13. rujna 2017. godine. 

III. 



Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku reizbora izv. prof. dr. sc. 
Sandra Gerića na znanstveno – nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Neven Vrček, predsjednik 
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 izv. prof. dr. 
sc. Sandro Gerić 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 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.) 
 

Točka 18. 
Pokretanje postupka izbora dr. sc. Nikole Ivkovića na 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 

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 glasalo je 45 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 16. veljače 
2023. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

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

II. 



Postupak se pokreće temeljem zamolbe doc. dr. sc. Nikole Ivkovića podnesene dana 04. 
studenoga 2022. godine, a prije isteka roka od 5 godina od izbora u znanstveno – nastavno 
zvanje docenta u koje je imenovani izabran 06. studenoga 2017. godine. 

III. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Nikole 
Ivkovića na znanstveno – nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo, u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Magdalenić, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Marin Golub, član 
3. Prof. dr. sc. Domagoj Jakobović, član 

IV. 
Stručno povjerenstvo, u skladu sa čl. 43., st. 5. Zakona, ocjenjuje ispunjava li doc. dr. sc. 
Nikola Ivković 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.) 
 

Točka 19. 
Pokretanje postupka izbora dr. sc. Andreje Kovačić na nastavno radno mjesto profesor 
stručnog studija za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, 

za grupu predmeta vezanih uz engleski jezik na Katedri za strane jezike i 
općeobrazovne discipline 

Točka je skinuta s dnevnog reda. 

 

Točka 20. 
Pokretanje postupka izbora Damira Vučića na nastavno radno mjesto višeg predavača 

za područje društvenih znanosti, polje kineziologija, za predmet Tjelesna i 
zdravstvena kultura na Katedri za strane jezike i općeobrazovne discipline 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 20. 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 16. veljače 
2023. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Pokreće se postupak izbora dr. sc. Damira Vučića, predavača na Fakultetu organizacije i 
informatike Sveučilišta u Zagrebu, na nastavno radno mjesto višeg predavača za područje 
društvenih znanosti, polje kineziologija, za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura na 
Katedri za stran jezike i općeobrazovne discipline.  

II. 
Postupak se pokreće temeljem zamolbe dr. sc. Damira Vučića podnesene dana 20. siječnja 
2023. godine, a prije isteka roka od 5 godina od reizbora u nastavno zvanje predavača u 
koje je imenovani reizabran 23. siječnja 2018. godine. 

III. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Damira 
Vučića na nastavno radno mjesto višeg predavača za područje društvenih znanosti, polje 
kineziologija, u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Jadranka Vlašić, predsjednica 
2. Izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin, članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Romana Caput Jogunica, članica 

IV. 
Stručno povjerenstvo, u skladu sa čl. 43., st. 5. Zakona, ocjenjuje ispunjava li dr. sc. Damir 
Vučić 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 višeg 
predavača 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 21. 
Pokretanje postupka izbora mr. sc. Tanje Šestanj Perić na nastavno radno mjesto višeg 

predavača za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta 
vezanih uz računovodstvo na Katedri za gospodarstvo 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 21. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 49 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 16. veljače 
2023. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Pokreće se postupak izbora mr. sc. Tanje Šestanj-Perić, predavačice na Fakultetu 
organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, na nastavno radno mjesto više predavačice 
za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz 
računovodstvo na Katedri za gospodarstvo.  

II. 
Postupak se pokreće temeljem zamolbe mr. sc. Tanje Šestanj-Perić podnesene dana 09. 
veljače 2023. godine. 

III. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora mr. sc. Tanje 
Šestanj-Perić na nastavno radno mjesto više predavačice za područje društvenih znanosti, 
polje ekonomija, u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Kovšca, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Ksenija Vuković, članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, članica 

IV. 
Stručno povjerenstvo, u skladu sa čl. 43., st. 5. Zakona, ocjenjuje ispunjava li mr. sc. Tanja 
Šestanj-Perić 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 više predavačice 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 22. 
Pokretanje postupka izbora Marije Jakuš na nastavno radno mjesto višeg predavača za 

područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz 
matematiku na Katedri za kvantitativne metode 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 22. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 49 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 16. veljače 
2023. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Pokreće se postupak izbora Marije Jakuš, predavačice na Fakultetu organizacije i 
informatike Sveučilišta u Zagrebu, na nastavno radno mjesto više predavačice za područje 
prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri 
za kvantitativne metode.  

II. 
Postupak se pokreće temeljem zamolbe Marije Jakuš podnesene dana 09. veljače 2023. 
godine.  

III. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora Marije Jakuš na 
nastavno radno mjesto više predavačice za područje prirodnih znanosti, polje matematika, 
u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, član 
3. Prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš, članica 

IV. 
Stručno povjerenstvo, u skladu sa čl. 43., st. 5. Zakona, ocjenjuje ispunjava li Marija Jakuš 
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 više 
predavačice 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 23. 
Pokretanje postupka izbora Damira Horvata na nastavno radno mjesto višeg predavača 

za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz 
matematiku na Katedri za kvantitativne metode 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 23. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 49 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 16. veljače 
2023. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Pokreće se postupak izbora Damira Horvata, predavača na Fakultetu organizacije i 
informatike Sveučilišta u Zagrebu, na nastavno radno mjesto višeg predavača za područje 
prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri 
za kvantitativne metode.  

II. 
Postupak se pokreće temeljem zamolbe Damira Horvata podnesene dana 13. veljače 2023. 
godine.  

III. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora Damira Horvata na 
nastavno radno mjesto višeg predavača za područje prirodnih znanosti, polje matematika, 
u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, član 
3. Prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš, članica 

IV. 
Stručno povjerenstvo, u skladu sa čl. 43., st. 5. Zakona, ocjenjuje ispunjava li Damir Horvat 
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 višeg 
predavača 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 24. 
Prijedlog raspisa natječaja za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za 

područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanih uz digitalizaciju uredskog poslovanja, privatnost i upravljanje 

informatičkim uslugama na Katedri za razvoj informacijskih sustava 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 24. 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 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 40. Zakona o visokom 



obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) na sjednici održanoj 16. veljače 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 digitalizaciju uredskog poslovanja, privatnost i upravljanje informatičkim 
uslugama 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. Renata Mekovec , predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Neven Vrček, član 
3. Prof. dr. sc. Patrizia Poščić, članica 

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 25. 
Prijedlog raspisa natječaja za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za 

područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanih uz razvoj umreženih sustava i Internet stvari na Katedri za razvoj 

informacijskih sustava 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 25. 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 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 40. Zakona o visokom 
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) na sjednici održanoj 16. veljače 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 umreženih sustava i Internet stvari 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. Renata Mekovec , predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Neven Vrček, član 
3. Izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić, 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 26. 
Prijedlog raspisa natječaja za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za 

područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanih uz informacijske i računalne sustave i poslovnu informatiku na 

Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 26. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 50 članova 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 16. veljače 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 informacijske i računalne sustave i poslovnu informatiku na Katedri za 
informatičke tehnologije i računarstvo. 

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

1. Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Dragutin Kermek, član 
3. Prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, članica 

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 27. 
Prijedlog raspisa natječaja za izbor jednog nastavnika na radno mjesto predavača za 

područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz 
matematiku na Katedri za kvantitativne metode 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 27. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 50 članova 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 16. veljače 2023. 
godine donosi: 

ODLUKU 
O RASPISU NATJEČAJA 

I. 



Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika na radno mjesto predavača za područje 
prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri 
za kvantitativne metode (do povratka privremeno nenazočne djelatnice). 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradnika iz točke 
I. u sastavu: 
Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, predsjednica 
Prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, član 
Prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš, članica 

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 28. 
Prijedlog raspisa natječaja za izbor suradnika na radno mjesto asistenta za područje 

društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za 
razvoj informacijskih sustava (do povratka privremeno nenazočnog djelatnika) 

Članovi FV su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 28. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, a za donošenje 
odluke glasalo je 50 člana FV (0 protiv, 1 suzdržani). 

 
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 16. veljače 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 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. Renata Mekovec , predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Neven Vrček, član 
3. Prof. dr. sc. Sanja Seljan , članica 

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 29. 
Ostala pitanja 

Izv. prof. dr. sc. Mario Konecki pohvalio je financijske rezultate te brzo i efikasno vođenje 
sjednice. 



Prof. dr. sc. Goran Bubaš smatra da nije u redu da mu se oduzimala riječ tijekom određenih 
točaka ili mu se nije uopće dala riječ. Osvrnuo se na probleme u korištenju BDP alata te 
upitao je li zatraženo mišljenje Etičkog povjerenstva Fakulteta. 
Dekanica je odgovorila da je nužno da se rasprava drži teme pojedine točke dnevnog reda 
posebice jer je jako veliki broj točaka na sjednici te da je najavila tijekom sjednice da će 
se moći ta tema raspraviti pod točkom Ostala pitanja. 
Prof. dr. sc. Blaženka Divjak odgovorila je prof. dr. sc. Goranu Bubašu da se BDP alat koristi 
u puno institucija, da znanstvena pozadina nije upitna što su potvrdili i recenzenti te da 
pilot upotreba alata ima više od 700 korisnika u 25 država. Naglasila je da je research design 
u siječnju odobrilo Etičko povjerenstvo i da je javan. BDP alat je izrađen u sklopu 
Laboratorija za analitiku učenja uz potporu nekoliko Erasmus+ projekta, a ako trenutno nije 
dostupan, to je zato jer se implementira Terms of service, koji će svi trebati prihvatiti ako 
korisnici žele koristiti alat. Istraživanje u iLed onboarding tečaju, tj. ispunjavanje upitnika, 
nije uvjet za izradu dizajna kolegija za ITDP. Upitnik se ispunjava dobrovoljno i tek nakon 
što osoba prihvati Consent form. Samo informacije iz upitnika se koriste u istraživanju u 
sklopu Erasmus+ projekta iLed. Sve o projektu i istraživanju je objavljeno na mrežnoj 
stranici projekta. 
Prof. dr. sc. Goran Bubaš zatražio je da se Fakultetskom vijeću dostavi kompletna 
dokumentacija vezana uz taj zahtjev Etičkom povjerenstvu, zaključno s datumom 15. 
Veljače 2023. Također je dodao da smatra da bi se češće trebale voditi rasprave o etičkim 
pitanjima. 
 
Prof. dr. sc. Božidar Kliček dodao je da se različita mišljenja često premalo raspravljaju na 
Fakultetskom vijeću. Obrazac ponašanja na sjednicama FV je prilično jednostavan i nije u 
redu remetiti ga, ono mora biti formalizirano jer bilo kakva odstupanja kradu vrijeme. 
Vođenje sjednice također mora biti efikasno. Pojedincima se nekada možda nije dalo pravo 
da remete ustaljenu proceduru, međutim nikada se nikome nije uskratilo iznošenje 
mišljenja. Pitanja treba postavljati, ali ujedno se treba i držati forme kako to raditi.  
Članovi FV mogu slobodno predlagati točke dnevnog reda Upravi Fakulteta. 
Ivica Gašparac upitao je je li u planu probijanje ograde između FOI 2 i Vile Oršić, na što je 
dobio potvrdan odgovor. 
Doc. dr. sc. Robert Kudelić smatra da se ne može uvijek kod javljanja dobiti riječ te da bi 
vođenje sjednice trebalo biti liberalnije po tom pitanju. FV služi da se rasprave važne teme, 
ne samo da se glasa poput robota. 
 

 

 

DEKANICA: 

 
Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 

 


