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ZAKLJUČCI 
6. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike 
održane 17. ožujka 2022. godine putem sustava za konferencije BigBlueButton 

 
Prisutni na sjednici:  
Članovi Uprave:  
dekanica: prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 
prodekanica za nastavu i studente: prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić 
prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju: izv. prof. dr. sc. Igor Balaban 
prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale: prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa 
prodekan za studijske programe: prof. dr. sc. Dragutin Kermek 
tajnica Fakulteta: Tatjana Zrinski, univ. spec. iur. 
 
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. Blaženka Divjak, prof. dr. sc. Damir Dobrinić, prof. dr. sc. 
Jasminka Dobša, prof. dr. sc. Stjepan Dvorski, prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, prof. dr. sc. 
Robert Fabac, izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, doc. dr. sc. Petra Grd, doc. dr. sc. Goran 
Hajdin, doc. dr. sc. Nikola Ivković, doc. dr. sc. Nikola Kadoić, doc. dr. sc. Suzana Keglević 
Kozjak, prof. dr. sc. Valentina Kirinić, prof. dr. sc. Božidar Kliček, doc. dr. sc. Irena Konecki, 
izv. prof. dr. sc. Mario Konecki, doc. dr. sc. Mladen Konecki, izv. prof. dr. sc. Vladimir 
Kovšca, prof. dr. sc. Melita Kozina, doc. dr. sc. Robert Kudelić, prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, 
izv. prof. dr. sc. Ivan Magdalenić, izv. prof. dr. sc. Ivan Malbašić, doc. dr. sc. Marcel Maretić, 
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. Dijana Plantak Vukovac, prof. dr. sc. Kornelije 
Rabuzin, prof. dr. sc. Danijel Radošević, izv. prof. dr. sc. Markus Schatten, izv. prof. dr. sc. 
Zlatko Stapić, prof. dr. sc. Diana Šimić, doc. dr. sc. Boris Tomaš, doc. dr. sc. Igor Tomičić, 
doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek, 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: Marija Jakuš 
 
Suradnička zvanja: Marijana Bubanić, dr. sc. Ivana Dvorski Lacković, Damjan Klemenčić, Ana 
Kutnjak, Vlatka Sekovanić, dr. sc. Petra Žugec 
 
Predstavnik zaposlenika: Ivica Gašparac 
 
Predstavnici studenata: Jerry John Antolos, Josip Cindrić, Antonio Lipovac, Marin Oroz, 
Antun Smojvir 
 
Opravdali izostanak: doc. dr. sc. Iva Gregurec, doc. dr. sc. Zrinka Lacković Vincek, izv. prof. 
dr. sc. Renata Mekovec, izv. prof. dr. sc. Igor Pihir, prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, prof. dr. 
sc. Violeta Vidaček Hainš 
 
Odsutni: Nikolina Bajkovec, Ivana Cindrić, Mario Đurić, Božo Kvesić, Nikola Muše, Nina 
Vukelić 
 
Ostali prisutni: Darko Grabar, Goran Leskovar 
 
Zapisničarka: Lea Friščić  
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Dekanica prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep je otvorila 6. elektroničku sjednicu Fakultetskog 
vijeća uz napomenu da će glasanje biti moguće po svim točkama dnevnog reda za vrijeme 
održavanja sjednice, odnosno najkasnije do završetka sjednice, osim glasanja o prihvaćanju 
dnevnog reda, o kojem se glasa u određenom vremenu u tijeku sjednice.  
 
 
Glasanje o predloženom dnevnom redu uz dopunu 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red 6. elektroničke sjednice FV. 
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, od ukupno 65 
prisutnih članova FV, za prihvaćanje dnevnog reda glasalo 59 članova FV (0 protiv, 0 
suzdržanih). 
 
 

Točka 1. 
 

Verifikacija zaključaka 5. sjednice FV 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili zaključke 5. sjednice FV održane 24. veljače 2022. 
godine, uz korekciju tablice na 5. stranici, predloženu od strane izv. prof. dr. sc. Ivana 
Magdalenića. 
Glasanje za Točku 1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, od ukupno 65 
prisutnih članova FV, za prihvaćanje zaključaka glasalo je 58 članova FV (0 protiv, 0 
suzdržanih). 
 
 

Točka 2. 
Informacije dekanice 

 
Dekanica prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep osvrnula se na mišljenje Akreditacijskog savjeta 
u postupku reakreditacije Fakulteta organizacije i informatike, koje je FOI zaprimio od 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje.  Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje je na svojoj sjednici održanoj dana 22. veljače 2022. godine donio mišljenje da 
se Agenciji za znanost i visoko obrazovanje preporučuje donošenje akreditacijske preporuke 
kojom ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje preporučuje izdavanje potvrde o 
ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti 
Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Akreditacijski savjet je utvrdio 
kako su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom i Pravilnikom, proučio je svu dostavljenu 
dokumentaciju, uključujući, između ostalog, i detaljno Izvješće o uklanjanju nedostataka s 
dokazima te utvrdio kako Fakultet organizacije i informatike ispunjava sve propisane uvjete 
za izdavanje pozitivne akreditacijske preporuke za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Dekanica je zahvalila svim zaposlenicima koji su 
doprinijeli uspješnoj realizaciji i privođenju postupka reakreditacije kraju te pozitivnoj 
akreditacijskoj preporuci. 
Dekanica je skrenula pozornost na nove preporuke HZJZ-a za održavanje nastave, kao i na 
obavijest AZVO-a o ukidanju svih mjera i preporuka za održavanje nastave na visokim 
učilištima u razdoblju pandemije. U skladu s time, visokoškolska nastava treba se izvoditi 
prema akreditiranome studijskom programu na klasičan, kontaktan način, kao nastava uživo, 
uz prisutnost nastavnika i studenata, za sve studente u redovitom i izvanrednom statusu. 
Kategorija visokorizičnih studenata i zaposlenika više ne postoji i ne treba se koristiti za 
drugačiji pristup u nastavnom procesu. U skladu sa svime navedenim, donesena je odluka da 
se 21. ožujka kreće s kontaktnom nastavom. 
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Odobreno je financiranje novog projekta u sklopu Erasmus+ kombiniranog intenzivnog 
programa – BIP, pod voditeljstvom doc. dr. sc. Martine Tomičić Furjan. 
Prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš i prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić imenovane su članicom i 
zamjenicom Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. 
Partneri na projektu AMED, u okviru kojeg FOI uvodi kompletan sustav e-učenja na 
Maldivima, boravili su tri dana u Varaždinu, a tom su prilikom održali i sastanak s domaćinima 
na FOI-ju gdje su im prezentirani primjeri dobre prakse u implementaciji e-učenja i primjeni 
novih tehnologija i modela učenja na daljinu. 
U Čakovcu se 17. ožujka održala završna konferencija projekta IC4HEDS voditelja prof. dr. 
sc. Vjerana Strahonje, a 18. ožujka će se održati završna konferencija projekta DIP2Future 
voditeljice izv. prof. dr. sc. Renate Mekovec. 
Dekanica je dodala da se FOI aktivno uključio u #ScienceForUkraine inicijativu te pružio 
pomoć svim ukrajinskim studentima, nastavnicima i istraživačima na sveučilištima s kojima 
naše matično Sveučilište u Zagrebu ostvaruje bilateralnu suradnju. Ukrajinskim studentima 
pružena je mogućnost nastavka studiranja a znanstvenicima i nastavnicima mogućnost rada. 
Traže se smještajni kapaciteti i FOI je u komunikaciji sa Sveučilištem i MUP-om. 
Svi komentari i primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju su objedinjeni i poslani Sveučilištu te se čeka poziv na sjednicu Senata na kojoj 
će se raspravljati o navedenom nacrtu. Također, bit će otvorena javna rasprava. 
25. ožujka počinje izvođenje novog specijalističkog poslijediplomskog studija E-učenje u 
obrazovanju i poslovanju. Dekanica je zahvalila svima  koji su bili uključeni u provedbu ovog 
studija, posebno prof. dr. sc. Dragutinu Kermeku, doc. dr. sc. Matiji Novaku i prof. dr. sc. 
Blaženki Divjak. 
Dekanica je čestitala izv. prof. dr. sc. Nikolini Žajdela Hrustek na izboru u znanstveno-
nastavno zvanje izvanredne profesorice. 
Prof. dr. sc. Goran Bubaš je pohvalio inicijativu FOI-ja za Ukrajinu te predložio uključivanje 
ukrajinskih studenata u konzultativnu nastavu kod pojedinih profesora koji trenutno ne 
izvode nastavu na engleskom jeziku te pripremu formalizacije uključivanja tih studenata u 
nastavu. 
 
 

Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 

 
3.1. Promjene nositeljstava i ovlaštenja za izvođenje nastave 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili predložene promjene nositeljstva i ovlaštenja za 

izvođenje nastave. 

Glasanje za Točku 3.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, od ukupno 65 

prisutnih članova FV, za prihvaćanje promjene nositeljstva i davanje ovlaštenja za izvođenje 

nastave glasalo je 60 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 

 
Prodekanica za nastavu i studente prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić najavila je prelazak na 
kontaktnu nastavu od 21. ožujka, kao i ukidanje kategorije visokorizičnosti, kako za studente 
tako i za nastavnike i ostale zaposlenike. Napomenula je da je nošenje maski na Fakultetu i 
dalje obavezno, kao i često prozračivanje i dezinfekcija prostorija te da ne postoje 
ograničenja u broju studenata koji smiju boraviti u određenim dvoranama, osim naravno 
ograničenja kapaciteta same dvorane. 
Prodekanica je obrazložila planirani način izvođenja nastave u studijskim centrima te dodala 
da se nastava za ponavljače starog studijskog programa i dalje odvija online. 
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Točka 4. 
Studijski programi 

 
4.1. Donošenje odluke o uvjetima upisa u 3. godinu PITUP-a 
Članovi FV su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili donošenje odluke u nastavku. 

Glasanje za Točku 4.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, od ukupno 65 
prisutnih članova FV, za donošenje odluke glasalo je 56 članova FV (0 protiv, 1 suzdržan). 
 
Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće na elektroničkoj sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine donijelo 
je sljedeću 

ODLUKU 
I. 

Osobe koje su završile dvogodišnji sveučilišni stručni studij „Primjena informacijske 
tehnologije u poslovanju“ (v 1.0) mogu upisati razlikovnu treću godinu preddiplomskog 
stručnog studija „Primjena informacijske tehnologije u poslovanju“ (v 1.2) sukladno 
uvjetima iz Odluke o uvjetima upisa u treću godinu sveučilišnog stručnog studija „Primjena 
informacijske tehnologije u poslovanju“ od 20. svibnja 2008. godine.  

II. 
Odredbe Odluke o uvjetima upisa u treću godinu sveučilišnog stručnog studija „Primjena 
informacijske tehnologije u poslovanju“ od 20. svibnja 2008. godine primjenjuju se za upise 
u 3. razlikovnu godinu preddiplomskog stručnog studija „Primjena informacijske tehnologije 
u poslovanju“ (v 1.2) u akademskoj godini 2022./2023. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi u razdoblju upisa u akademsku godinu 
2022./2023.  
 
 
Prodekan za studijske programe prof. dr. sc. Dragutin Kermek najavio je početak izvođenja 
novog specijalističkog poslijediplomskog studija E-učenje u obrazovanju i poslovanju kojeg 
je upisalo 11 studenata te pripremu tribine vezane uz uvjete upisa određenih diplomskih 
studija informatike.   
 
 
 

Točka 5. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

 
Prof. dr. sc. Diana Šimić zamolila je sve nastavnike koji su u ulozi studijskog savjetnika ili 
mentora doktorandima da ispune obrazac izvještaja savjetnika/mentora jer smo trenutno u 
fazi prikupljanja godišnjih izvještaja doktoranada i mentora. Nastavnicima koji ne surađuju 
sa svojim doktorandima preporučila je da sugeriraju doktorandima promjenu studijskih 
savjetnika. Savjetnici imaju obavezu s doktorandima izraditi plan obaveza za narednu 
godinu, a savjetuje i da što  ranije uključe doktorande u istraživanja jer to služi kao dobra 
podloga za kvalifikacijski doktorski ispit. 
Najavila je doktorsku radionicu koja će se održati 22. travnja te kvalifikacijski doktorski ispit 
koji će se održati 27. svibnja, a u pripremi je i novi ciklus radionica za mentore. 
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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 s popisom radova objavljenih u časopisima u posljednja 
3 mjeseca, te popisom projekata prijavljenih u okviru programa Obzor Europa na 
posljednjem natječaju. Zamolio je sve da radove unose u CROSBI jer će to biti jedina 
referentna točka za izradu popisa radova za izvješća. Prof. dr. sc. Diana Šimić je dodala da 
je dobro ponekad pretražiti svoje radove i po naslovu, ne samo po imenu gdje često dolazi 
do pogrešaka te da je obavezno potrebno navesti FOI kao ustanovu.  
Osvrnuo se i na pilot program BIP kojeg je s FOI-ja prijavila doc. dr. sc. Martina Tomičić 
Furjan. Radi se o novom obliku Erasmus+ suradnje između sveučilišta tj. o kombiniranom 
intenzivnom programu koji se provodi kombinacijom online i kontaktnog sudjelovanja 
studenata.  
Prodekan se također osvrnuo na uključenje FOI-ja u #ScienceForUkraine inicijativu uz 
napomenu da je potrebna promptna reakcija jer je pomoć potrebna odmah. Integracija 
ukrajinskih studenata je ponuđena za predmete na kojima se nastava trenutno odvija na 
engleskom jeziku, dok će se za naredni semestar razmotriti i prijedlog prof. dr. sc. Gorana 
Bubaša o kontaktnoj nastavi na engleskom jeziku i za one predmete koji se ne izvode na 
engleskom jeziku. Dekanica je dodala da je FOI kontaktirao pet sveučilišta s kojima ima 
bilateralne sporazume i s njima je uspostavljen kontakt. 
 
 

Točka 7. 
Informacije o poslovanju 

 
Prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa 
informirala je članove FV da nastavnici koji imaju kabinete na FOI2, a održavaju nastavu na 
FOI1, mogu koristiti dvoranu 12 (prizemlje) na FOI1 kao svojevrsnu vijećnicu, odnosno 
dvoranu za sastanke i slično. 
 
 

Točka 8. 
Financijsko izvješće CECIIS 2021 

 
Predsjednica Organizacijskog odbora konferencije CECIIS doc. dr. sc. Petra Grd predstavila 
je financijsko izvješće konferencije CECIIS 2021. 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili financijsko izvješće CECIIS 2021. 

Glasanje za Točku 8. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, od ukupno 65 

prisutnih članova FV, za prihvaćanje izvješća glasalo je 55 članova FV (0 protiv, 0 

suzdržanih). 

 
 

Točka 9. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

 
Predsjednik Studentskog zbora Marin Oroz prezentirao je izvješće sportskih uspjeha FOI 
studenata ostvarenih na razini Sveučilišta u Zagrebu te spomenuo ostale trenutne aktivnosti 
i angažmane Studentskog zbora. 
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Točka 10. 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme doktorskog 

rada Saše Mitrovića 
 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 10. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, od ukupno 65 
prisutnih članova FV, pravo glasa po toj točki imalo je ukupno 59 članova, od kojih su za 
donošenje odluke glasala 52 člana FV (0 glasova 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 17. ožujka 2022. godine donosi se: 

RJEŠENJE 
I. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti SAŠE MITROVIĆA, studenta 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija i pogodnosti prijavljene teme doktorske 
disertacije pod naslovom METODOLOŠKI OKVIR ZA IZRADU ANALITIČKOG INFORMACIJSKOG 
SUSTAVA TEMELJENOG NA METODAMA STROJNOG UČENJA U PRODUKCIJSKOM 
OKRUŽENJU u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Markus Schatten, predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Dijana Oreški, članica 
3. Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach, članica 

Stručno povjerenstvo dužno je u roku od 30 dana od dana održavanja javnog razgovora 
dostaviti Fakultetskom vijeću Fakulteta organizacije i informatike izvješće s prijedlogom za 
prihvaćanje ili odbijanje teme doktorske disertacije. 
 
 

Točka 11. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto 

poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu 
predmeta vezanih uz poslovnu ekonomiju, logistiku i međunarodno poslovanje na 

Katedri za gospodarstvo 
 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 11. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, od ukupno 65 
prisutnih članova FV, za donošenje odluke glasala su 54 člana FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članaka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na elektroničkoj sjednici održanoj 
17. ožujka 2022. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Dr. sc. IVANA DVORSKI LACKOVIĆ, asistentica na Fakultetu organizacije i informatike, bira 
se u suradničko zvanje i radno mjesto POSLIJEDOKTORANDICE za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poslovnu 
ekonomiju, logistiku i međunarodno poslovanje na Katedri za gospodarstvo. 
Odluka se temelji na : 

➢ Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
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Točka 12. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto 

asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo na Katedri za razvoj 

informacijskih sustava 
 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 12. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, od ukupno 65 
prisutnih članova FV, za donošenje odluke glasalo je 57 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članaka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na elektroničkoj sjednici održanoj 
17. ožujka 2022. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

DIJANA PERAS, mag. inf., bira se u suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENTICE za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo na Katedri za razvoj 
informacijskih sustava. 
Odluka se temelji na : 

➢ Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
 

Točka 13. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u nastavno zvanje i 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 13. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, od ukupno 65 
prisutnih članova FV, za donošenje odluke glasalo je 56 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 35. i 95. 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 elektroničkoj sjednici 
održanoj 17. ožujka 2022. godine donosi: 

ODLUKU 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto 
predavača za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz 
matematiku na Katedri za kvantitativne metode u sastavu: 

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

II. 
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Izvješće s mišljenjem, sačinjeno prema članku 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, imenovano povjerenstvo dužno je dostaviti u roku od 60 dana od dana 
primitka prijave pristupnika. 
 
 

Točka 14. 
Poništenje natječaja za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto 
asistenta na projektu Hrvatske zaklade za znanost, za područje društvenih znanosti, 

polje informacijske i komunikacijske znanosti, na projektu “ORKAN – Okvir za kontrolu 
i nadzor bespilotnih letjelica” i ponovni raspis natječaja 

 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 14. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, od ukupno 65 
prisutnih članova FV, za donošenje odluke glasalo je 56 članova FV (0 protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na elektroničkoj sjednici održanoj 
17. ožujka 2022. godine donosi: 

ODLUKU 
O PONIŠTENJU I PONOVNOM RASPISU NATJEČAJA 

I. 
Poništava se natječaj raspisan 28. siječnja 2022. godine (NN 12/22), za izbor jednog 
doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektu Hrvatske zaklade za 
znanost, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na 
projektu “ORKAN – Okvir za kontrolu i nadzor bespilotnih letjelica”. 

II. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto 
asistenta na projektu Hrvatske zaklade za znanost, za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, na projektu “ORKAN – Okvir za kontrolu i nadzor 
bespilotnih letjelica”. 
 
 

Točka 15. 
Prijedlog za raspis natječaja za izbor: 

 
15.1. nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora 

za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, 
za grupu predmeta vezanih uz biometriju, sigurnost interneta i državne upravne 
informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 15.1. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, od ukupno 65 
prisutnih članova FV, pravo glasa po toj točki imalo je ukupno 59 članova, od kojih je za 
donošenje odluke glasao 51 član FV (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na elektroničkoj sjednici održanoj 
17. ožujka 2022. godine donosi: 

ODLUKU 
O RASPISU NATJEČAJA 

I. 
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Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno 
mjesto izvanrednog profesora, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz biometriju, sigurnost interneta i 
državne upravne informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava. 
 
 
15.2. nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora 

za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz 

poduzetništvo na Katedri za gospodarstvo 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 15.2. dnevnog reda provelo se putem LMS sustava Moodle, od ukupno 65 
prisutnih članova FV, pravo glasa po toj točki imalo je ukupno 59 članova, od kojih su za 
donošenje odluke glasala 53 člana FV (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na elektroničkoj sjednici održanoj 
17. ožujka 2022. godine donosi: 

ODLUKU 
O RASPISU NATJEČAJA 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno 
mjesto izvanrednog profesora, za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu 
predmeta vezanih uz poduzetništvo na Katedri za gospodarstvo. 
 
 

Točka 16. 
Ostala pitanja 

Dekanica prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep informirala je članove FV da će se u ponedjeljak, 
21. ožujka održati završna konferencija projekta Edu4Games, a dodala je i da su prošlog 
tjedna, na inicijativu Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, FOI posjetili 
gosti s Indiana State University u SAD-u s kojim FOI ima potpisan bilateralni sporazum o 
suradnji. 
 
 

DEKANICA: 
 

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 

http://www.indstate.edu/

