
Z  A  K   L  J   U  Č  C  I 
2. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike  

održane 21. studenoga 2017. godine 
 
Prisutni: 
Članovi Uprave: dekan: prof. dr. sc. Neven Vrček 
  prodekanica za nastavu: doc. dr. sc. Renata Mekovec 
  prodekanica za znanost: izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 
  prodekan za poslovanje: doc. dr. sc. Vladimir Kovšca 
  tajnica Fakulteta: Tatjana Zrinski, univ. spec. iur.  
 
Znanstveno nastavna zvanja: 
prof. dr. sc. Miroslav Bača, doc. dr. sc. Igor Balaban, prof. dr. sc. Mirko Čubrilo, doc. dr. 
sc. Kristina Detelj, izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić, izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša, prof. 
dr. sc. Vesna Dušak, izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, izv. prof. dr. sc. Robert Fabac, izv. 
prof. dr. sc. Sandro Gerić, doc. dr. sc. Petra Grd, doc. dr. sc. Iva Gregurec, doc. dr. sc. 
Goran Hajdin, prof. dr. sc. Željko Hutinski, doc. dr. sc. Nikola Ivković, prof. dr. sc. 
Dragutin Kermek, izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinić, doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi, prof. 
dr. sc. Božidar Kliček, doc. dr. sc. Mario Konecki, izv. prof. dr. sc. Melita Kozina, prof. dr. 
sc. Alen Lovrenčić, izv. prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić, doc. dr. sc. Ivan Magdalenić, doc. 
dr. sc. Ivan Malbašić, prof. dr. sc. Mirko Maleković, doc. dr. sc. Dijana Oreški, izv. prof. dr. 
sc. Ruben Picek, doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, izv. prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin, 
prof. dr. sc. Danijel Radošević, izv. prof. dr. sc. Markus Schatten, prof. dr. sc. Vjeran 
Strahonja, prof. dr. sc. Diana Šimić, doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, doc. dr. sc. 
Katarina Tomičić Pupek, izv. prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš, izv. prof. dr. sc. Stjepan 
Vidačić, izv. prof. dr. sc. Ksenija Vuković, doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek 
 
Nastavna zvanja:  
Višnja Fara, prof. 
 
Suradnička zvanja: 
Jelena Gusić, Mladen Konecki, dr. sc. Katarina Pažur Aničić, Vlatka Sekovanić, Martina 
Šestak 
 
Predstavnik zaposlenika: 
Ivica Gašparac 
 
Predstavnici studenata: Bebek Ivan, Gašljević Kristijan, Okreša Đurić Bogdan, Peranović 
Marko, Rinkovec Igor, Tenšić Monika, Solić Ivan 
 
Opravdali izostanak: prof. dr. sc. Goran Bubaš, doc. dr. sc. Igor Pihir, doc. dr. sc. Zlatko 
Stapić 
 
Odsutni: prof. dr. sc. Ruža Brčić, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prof. dr. sc. Stjepan 
Dvorski, doc. dr. sc. Irena Kedmenec, izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa 
 
Zapisničarke: Lea Friščić i Nela Kivač 
 
Dekan je članovima Fakultetskog vijeća predstavio nove zaposlenike u Centru za podršku 
studentima i razvoj karijera – Rominu Kućar i Zorana Tanasića. 
 
Članovi FV su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red uz napomenu dekana da se 
Točka 7. Donošenje Pravilnika o završnom radu na preddiplomskim studijima i diplomskom 



radu na diplomskim studijima Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
skida s dnevnog reda. 
 

Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 1. sjednice FV 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili zaključke 1. sjednice FV održanje 21. i 31. listopada 
2017. godine. 
 

Točka 2. 
Informacije dekana 

Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček je obavijestio članove FV da je preminuo prof. dr. sc. 
Franjo Ruža, jedan od utemeljitelja Fakulteta. Minutom šutnje odana je počast 
preminulom profesoru. 
Dekan je članovima FV predstavio novog docenta doc. dr.sc. Nikolu Ivkovića. 
Dekan je obavijestio FV da će Dan rektora biti 27. prosinca 2017. godine., dok će Dan 
dekana biti 02. siječnja 2018. godine. 
Dekan je obavijestio članove FV da od 23. – 25. studenog Studentski centar u Zagrebu 
organizira Smotru Sveučilišta na kojoj je nazočan i FOI i pozvao sve koji su u mogućnosti da 
posjete Smotru. 
Dekan je obavijestio članove FV da su u tijeku natječaji za znanstvenu infrastrukturu na 
koje će se Fakultet javiti i pokušati osigurati financijska sredstva za Sveučilišni Kampus. 
 
 

Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 

 
3.1. Najuspješnije srednje škole i prijedlog za izravni upis učenika u 2018./2019. 
Prodekanica doc. dr. sc. Renata Mekovec iznijela je rezultate analize srednjih škola čiji 
učenici su po uspjehu bili najbolji na prvoj godini sveučilišnih preddiplomskih studija 
akademske godine 2016./17. i kojima se temeljem toga omogućava predlaganje jednog 
učenika/učenice za izravan upis na studije Fakulteta organizacije i informatike u 
akademskoj godini 2018./19.   
Jednoglasnom odlukom FV pravo na predlaganje jednog učenika/učenice za izravan upis 
ostvarile su: za sveučilišni preddiplomski studij Informacijski sustavi/Poslovni sustavi – Prva 
gimnazija Varaždin, Gimnazija Fran Galović Koprivnica i Druga gimnazija Varaždin; za 
sveučilišni preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva - Gospodarska škola Varaždin, 
Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Druga gimnazija Varaždin. 
Dekan je predložio da se, zbog vrlo dobre suradnje i prijateljskog odnosa sa školom iz koje 
nam tradicionalno dolazi mnogo studenata, na popis doda i Elektrostrojarska škola 
Varaždin, što su članovi FV jednoglasno prihvatili. 
 
3.2. Prijedlog promjene nositeljstva u ak. god. 2017./18. 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili prijedlog da se doc. dr. sc. Nikoli Ivkoviću dodijeli 
sunositeljstvo na predmetima kako je navedeno u materijalu (dostupnom u digitalnoj 
riznici). 
 
Prodekanica doc. dr. sc. Renata Mekovec obavijestila članove FV o definiranoj proceduri za 
izdavanje potvrda o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada na temelju 
rezultata Ankete za procjenu rada nastavnika. Procedura će biti poslana nastavnicima 
mailom i objavljena na webu te prodekanica moli da se svi drže navedene procedure, 
posebno roka u kojem je potrebno zatražiti potvrdu (21 dan prije predaje prijave na 
natječaj). Prodekanica je naglasila kako se radi o preporuci Ureda za kvalitetu Sveučilišta i 
da sve sastavnice Sveučilišta moraju izdavati potvrde o provedenom institucijskom 



istraživanju kvalitete nastavnog rada za nastavnike koji se prijavljuju na natječaje za izbor 
u znanstveno-nastavno zvanje. 
Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić predložio je izradu predloška za izbor u zvanje po uzoru na 
FER, na što je prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep objasnila kako se na 
tome već radi i navela ograničavajuće faktore (nepostojanje baze ni repozitorija radova i 
promjene pravilnika) te dodala da FOI razvija sustav DABI po uzoru na sustav Dabar o čemu 
će više riječi biti pod njezinom točkom dnevnog reda. 
Prodekanica doc. dr. sc. Renata Mekovec je članovima FV predstavila Pravila vezana uz 
vremenski okvir prijave, izrade i predaje završnog/diplomskog rada na Fakultetu 
organizacije i informatike, uz napomenu da se radi o preporukama kojih bi se bilo dobro 
pridržavati jer će pomoći i mentorima i studentima.  
Prodekanica je predstavila izvještaj o održanom Tjednu karijera, sa svim relevantnim 
brojkama i postignućima. Izvještaj se nalazi u materijalima, a prodekanica je posebno 
naglasila da je CPSRK sakupio ukupno 120.000 kn kao kotizaciju za sudjelovanje od strane 
poslodavaca što, uz organizacijski trošak od cca 70.000 kn, predstavlja cca 50.000 kn 
ostvarenog prihoda od Tjedna karijera. 
Izv. prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin poveo je raspravu o izgledu novog sučelja za prijavu 
završnih i diplomskih radova te odabir strateških područja u aplikaciji FOI-Radovi. U 
raspravi su sudjelovali i prof. dr. sc. Mirko Čubrilo, prof. dr. sc. Neven Vrček, doc. dr. sc. 
Renata Mekovec, prof. dr. sc. Alen Lovrenčić i prof. dr. sc. Diana Šimić. Zaključak dekana 
je da nakon održanog sastanka s pročelnicima katedri i nakon što su strategije bile 
raspravljanje na sastancima katedri, nije bilo posebnih primjedbi i komentara na strateška 
područja. Napomenuo je da će tekst strategije biti na dnevnom redu idućeg Fakultetskog 
vijeća.  
Prof. dr. sc. Dragutin Kermek napomenuo je da nemamo „smjerove“ već „studijske 
programe“ i to treba promijeniti u aplikaciji FOI-Radovi.  
 
 

Točka 4. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

Predsjednica Vijeća doktorskog studija prof. dr. sc. Diana Šimić iznijela je Fakultetskom 
vijeću preporuku AZVO-a kojim se ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje 
preporučuje izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka od 3 godine za dio 
djelatnosti koji se odnosi na izvođenje doktorskog studija Informacijske znanosti. Dekan je 
dodao kako se preporučuje dostava dokaza o ispunjenju uvjeta i prije isteka 3 godine, tj. 
odmah po ispunjenju uvjeta. 
Prof. dr. sc. Diana Šimić izvjestila FV o održanoj 13. radionici za doktorande na kojoj su 
prodekanica doc. dr. sc. Renata Mekovec i Tatjana Zrinski, univ. spec. iur. Održale 
izlaganje na temu zaštite osobnih podataka. Nakon održanog pozvanog predavanja 6 
doktoranada je održalo svoje prezentacije. 
 
 

Točka 5. 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 

Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep obavijestila je članove FV da će se u 
postupku reakreditacije za izvještavanje o publiciranju djelatnika Fakulteta koristiti 
Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI). Također, informirala je Fakultetsko vijeće da 
je SRCE pokrenulo repozitorij pod nazivom DABAR te je Sveučilište uputilo preporuku 
sastavnicama da unesu radove svojih djelatnika u repozitorij. Prvi korak je bio punjenje 
repozitorija sa člancima objavljenim u časopisima, a drugi korak je punjenje repozitorija 
sa člancima u zbornicima.Centar za razvoj programskih proizvoda razvio je i nadogradnju 
sustava DABAR pod nazivom DABI (dabi.foi.hr) čija će funkcija biti mogućnost unosa 
dodatnih meta podataka te generiranja izvještaja za izbor u zvanja.Prodekanica je 
ponovno zamolila članove FV da za potrebe pripreme godišnje monografije FOI-ja, 



pregledaju, unesu i ažuriraju (prema potrebi) podatke o projektima u bazi projekata FOI-ja 
te da unesu članke objavljene u časopisima ove ak. god. u Dabar, s obzirom da će se baza 
projekata te repozitorij Dabar koristiti kao izvor podataka pri izradi monografije.  
Povela se kratka rasprava o prikupljanju i prijenosu podataka iz jedne baze u drugu. Izv. 
prof.dr. sc. Markus Schatten ponudio je rješenje Laboratorija za umjetnu inteligenciju 
gdje su razvili nekoliko aplikacija za prikupljanje podataka, Bogdan Okreša Đurić je dodao 
kako Laboratorij za umjetnu inteligenciju i Centar za razvoj programskih proizvoda mogu u 
nekoliko dana prikupiti sve potrebne podatke s weba na što je prodekanica objasnila da se 
radi o preporuci Sveučilišta i SRCA, ali da će kontaktirati izv. prof. dr. sc. Markusa 
Schattena i prof. dr. sc Alena Lovrenčića za preporuke za dabi.foi.hr, kako bi iskoristili sve 
ono što je već razvijeno. 
Prodekanica je predstavila Izjavu o izvornosti prema preporuci Etičkog savjeta Sveučilišta u 
Zagrebu, a koju su nastavnici dužni predati prilikom predaje materijala za izbor u 
znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja. 
Prodekanica je prezentirala članovima FV: izvješće o održanom predavanju dr. sc. Dragana 
Gambergera na temu Istraživačko grupiranje podataka u okviru projekta Time 4 Science, 
izvješće izv. prof. dr. sc. Violete Vidaček Hainš o sudjelovanju na 5. riječkom 
interdisciplinarnom kongresu „Svi smo različiti, ali neki su različitiji“ i izvješće o 
sudjelovanju tima e-Škola s FOI-ja na 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC2017. 
Članovi FV jednoglasno su potvrdili odluku o publiciranju fakultetskog udžbenika IT 
menadžment u uvjetima informacijske ekonomije autorice izv. prof. dr. sc. Melite Kozine. 

 
 

Točka 6. 
Informacije o poslovanju 

Prodekan doc. dr. sc. Vladimir Kovšca obavijestio je članove FV da je u tijeku izrada Plana 
nabave za 2018. godinu te je zamolio sve koji planiraju preko projekata kupovati računalnu 
(ili drugu) opremu u vrijednosti većoj od 20.000,00 kuna, da u što skorijem roku kolegici 
Neli Kivač dostave podatke, a za potrebe pravilnog planiranja i pravovremenog 
poduzimanja radnji vezanih uz nabavu.  
Prodekan je podsjetio članove FV da dostave izjave o postojanju/nepostojanju sukoba 
interesa, sukladno e-mailu koji je poslala kolegica Nela Kivač 14. studenog 2017. godine, a 
koje su potrebne iz razloga što, sukladno zakonu, moramo imati popis gospodarskih 
subjekata s kojima smo u sukobu interesa. 
Prodekan je obavijestio članove FV da su prilazi dvoranama i CIP-u prilagođeni studentima 
s invaliditetom te da je sada udovoljeno svim zahtjevima studenata s invaliditetom. 
Prodekan je temeljem pitanja članova FV odgovorio da su u planu i obnove ostalih dvorana, 
ali da se obnove uglavnom vrše preko ljeta. 
Ivica Gašparac postavio je pitanje nagrada i dodataka za zaposlenike Fakulteta, osim 
božićnice koju će isplatiti Ministarstvo, te mogućnosti isplate božićnice zaposlenicima koji 
su zaposleni na vlastitim sredstvima Fakulteta. Prodekan je dodao da će se o tome 
raspraviti na sastanku Uprave. 

 
Točka 7. 

Donošenje Pravilnika o završnom radu na preddiplomskim studijima i diplomskom radu 
na diplomskim studijima Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

Skinuto s dnevnog reda. 
 

Točka 8. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

Predsjednik Studentskog zbora FOI-ja Kristijan Gašljević informirao je FV o pripremama za 
Brucošijadu koja će se održati 02. prosinca 2017. godine, uz napomenu da je Studentski 
zbor FOI-ja preuzeo kompletnu organizaciju Brucošijade. 



Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček spomenuo je da je 02. prosinca najavljeno i otvaranje 
novog Studentskog doma. 
 

Točka 9. 
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Tonija Gržinića 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, 
temeljem članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN.123/03; 
198/03; 105/04; 174/04; 02/07; 46/07; 45/09; 63/11; 94/13; 139/13; 101/14), članka 66. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 43. Pravilnika o poslijediplomskom 
sveučilišnom  (doktorskom) studiju na FOI, na sjednici održanoj 31. listopada 2017. godine 
donosi: 

O D  L  U  K  U 
 

I. 
TONIJU GRŽINIĆU, studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Informacijske znanosti – matični broj: D-153/2011. potvrđuje se pozitivna ocjena 
doktorskog rada pod naslovom:  HIBRIDNA METODA OTKRIVANJA ZLONAMJERNIH 
PROGRAMA. 

 
II. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane doktorskog rada iz točke 
I. u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Željko Hutinski, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Marin Golub, član 
3. Prof. dr. sc. Mirko Maleković, član  
4. Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić, zamjenik člana 

 
Termin obrane doktorskog rada odredit će se naknadno. 

 
 

Točka 10. 
Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru izv. prof. dr. sc. Melite Kozina u znanstveno - 

nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice – prvi izbor za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta 
vezanu uz IT menadžment, kvalitetu i mjerenja u informatici na Katedri za razvoj IS-a 

Fakultetsko vijeće je uz 2 suzdržana glasa prihvatilo izvješće Stručnog povjerenstva uz 
napomenu da se korigira tablica uvjeta Rektorskog zbora na način da se izmijeni broj 
uvjeta koje pristupnica ispunjava. Zaključak FV je da pristupnica ne ispunjava 7. uvjet 
Rektorskog zbora „da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili 
sudjelovao u barem jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu“, tj. da 
ispunjava ukupno 4 od 8 uvjeta. 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 35. i 92. i 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14) i članka 66. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 21. studenoga 2017. 
godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

Dr. sc. MELITA KOZINA, izvanredna profesorica na Fakultetu organizacije i informatike 
Sveučilišta u Zagrebu bira se u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto REDOVITE 
PROFESORICE (prvi izbor) za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje 
informacijske i komunikacijske 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; 
 Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 

komunikacijske znanosti, o izboru u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice 
URBROJ: 355-06-04-14-0004 od 20. ožujka 2014. 

 
III. 

Odluka o izboru, zajedno s traženom dokumentacijom prosljeđuje se Senatu Sveučilišta u 
Zagrebu na potvrdu. 
 

Točka 11. 
Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru dr.sc. Darka Andročeca u znanstveno - 
nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polje 

informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz projektiranje 
informacijskih sustava na Katedri za razvoj informacijskih sustava 

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) i članka 66. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 21. studenoga 2017. 
godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

Dr. sc. DARKO ANDROČEC, viši asistent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta 
u Zagrebu bira se u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto  DOCENTA za znanstveno 
područje društvenih znanosti, 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; 
 Izvješću Povjerenstva o održanom nastupnom predavanju; 
 Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 

komunikacijske znanosti , o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
URBROJ: 355-06-04-17-0002 od 07. lipnja 2017. 

 
III. 

Odluka o izboru, zajedno s traženom dokumentacijom prosljeđuje se Vijeću društveno 
humanističkog područja  Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu. 
 

 
Točka 12. 

Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto 
asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz informatiku na Katedri za informatičke 

tehnologije i računarstvo na projektu CRISS u sklopu H2020 – projekt Demonstration of 
a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the 

Certification of digital competences in primary and secondary schools 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 43. i 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) , članka 84. 
Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, na 
sjednici Fakultetskog vijeća od 21. studenoga 2017. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 



I. 
DANIJEL FILIPOVIĆ bira se u suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENTA za znanstveno 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanih uz informatiku na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo na 
projektu CRISS u sklopu H2020 – projekt Demonstration of a scalable and cost-effective 
cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences 
in primary and secondary schools. 

II. 
Odluka se temelji na: 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 

 
Točka 13.  

Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničkom zvanju i radno 
mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i 

komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz sigurnost informacijskih 
sustava i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 43. i 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) , članka 84. 
Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, na 
sjednici Fakultetskog vijeća od 21. studenoga 2017. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

TOMISLAV TUREK bira se u suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENTA za znanstveno 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanih uz sigurnost informacijskih sustava i operacijske sustave na Katedri za 
informatičke tehnologije i računarstvo. 

II. 
Odluka se temelji na: 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 

 
Točka 14. 

Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dva suradnika za područje prirodnih 
znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri 

za kvantitativne metode 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 43. i 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) , članka 84. 
Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, na 
sjednici Fakultetskog vijeća od 21. studenoga 2017. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

DAMJAN KLEMENČIĆ bira se u suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENTA za znanstveno 
područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku 
na Katedri za kvantitativne metode. 

II. 
Odluka se temelji na: 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta donosi: 



O  D  L  U  K  U  
Poništava se natječaj raspisan 27. rujna 2017. godine (NN 96/2017) za jednog suradnika za 
područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku 
na Katedri za kvantitativne metode. 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta donosi: 

O  D  L  U  K  U 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

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

 
 

Točka 15. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničkom zvanju i radno 

mjesto asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu 
predmeta vezanih uz statistiku na Katedri za kvantitativne metode 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta donosi: 

O  D  L  U  K  U  
Poništava se natječaj raspisan 27. rujna 2017. godine (NN 96/2017) za jednog suradnika u 
suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta za područje prirodnih znanosti, polje 
matematika, za grupu predmeta vezanih uz statistiku na Katedri za kvantitativne metode. 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta donosi: 

O  D  L  U  K  U 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta za područje 
prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz statistiku na Katedri 
za kvantitativne metode. 

 
 

Točka 16.  
Prihvaćanje teme završnog specijalističkog rada i imenovanje Povjerenstva za ocjenu 

rada 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 73. stavak 8. 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 članka 66. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 31. i 34. Pravilnika o 
poslijediplomskom specijalističkom  studiju na FOI , na sjednici održanoj 21 studenoga 
2017. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

16.1. Maja Marčec (MPS) 
MAJI MARČEC, studentici poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija 
Menadžment poslovnih sustava – matični broj MPS-131/2016. prihvaća se tema završnog 
specijalističkog rada pod naslovom: PRELAZAK S ANALOGNOG NA DIGITALNI NAČIN 
ARHIVIRANJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE. 
Za mentora  se studentici kod izrade specijalističkog rada imenuje prof. dr. sc. Željko 
Hutinski. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: 
 1. Doc. dr. sc. Renata Mekovec, predsjednica 



 2. Prof. dr. sc. Željko Hutinski, mentor i, član 
 3. Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, članica 
 
16.2. Dragana Juren (MPS) 
DRAGANI JUREN, studentici poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija 
Menadžment poslovnih sustava – matični broj MPS-96/2010. prihvaća se tema završnog 
specijalističkog rada pod naslovom: ODLUČIVANJE O METODOLOGIJI VOĐENJA 
PROJEKATA U UVJETIMA UDALJENOG RADA U INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOM 
SEKTORU. 
Za mentoricu  se studentici kod izrade specijalističkog rada imenuje izv. prof. dr. sc. Nina 
Begičević Ređep. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: 
 1. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
 2. Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, mentorica i član 
 3. Doc. dr. sc. Dijana Oreški, članica 
 

 
Točka 17. 

Prijedlog za raspisivanje natječaja 
17.1. za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za područje 

društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanih uz upravljanje informatičkim uslugama i IT menadžment na 
Katedri za razvoj informacijskih sustava 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta donosi: 

O  D  L  U  K  U 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanu uz upravljanje informatičkim uslugama i IT menadžment na Katedri za 
razvoj informacijskih sustava. 
 
17.2. za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta za 

područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na 
određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za 
digitalnu transformaciju poduzeća” na Katedri za razvoj informacijskih sustava 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta donosi: 

O  D  L  U  K  U 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

za izbor dva suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih 
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme za razdoblje 
trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća” na 
Katedri za razvoj informacijskih sustava. 
 

 
Točka 18. 

Poništenje natječaja za izbor na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno 
mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti na određeno vrijeme, za razdoblje trajanja projekta IP-2014-

09-3877 Internet stvari – okvir interoperabilnosti 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta donosi: 




