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

održane 19. lipnja 2018. godine 
 
Prisutni: 
Članovi Uprave: dekan: prof. dr. sc. Neven Vrček 
 prodekanica za nastavu: izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec 
 prodekan za poslovanje: doc. dr. sc. Vladimir Kovšca 
 tajnica Fakulteta: Tatjana Zrinski, univ. spec. iur.  
 
Znanstveno nastavna zvanja: doc. dr. sc. Darko Andročec, prof. dr. sc. Miroslav Bača, izv. 
prof. dr. sc. Igor Balaban, prof. dr. sc. Goran Bubaš, 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, prof. dr. sc. Robert Fabac, doc. dr. 
sc. Petra Grd, doc. dr. sc. Iva Gregurec, prof. dr. sc. Željko Hutinski, doc. dr. sc. Nikola 
Ivković, doc. dr. sc. Irena Kedmenec, prof. dr. sc. Dragutin Kermek, izv. prof. dr. sc. 
Valentina Kirinić, doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi, izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, 
prof. dr. sc. Božidar Kliček, doc. dr. sc. Mario Konecki, prof. dr. sc. Melita Kozina, prof. 
dr. sc. Alen Lovrenčić, izv. prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić, doc. dr. sc. Ivan Magdalenić, 
doc. dr. sc. Marcel Maretić, 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, doc. dr. sc. Zlatko Stapić, 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, Antonela Čižmešija, Vlatka Sekovanić, 
Martina Šestak 
 
Predstavnik zaposlenika: Ivica Gašparac 
 
Predstavnici studenata: Rinkovec Igor, Tenšić Monika 
 
Opravdali izostanak: izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, 
doc. dr. sc. Goran Hajdin, doc. dr. sc. Ivan Malbašić, prof. dr. sc. Mirko Maleković, doc. dr. 
sc. Igor Pihir, prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, prof. dr. sc. Diana Šimić, doc. dr. sc. Martina 
Tomičić Furjan, doc. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek 
 
Odsutni: prof. dr. sc. Ruža Brčić, prof. dr. sc. Stjepan Dvorski, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak 
 
Zapisničarke: Nela Kivač i Lea Friščić 
 
 
Dekan je članovima FV predstavio goste predavače s partnerskih Sveučilišta iz SAD-a koji su 
na FOI-ju u sklopu 8th Student’s Symposium: Research Topics and Intercultural Learning in 
the International Context. Također je predstavio tri nove zaposlenice: Larisu Hrustek, Anu 
Kutnjak i Snježanu Križanić, zaposlene na radna mjesta asistentica na projektu. 
 
Članovi FV su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red 11. sjednice FV, uz 
izmjene kako slijedi: 
 Točka 8. Izvješće s javnog razgovora Antonije Bralić i točka 9.3. Izvješće o ocjeni 

doktorskog rada mr. sc. Slavenu Smojveru skidaju se s dnevnog reda. 
 Točka 9.5. Izvješće o ocjeni doktorskog rada Dini Alagiću dodaje se na dnevni red. 



Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 10. sjednice FV 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili zaključke 10. sjednice FV održane 15. svibnja 2018. 
godine. 
 
 

Točka 2. 
Informacije dekana 

Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček je čestitao sudionicima sindikalnih igara na sudjelovanju 
na 20. jubilarnima sportskim igrama Sindikata znanosti i na osvojenim medaljama. 
Dekan je obavijestio članove FV da je održana Smotra zborova koja je bila vrlo uspješna. 
Dekan je čestitao izv. prof. dr. sc. Igoru Balabanu i izv. prof. dr. sc. Renati Mekovec na 
izboru u znanstveno-nastavno zvanje. 
 
 

Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 

3.1. Akademski kalendar za 2018./2019. 
Prodekanica izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec komentirala je akademski kalendar za 
2018/2019. godinu. Naglasila je kako će akademski kalendar za preddiplomske sveučilišne 
studije ostati bez izmjena, dok će kod akademskog kalendara za diplomske studije doći do 
promjene u smislu da će se nastava smanjiti na 16 tjedana. Ukratko je obrazložila benefite 
takve odluke. 
Članovi FV su jednoglasno podržali akademski kalendar za 2018/2019 godinu. 
 
 
3.2. Odluka o ukidanju korištenja indeksa na Fakultetu organizacije i informatike 
Prodekanica izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec prezentirala je prijedlog odluke o ukidanju 
korištenja indeksa na FOI-ju, iznoseći pritom razloge donošenja takve odluke. Predstavila 
je članovima FV izvješće povjerenstva za definiranje procedura za ukidanje indeksa na 
Fakultetu organizacije i informatike u kojem je dan pregled svih sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu koje (ne)koriste indeks, analiza rizika, SWOT analiza, identifikacija procesa koji su 
poduprijeti korištenjem indeksa te zaključak i prijedlog povjerenstva za ukidanje indeksa. 
Studentski zbor je podržao donošenje ove odluke. Članovi FV su prihvatili donošenje odluke 
uz dva suzdržana glasa. 
 
Temeljem članka 66. Statuta, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike  na 
sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine donijelo je sljedeću  

O D L U K U 
o ukidanju korištenju indeksa na Fakultetu organizacije i informatike  

I. 
Na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu propisuje se ukidanje 
korištenja indeksa kao studentske isprave za vlastite potrebe na svim preddiplomskim i 
diplomskim studijima Fakulteta.  

II. 
Pravilnikom o studentskoj ispravi (Narodne novine, broj 90/14) propisano je da je 
studentska iskaznica studentska isprava odnosno javna isprava kojom se dokazuje status 
studenta. Navedenim Pravilnikom indeks prestaje biti javna isprava kojom se dokazuje 
status studenta. Svi dosad izdani indeksi prestaju se koristiti od akademske godine 
2018./2019. Temeljem navedenog donijeta je odluka da se na Fakultetu organizacije i 
informatike propisuje ukidanje korištenja indeksa na svim preddiplomskim i diplomskim 
studijima.  

III. 



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske godine 
2018./2019.  Ovom Odlukom prestaje važiti odluka od 25. rujna 2014. godine. 
 
Prodekanica je najavila završetak ljetnog semestra, uz zamolbu nastavnicima da 
evidentiraju nastavu, pripreme modele praćenja za iduću godinu i promisle o prijedlozima 
nositeljstva/sunositeljstva za predmete te o vanjskim suradnicima za iduću akademsku 
godinu. 
 
 

Točka 4. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

Nema informacija. 
 
 

Točka 5. 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 

S obzirom na odsutnost prodekanice izv. prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep, dekan je 
obavijestio članove FV da se u digitalnoj riznici nalaze izvješća s konferencija. 
 
 

Točka 6. 
Informacije o poslovanju 

Prodekan doc. dr. sc. Vladimir Kovšca prezentirao je članovima FV Odluku Senata 
Sveučilišta u Zagrebu kojom se prihvaća konačni obračun sredstava za subvenciju 
participacija školarina po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2017./2018. 
Prodekan je obavijestio članove FV kako na FOI 2 imamo na raspolaganju dodatni prostor 
koji će se uz minimalne radove urediti te će se u tom prostoru moći izvoditi seminari i 
predavanja. 
Prodekan je obavijestio članove FV kako je u tijeku natječaj radi izmjene fasadne stolarije 
na pročelju FOI 1 sredstvima dobivenim od ministarstva.  
Prodekan je obavijestio članove FV kako će se u nekim dvoranama napraviti određeni 
zahvati vezani za nastavna pomagala koji bi trebali olakšati održavanje nastavnih procesa. 
Povela se rasprava vezana za postavljanje klima uređaja u nekim dvoranama, na što je 
prodekan odgovorio kako je Uprava razmatrala mogućnost postavljanja klima uređaja, 
međutim, s obzirom da je zgrada FOI-a kulturno dobro i nije dopušteno postavljanje 
vanjskih jedinica, to bi predstavljalo kompliciran i skup zahvat.  
 
 

Točka 7. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

Nema informacija. 
 
 

Točka 8. 
Izvješće s javnog razgovora Antonije Bralić 

Skida se s dnevnog reda. 
 
 

Točka 9. 
Izvješće o ocjeni doktorskog rada 

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, 60/15, 



131/17), članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 43. Pravilnika o 
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na FOI, na sjednici održanoj 19. 
lipnja 2018. godine donosi: 

O D L U K U  
I. 

9.1. mr. sc. Sanjana Buć 
Mr. sc. SANJANI BUĆ, studentici poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Informacijske znanosti – matični broj: D-92/2009. potvrđuje se pozitivna ocjena doktorskog 
rada pod naslovom: POTENCIJALNI APSORPCIJSKI KAPACITETI ORGANIZACIJE ZA 
PRIHVAĆANJE INOVACIJE NA PRIMJERU INFORMACIJSKOG MODELIRANJA GRAĐEVINE. 

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

1. Prof. dr. sc. Diana Šimić, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Danijel Rebolj, član 
3. Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, članica  
4. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, zamjena člana 

Obrana doktorskog rada održat će se u petak 13. srpnja 2018. godine s početkom u 13:00 
sati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike (III. kat), Pavlinska 2, Varaždin. 
 
9.2. Karolina Dobi Barišić 
KAROLINI DOBI BARIŠIĆ, studentici poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Informacijske znanosti – matični broj: D-64/2008. potvrđuje se pozitivna ocjena doktorskog 
rada pod naslovom: UTJECAJ VRŠNJAČKE PROCJENE I SAMOPROCJENE NA PRISTUP 
UČENJU I PRIMJENU INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE KOD BUDUĆIH 
UČITELJA. 

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

1. Prof. dr. sc. Diana Šimić, predsjednica 
2. Doc. dr. sc. Predrag Oreški, član 
3. Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, član  
4. Doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, zamjena člana 

Obrana doktorskog rada održat će se u petak 13. srpnja 2018. godine s početkom u 10:00 
sati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike (III. kat), Pavlinska 2, Varaždin. 
 
9.3. mr. sc. Slaven Smojver 
Skida se s dnevnog reda. 
 
9.4. Jasna Gamulin 
JASNI GAMULIN, studentici poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske 
znanosti – matični broj: D-65/2008. potvrđuje se pozitivna ocjena doktorskog rada pod 
naslovom: MODELIRANJE USPJEHA STUDENATA DUBINSKOM ANALIZOM PODATAKA IZ 
HIBRIDNOG OKRUŽENJA ZA UČENJE UZ PRIMJENU ANALIZE VREMENSKIH NIZOVA U 
FREKVENCIJSKOJ DOMENI. 

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

1. Izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Marjan Krašna, član 
3. Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, članica  
4. Doc. dr. sc. Dijana Oreški, zamjena člana 

Obrana doktorskog rada održat će se u utorak 10. srpnja 2018. godine s početkom u 14:00 
sati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike (III. kat), Pavlinska 2, Varaždin. 



 
9.5. Dino Alagić 
DINI ALAGIĆU, studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske 
znanosti – matični broj: D-177/2012. doktorski rad pod naslovom: IZGRADNJA MODELA ZA 
AUTOMATIZIRANU I POBOLJŠANU ISKORISTIVOST POSTOJEĆIH RAČUNALNIH RESURSA 
POSLUŽITELJA vraća se na doradu. 

II. 
Dino Alagić dužan je u roku od 6 mjeseci od dana donošenja odluke, na ocjenu predati 
doktorski rad u kojem će biti uvažene primjedbe dane u Izvješću o ocjeni doktorskog rada – 
obrazac DR.SC.-10. 
 
 

Točka 10. 
Donošenje Odluke o izboru nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, za grupu 

predmeta vezanu uz njemački jezik na Katedri za strane jezike i općeobrazovne 
discipline 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članaka 35., 92. i 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 
131/17) i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 19. 
lipnja 2018. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

ANDREJA ANTOLIĆ PETAK bira se u naslovno nastavno zvanje PREDAVAČICE za znanstveno 
područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana germanistika, za grupu 
predmeta vezanu uz njemački jezik na Katedri za strane jezike i općeobrazovne discipline. 

II. 
Odluka se temelji na : 
 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora; 
 Izvješću Povjerenstva o održanom nastupnom predavanju. 

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

Točka 11. 
Zahtjev Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za pokretanje postupka izbora dr. sc. Gorana 
Oreškog u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz područja društvenih znanosti, 

polje informacijske i komunikacijske znanosti 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i 
članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici od 19. lipnja 2018. 
godine donosi: 

ODLUKU 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor dr. sc. GORANA OREŠKOG u znanstveno zvanje 
znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti  u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Božidar Kliček, predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša, članica 
3. Doc. dr. sc. Goran Delač, član 



II. 
Izvješće s mišljenjem, sačinjeno prema članku 8. Pravilnika o ustroju i načinu rada 
matičnih povjerenstava, imenovano povjerenstvo dužno je dostaviti u roku od 30 dana od 
dana primitka prijave pristupnika. 

Točka 12. 
Prihvaćanje teme završnog specijalističkog rada Vedrana Jurca (MPS) 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 19. lipnja 2018. 
godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

VEDRANU JURCU, studentu poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija 
Menadžment poslovnih sustava – matični broj MPS-110/2012. prihvaća se tema završnog 
specijalističkog rada pod naslovom: ANALIZA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ODJELA ZA  
TEHNIČKU POTPORU MEDICINSKIH DJELATNOSTI. 
Za mentora  se studentu kod izrade specijalističkog rada imenuje prof. dr. sc. Željko 
Dobrović. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Stjepan Vidačić, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Željko Dobrović, mentor i član 
3. Doc. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek, članica 

 
 

Točka 13. 
Imenovanje Stručnog povjerenstava za izbor  

13.1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za 
područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanu uz 
matematiku na Katedri za kvantitativne metode 
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 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici od 19. lipnja 
2018. donosi: 

ODLUKU 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

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

1. Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, član 
3. Prof. dr. sc. Josip Tambača, član 

Na natječaj objavljen u NN 40/2018 od 02. svibnja 2018., Večernjem listu od 27. travnja 
2018., na web stranicama Fakulteta 25. travnja 2018. te na portalu Europskog 
istraživačkog prostora EURAXESS 26. travnja 2018. u zakazanom roku prijavili su se: 
 dr. sc. Bojan Žugec 
 dr. sc. Božidar Ivanković 

II. 




