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

održane 20. veljače 2020. godine 
 
Prisutni: 
Članovi Uprave:  
dekanica: izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 
prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju: izv. prof. dr. sc. Igor Balaban 
prodekanica za nastavu i studente: prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić 
prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale: izv. 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. Damir Dobrinić, prof. dr. sc. Jasminka Dobša, izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, prof. 
dr. sc. Robert Fabac, izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, doc. dr. sc. Iva Gregurec, doc. dr. sc. 
Nikola Ivković, doc. dr. sc. Nikola Kadoić, doc. dr. sc. Irena Kedmenec, 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, doc. dr. sc. Ivan Malbašić, doc. dr. sc. Marcel 
Maretić, izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, doc. dr. sc. Dijana Oreški, doc. dr. sc. Katarina 
Pažur Aničić, izv. prof. dr. sc. Ruben Picek, doc. dr. sc. Igor Pihir, doc. dr. sc. Dijana 
Plantak Vukovac, prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin, prof. dr. sc. Danijel Radošević, izv. prof. 
dr. sc. Markus Schatten, doc. dr. sc. Zlatko Stapić, prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, 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, izv. prof. dr. sc. Violeta Vidaček 
Hainš, izv. prof. dr. sc. Stjepan Vidačić, prof. dr. sc. Ksenija Vuković, doc. dr. sc. Nikolina 
Žajdela Hrustek, doc. dr. sc. Bojan Žugec 
 
Nastavna zvanja: dr. sc. Nenad Perši 
 
Suradnička zvanja: Nikolina Posarić, dr. sc. Mladen Konecki, Marijana Bubanić, Ana 
Kutnjak, Matija Novak, Žignić Lucija 
 
Predstavnik zaposlenika: Ivica Gašparac 
 
Studenti: Maja Benkus, Sara Plantak, Ivana Potroško, Marko Hranić, Stella Lončarić, Lana 
Pavić, Andrija Krmpotić, Irena Pleš, Barbara Šlibar 
 
Opravdali izostanak: prof. dr. sc. Goran Bubaš, doc. dr. sc. Kristina Detelj, doc. dr. sc. 
Petra Grd, doc. dr. sc. Goran Hajdin, prof. dr. sc. Željko Hutinski, izv. prof. dr. sc. 
Valentina Kirinić, doc. dr. sc. Zrinka Lacković Vincek, prof. dr. sc. Neven Vrček  
 
Odsutni: prof. dr. sc. Vesna Dušak, prof. dr. sc. Stjepan Dvorski, prof. dr. sc. Božidar 
Kliček, doc. dr. sc. Mario Konecki 
 
Zapisničarka: Lea Friščić 
 
 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red 4. sjednice FV, uz dopune 
po točci 3.4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sveučilišnom 
preddiplomskom i diplomskom studiju Ekonomika poduzetništva i 6.2. Financijsko 
izvješće CECIIS 2019. 
 
 



Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 4. sjednice FV 

Članovi FV su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili zaključke 4. sjednice Fakultetskog vijeća 
održane 21. siječnja 2020. godine. Izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec zamolio je da ubuduće 
zaključci na vrijeme budu dostupni u materijalima.  
 
 

Točka 2. 
Informacije dekanice 

Dekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep je članovima FV predstavila rezultate 
službene provjere usklađenosti matičnih ustanova s normama AAI@EduHr za 2019. godinu, 
pri čemu je Fakultet zadovoljio postavljene norme i pritom ostvario dovoljnu razinu 
usklađenosti s normama. 
Dekanica je spomenula 2 nova dobivena ESF projekta – Study4Career: Razvoj cjelovite 
podrške ranom razviju karijera studenata Fakulteta organizacije i informatike (pod 
voditeljstvom doc. dr. sc. Katarine Pažur Aničić) te Razvoj i provedba stručne prakse na 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu gdje FOI sudjeluje kao partner. Također je spomenula 
kako se pristupa potpisivanju sporazuma za Erasmus+ projekt Best practices of pedagogical 
chatbots in higher education – EDUBOTS. 
Na Fakultetu trenutno boravi 16 dolaznih studenata te će se u srijedu održati sastanak s 
nastavnicima koji će držati nastavu na engleskom jeziku s ciljem pripreme nastave u 
ljetnom semestru. 
Dekanica zahvaljuje doc. dr. sc. Martini Tomičić Furjan i dr. sc. Mladenu Koneckom na 
angažmanu oko održane radionice na engleskom jeziku pod nazivom Technology Driven 
Innovation in Digital Transformation koja je akreditirana s 2 ECTS-a i probno izvedena. 
Također zahvalila je svim predavačima koji su pripremili materijale za radionicu i održali 
nastavu. Radionica je bila jako dobro ocijenjena od strane polaznika. 
Ovogodišnju konferenciju CECIIS 2020 Fakultet će organizirati zajedno s mrežom EDEN – 
European Distance and e-Learning Network. 
Dekanica je naglasila da je FOI od prošle godine član W3C konzorcija, EFMD-a – European 
Foudation for Management Development, kao i član Akademije tehničkih znanosti 
Hrvatske. Također smo od veljače 2020. članovi EDEN-a (European Distance and e-Learning 
Network). 
Najavila je i projekt STARTUP AKADEMIJE, u suradnji s Tehnološkim parkom Varaždin. 
 
 

Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 

3.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i 
diplomskim studijima informatike 

Nakon kraće rasprave na temu broja nositelja i sunositelja po predmetu te potrebnog broja 
sati održane nastave po pojedinom predmetu čiji je nastavnik nositelj, članovi FV su, uz 8 
suzdržanih i 2 glasa protiv, prihvatili odluku u nastavku. 
 
Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj dana 20. veljače 2020. godine 
donosi  

Pravilnik 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom 

i diplomskim studijima informatike 
Fakulteta organizacije i informatike 

I. 
Ovim Pravilnikom mijenja se Pravilnik o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskim 
studijima informatike (u daljnjem tekstu: Pravilnik). 



II. 
Dosadašnji članak 26. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi: 
(2) Predmeti mogu imati najviše tri nositelja. Tri nositelja na predmetu mogu se predložiti 
ukoliko predmet ima 6 ili više ECTS bodova ili spada u obavezne predmete studija 
(obavezni predmeti smjerova ne ulaze u navedenu kategoriju). Nastavnik prestaje biti 
nositelj na predmetu ukoliko najmanje dvije akademske godine nije održao kumulativno 
najmanje 3 sata predavanja na predmetu. Navedene dvije godine ne odnose se na: 
- nositelje koji su na položaju dekana ili prodekana,  
- nositelje koji su na javnoj dužnosti,  
- nositelje vanjske suradnike,  
- nositelje koji su na slobodnoj studijskog godini, studijskim boravcima, bolovanjima dužim 
od tri mjeseca, te na rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu, 
- druge opravdane slučajeve predviđene zakonom, kolektivnim ugovorom ili općim aktom 
Fakulteta. 

III. 
Dosadašnji članak 31. stavak 4. mijenja se i glasi: 
(4) Prodekan zadužen za nastavu koordinira određivanje ispitnih termina. 

IV. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, osim točke II. 
koja se primjenjuje od 1. listopada 2020. 
 
 
3.2. Promjena nositeljstva i ovlaštenja za izvođenje nastave 
Članovi FV su uz 2 suzdržana glasa prihvatili predložene promjene nositeljstva i ovlaštenja 
za izvođenje nastave. 
 
 
3.3. Zahtjevi za demonstraturama 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili sve zahtjeve za demonstraturama. 
 
 
3.4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i 

diplomskom studiju 
Članovi FV su, uz 4 suzdržana i 1 glas protiv, prihvatili odluku u nastavku. 
 
Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj dana 20. veljače 2020. godine 
donosi  

Pravilnik 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom 

i diplomskom studiju Ekonomika poduzetništva 
I. 

Ovim Pravilnikom mijenja se Pravilnik o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju 
Ekonomika poduzetništva (u daljnjem tekstu: Pravilnik). 

II. 
Dosadašnji članak 25. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi: 
(2) Predmeti mogu imati najviše tri nositelja. Tri nositelja na predmetu mogu se  predložiti 
ukoliko predmet ima 6 ili više ECTS bodova ili spada u obvezne predmete studija. Nastavnik 
prestaje biti nositelj na predmetu ukoliko najmanje dvije akademske godine nije održao 
kumulativno najmanje 3 sata predavanja na predmetu. Navedene dvije godine ne odnose 
se na: 
- nositelje koji su na položaju dekana ili prodekana,  
- nositelje koji su na javnoj dužnosti,  
- nositelje vanjske suradnike,  



- nositelje koji su na slobodnoj studijskog godini, studijskim boravcima, bolovanjima dužim 
od tri mjeseca, te na rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu 
- druge opravdane slučajeve predviđene zakonom, kolektivnim ugovorom ili općim aktom 
Fakulteta. 

III. 
Dosadašnji članak 30. stavak 4. mijenja se i glasi: 
Prodekan zadužen za nastavu koordinira određivanje ispitnih termina. 

IV. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, osim točke II. 
koja se primjenjuje od 1. listopada 2020. 
 
 
Prodekanica prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić je članovima FV iznijela nekoliko informacija. 
Održana je tribina za studente na kojoj su bile predstavljene izmjene pravilnika o 
studijima i nove odluke vezane uz ispitne rokove te kriterije i kompetencije za upis na 
diplomski studij. Tribini se odazvalo 50-ak studenata.  
Ispitni rok u veljači s terminima ispita po razredima je prošao, pa je prodekanica zamolila 
sve nastavnike da prijedloge i primjedbe vezane uz eventualne probleme u provođenju 
ispita i potrebne izmjene termina po razredima dostave doc. dr. sc. Bojanu Žugecu. 
U dvoranama 13. i 15. nalazit će se po 18 računala, tako da nastavnici u grupi mogu imati 
od 15 do 18 studenata. 
 
 

Točka 4. 
Studijski programi 

Prodekan prof. dr. sc. Dragutin Kermek je članovima FV obrazložio promjene u nastavnom 
planu i programu preddiplomskog studija, s naglaskom na prve dvije godine studija jer je 
3. godina studija još u fazi usklađivanja. Povjerenstvo radi na tjednoj bazi i vremenski je 
vrlo ograničeno. Prodekan je najavio tematsku sjednicu Fakultetskog vijeća vezanu za 
nastavne programe i(ili) prezentaciju prijedloga na sastancima Katedri. 
Dekanica je nadodala kako je prodekan preuzeo postupak revizije od „stare“ Uprave te se 
intenzivirao rad na izmjenama studijskih programa. Cilj je iduće akademske godine upisati 
generaciju studenata po novom nastavnom planu i programu, pa dekanica moli članove FV 
da brzo reagiraju na zahtjeve prodekana i poštuju tražene rokove za slanje obrazaca. 
Nakon komentara prof. dr. sc. Kornelija Rabuzina da su rokovi prema nastavnicima 
nerealni, dekanica je zamolila da se reviziju NPP-a stavi u prioritete, koliko god je to 
moguće. 
 
 

Točka 5. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

Prof. dr. sc. Diana Šimić je članovima FV naglasila da se u materijalima nalazi zapisnik s 
kvalifikacijskog doktorskog ispita održanog 22. siječnja, na kojem je prisustvovalo 4 
pristupnika. Također je podsjetila na održana prva dva ciklusa radionice za mentore, uz 
napomenu da će se u utorak, 25. veljače 2020. godine, održati nastavak 2. radionice.  
U petak 13. ožujka 2020. godine održat će se radionica za doktorande na koju su svi 
pozvani. 
Najavila je izmjene studijskog programa doktorskog studija te pozvala sve nastavnike da 
promisle i predlože nositeljstva, dodatnu literaturu i slično, te da se mladi docenti uključe 
u postojeće ili predlože nove predmete doktorskog studija. 
 
 
 
 



 
Točka 6. 

Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
Prodekan izv. prof. dr. sc. Igor Balaban je članovima FV skrenuo pozornost na izvješća s 
konferencija i putovanja, dostupna u materijalima. 
Također je spomenuo održane radionice za mentore te najavio da će se kroz nekoliko 
idućih mjeseci održati i preostali ciklusi radionica. 
Prodekan je spomenuo kako je trenutno na Fakultetu 16 dolaznih studenata, plus 5 
studenata od prošle godine, s ukupno četiri strana partnerska Sveučilišta te je naglasio da 
su održane edukacije za izvođenje nastave na engleskom jeziku. 
Ovogodišnja konferencija CECIIS 2020 će biti organizirana u suradnji s mrežom EDEN što će 
doprinijeti boljoj vidljivosti konferencije. 
Prodekan se osvrnuo na održanu orijentacijsku radionicu za projekte te napomenuo da je 
poslana okosnica za projektne prijave i prioritete institucije. 
 
 
6.1. Donošenje odluke o predsjedniku(ci) PO i OO CECIIS za razdoblje 2021-2022 
Prodekan je napomenuo kako su se na interni natječaj prijavili prof. dr. sc. Neven Vrček za 
predsjednika Programskog odbora te doc. dr. sc. Petra Grd za predsjednicu Organizacijskog 
odbora konferencije CECIIS 2021-2022. Programski odbor jednoglasno je podržao oba 
kandidata. Članovi FV također su jednoglasno podržali oba kandidata te su donesene 
odluke u nastavku. 
 
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. veljače 2020. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
I. 

Prof. dr. sc. NEVEN VRČEK bira se za predsjednika Programskog odbora konferencije 
CECIIS za 2021. i 2022. godinu. 

II. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Obrazloženje 
Na sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
održanoj dana 20. veljače 2020. godine, izabran je predsjednik Programskog odbora 
konferencije CECIIS za 2021. i 2022. godinu,  te je stoga trebalo donijeti odluku kao u 
dispozitivu. 
 
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. veljače 2020. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
I. 

Doc. dr. sc. PETRA GRD bira se za predsjednicu Organizacijskog odbora konferencije 
CECIIS za 2021. i 2022. godinu. 

II. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Obrazloženje 
Na sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
održanoj dana 20. veljače 2020. godine, izabrana je predsjednica Organizacijskog odbora 
konferencije CECIIS za 2021. i 2022. godinu te je stoga trebalo donijeti odluku kao u 
dispozitivu. 
 



Temeljem članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Fakultetsko vijeće na 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2020. godine donijelo je sljedeću  

ODLUKU 
I. 

Doc. dr. sc. PETRA GRD imenuje se za članicu Organizacijskog odbora konferencije CECIIS 
2020. 

II. 
Organizacijski odbor konferencije CECIIS 2020 djeluje u sljedećem sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinić, predsjednica  
2. Josipa Bađari, prof. – članica 
3. Ivana Fojs, mag. oec. – članica 
4. Darko Grabar, mag. inf. – član 
5. Doc. dr. sc. Petra Grd- članica 
6. Vika Kerekeš, mag. nov. – članica 
7. Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa – članica 
8. Izabela Oletić Tušek, univ. spec. pol. – članica 
9. Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić - članica 
10. Mr. sc. Lana Škvorc – članica 
11. Petra Vondra, mag. inf. - članica 

III. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
6.2. Financijsko izvješće CECIIS 2019 
Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja prezentirao je financijsko izvješće CECIIS 2019, kojeg su 
članovi FV jednoglasno prihvatili.  
 
 

Točka 7. 
Informacije o poslovanju 

7.1. Financijski izvještaj za 2019. godinu 
Prodekanica izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa ukratko je članovima FV prezentirala 
financijski izvještaj za 2019. godinu, uz napomenu kako su se rashodi generalno smanjili u 
odnosu na prethodno razdoblje. Spomenula je problem subvencije participacija školarina, 
tj. doznačena sredstva kojih je trenutno svega 12% od ukupnog iznosa školarina. 
Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja je dodao da Fakultet ima problem s likvidnošću, cash flow je 
loš, postoji puno projekata koji se predfinanciraju iz vlastitih sredstava te je dodao da je 
pričuva od 4,5 milijuna kuna odlukom iz 2013. godine namjenski prihod rezerviran za 
Kampus i EU projekte. 
Članovi FV su, uz jedan suzdržani glas, prihvatili financijski izvještaj za 2019. godinu. 
 
 
Prodekanica je najavila donaciju tvrtke Mobilisis u vidu aplikacije za upravljanje putnim 
nalozima. U sve službene automobile će se ugraditi GPS sustav i čitači kartica, ali o tome 
će zaposlenici biti dodatno informirani na vrijeme.  
Prodekanica se osvrnula na mjerno izvješće vezano uz antenu smještenu na krovu 
Fakulteta, koje je dostupno u materijalima, a doc. dr. sc. Robert Kudelić se ponudio 
napraviti pregled znanstvene literature na tu temu. 
Prodekanica je još jednom podsjetila sve prisutne na postojanje odluke vezane uz parking 
FOI 1 te je zamolila nastavnike da se pridržavaju odluke i kulture parkiranja.  
Prodekanica je najavila radove u dvoranama 14. i 15. Dvorana 15. se oprema s novom 
opremom i namještajem, a do kraja lipnja će taj dio zgrade dobiti i novu stolariju te nova 
ulazna vrata u sve laboratorije. Rečeno je kako dvoranu 12. mogu koristiti djelatnici koji 
kabinete imaju na FOI 2. 



 
 

Točka 8. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

Novi predsjednik Studentskog zbora FOI-ja je Marko Hranić, a zamjenik predsjednika je 
Pero Radić. Trenutni fokus Studentskog zbora je na pripremama za natjecanja u znanju i 
case study natjecanja te na humanitarnima akcijama. 
 
 
 

Točka 9. 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidatkinje i pogodnosti prijave teme 

doktorskog rada mr. sc. Robertine Zdjelar 
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 20. veljače 2020. godine donosi se: 

RJEŠENJE 
I. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti mr. sc. ROBERTINE ZDJELAR, 
studentice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija i pogodnosti prijavljene teme 
doktorske disertacije pod naslovom: SPREMNOST JAVNIH POLITIKA ZA E-UKLJUČIVOST 
POPULACIJE 54+ u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Neven Vrček, predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić, članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, član 

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 10.  
Izvješće s obrane doktorskog rada 

10.1. Jurica Hižak 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 63. Statuta FOI, na sjednici održanoj 20. veljače 2020. godine donosi: 

ODLUKU 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za obranu doktorskog rada te se konstatira da 
je JURICA HIŽAK dana 22. siječnja 2020. godine obranio doktorski rad pod naslovom: 
SIMULACIJSKI MODELI ITERIRANE ZATVORENIKOVE DILEME U SUSTAVU AGENATA 
LIMITIRANE MEMORIJE s ocjenom magna cum laude. 
 
 
10.2. Matija Novak 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 63. Statuta FOI, na sjednici održanoj 20. veljače 2020. godine donosi: 

ODLUKU 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za obranu doktorskog rada te se konstatira da 
je MATIJA NOVAK dana 03. veljače 2020. godine obranio doktorski rad pod naslovom: 
EFFECT OF SOURCE-CODE PREPROCESSING TECHNIQUES ON PLAGIARISM DETECTION 
ACCURACY IN STUDENT PROGRAMMING ASSIGNMENTS /UTJECAJ TEHNIKA ZA 
PREDOBRADU IZVORNOG KODA NA TOČNOST OTKRIVANJA PLAGIJATA U STUDENTSKIM 
ZADACIMA IZ PROGRAMIRANJA/ s ocjenom summa cum laude. 
 
 



 
 

Točka 11.  
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Slavena Brumeca u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 33. i 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 
131/17) i članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 20. 
veljače 2020. godine donosi: 

MIŠLJENJE 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Neven 
Vrček, predsjednik te prof. dr. sc. Marin Golub i prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, članovi 
povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
daje mišljenje da dr. sc. SLAVEN BRUMEC ispunjava uvjete Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i viskom obrazovanju i predlaže izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i 
komunikacijske znanosti. 
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti na donošenje odluke.  
 
 

Točka 12. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno 

mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze podataka na Katedri za teorijske i 

primijenjene osnove informacijskih znanosti 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članaka 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, 60/15 i 
131/17) i članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 20. 
veljače 2020. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

SNJEŽANA KRIŽANIĆ, mag. inf., bira se u suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENTA za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze podataka na Katedri za teorijske i 
primijenjene osnove informacijskih znanosti. 
Odluka se temelji na : 
 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 

 
 

Točka 13.  
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje 

asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz uvod u operacijske sustave i računalne mreže 

u poslovanju na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članaka 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, 60/15 i 
131/17) i članka 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 20. 
veljače 2020. godine donosi: 

ODLUKU 



I. 
NIKOLA GARAFOLIĆ, mag. inf., bira se u naslovno suradničko zvanje ASISTENTA za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz uvod u operacijske sustave i računalne mreže u 
poslovanju na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo. 
Odluka se temelji na : 
 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 

 
 

Točka 14.  
Prijedlog za raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje Stručnog povjerenstva za 

provođenja postupka izbora  
14.1. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto docenta za 

područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za 
grupu predmeta vezanih uz programiranje i algoritme na Katedri za teorijske i 
primijenjene osnove informacijskih znanosti 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 63. Statuta Fakulteta donosi: 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto docenta za 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanih uz programiranje i algoritme na Katedri za teorijske i primijenjene 
osnove informacijskih znanosti. 
 
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 sjednici od 20. veljače 
2020. donosi: 

ODLUKU 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje i algoritme na Katedri za teorijske i 
primijenjene osnove informacijskih znanosti u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Danijel Radošević, član 
3. Doc. dr. sc. Boris Milašinović, član 

II. 
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. 
 
 
14.2. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda 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 63. Statuta Fakulteta donosi: 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 



za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda 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 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 sjednici od 20. veljače 
2020. godine donosi: 

ODLUKU 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno 
mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje matematika za grupu 
predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, predsjednik 
2. Doc. dr. sc. Marcel Maretić, član 
3. Prof. dr. sc. Diana Šimić, članica 

II. 
Izvješće s mišljenjem, sačinjeno prema članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, imenovano povjerenstvo dužno je dostaviti u roku od 30 dana od 
dana primitka prijave pristupnika. 
 
 
14.3. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje 

društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili za 
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz 
poslovne procese i planiranje operacija na Vojnim studijima na Katedri za 
organizaciju 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 63. Statuta Fakulteta donosi: 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili za područje 
društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poslovne procese i 
planiranje operacija na Vojnim studijima na Katedri za organizaciju. 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 43. 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 sjednici od 20. veljače 
2020. godine donosi: 

ODLUKU 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno 
mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti ili za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih 
uz poslovne procese i planiranje operacija na Vojnim studijima na Katedri za organizaciju u 
sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, predsjednica 
2. Doc. dr. sc. Igor Pihir, član 
3. Izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, članica 



II. 
Izvješće s mišljenjem, sačinjeno prema članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, imenovano povjerenstvo dužno je dostaviti u roku od 30 dana od 
dana primitka prijave pristupnika. 
 
 
14.4. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja 

društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili iz 
područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme za 
razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu 
transformaciju poduzeća“  

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 63. Statuta Fakulteta donosi: 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili iz područja 
društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta 
“Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća“. 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 43. 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 sjednici od 20. veljače 
2020. godine donosi: 

ODLUKU 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno 
mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti ili za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme za 
razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju 
poduzeća”u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Neven Vrček, član 
3. Prof. dr. sc. Stjepan Vidačić, član 

II. 
Izvješće s mišljenjem, sačinjeno prema članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, imenovano povjerenstvo dužno je dostaviti u roku od 30 dana od 
dana primitka prijave pristupnika. 
 
 
14.5. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja 

društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili iz 
područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme za 
razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu 
transformaciju poduzeća“  

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 63. Statuta Fakulteta donosi: 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili iz područja 




