
Z A K L J U Č C I  
7. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike 
održane 23. travnja 2020. godine putem sustava za konferencije BigBlueButton  

 
Prisutni na izvještajnom i diskusijskom dijelu sjednice: 
 
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. Goran Bubaš, doc. dr. 
sc. Kristina Detelj, prof. dr. sc. Damir Dobrinić, prof. dr. sc. Jasminka Dobša, prof. dr. sc. 
Stjepan Dvorski, izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, 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, doc. dr. sc. Nikola Kadoić, 
doc. dr. sc. Irena Kedmenec, izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinić, prof. dr. sc. Božidar 
Kliček, doc. dr. sc. Mario Konecki, izv. prof. dr. sc. Vladimir Kovšca, prof. dr. sc. Melita 
Kozina, 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. Neven 
Vrček, 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, Lucija Žignić 
 
Predstavnik zaposlenika: Ivica Gašparac 
 
Studenti: Maja Benkus, Marko Hranić, Božo Kvesić, Ena Lulić, Nikola Muše, Mario Pernar, 
Lidija Pitić, Sara Plantak, Ivana Potroško, Pero Radić, Barbara Šlibar 
 
Opravdali izostanak: doc. dr. sc. Zrinka Lacković Vincek 
 
Odsutni: prof. dr. sc. Vesna Dušak, doc. dr. sc. Robert Kudelić 
 
Zapisničarka: Lea Friščić 
 
Ostali prisutni: Darko Grabar 
 
 
 
 



Prisutni na glasačkom dijelu sjednice: 
 
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 
 
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. Damir Dobrinić, prof. dr. sc. Jasminka Dobša, prof. dr. sc. 
Stjepan Dvorski, izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, 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, doc. dr. sc. Nikola Kadoić, 
doc. dr. sc. Irena Kedmenec, izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinić, prof. dr. sc. Božidar 
Kliček, doc. dr. sc. Mario Konecki, izv. prof. dr. sc. Vladimir Kovšca, prof. dr. sc. Melita 
Kozina, 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. Neven 
Vrček, 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, Lucija Žignić 
 
Predstavnik zaposlenika: Ivica Gašparac 
 
Studenti: Maja Benkus, Marko Hranić, Božo Kvesić, Ena Lulić, Nikola Muše, Mario Pernar, 
Lidija Pitić, Sara Plantak, Ivana Potroško, Pero Radić, Barbara Šlibar 
 
Opravdali izostanak: doc. dr. sc. Zrinka Lacković Vincek 
 
Odsutni: prof. dr. sc. Vesna Dušak, doc. dr. sc. Robert Kudelić 
 
 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red 7. sjednice FV, uz dopunu 
po točkama 15. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Matije Novaka u 
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti i 16. Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr. 
sc. Martine Tomičić Furjan u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti. 
Dnevni red se prihvaćao u realnom vremenu održavanja sjednice (izvještajnog i 
diskusijskog dijela) te se za dnevni red glasalo preko LMS sustava Moodle. Od ukupno 72 
prisutna člana FV-a u diskusijskom i izvještajnom dijelu sjednice FV-a, za prihvaćanje 
dnevnog reda glasalo je ukupno 70 članova (0 glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 



Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 6. sjednice FV 

Članovi FV su jednoglasno prihvatili zaključke 6. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća 
održane 02. travnja 2020. godine. 
Glasanje za Točku 1. provelo se preko LMS sustava Moodle, od ukupno 72 člana prisutna na 
glasačkom dijelu sjednice FV-a, za verifikaciju zaključaka glasao je 69 članova FV-a (0 
glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
Dekanica je napomenula da će glasanje po točkama dnevnog reda biti moguće za vrijeme 
održavanja sjednice, kao i dodatnih 60 minuta nakon završetka sjednice. Također je 
zamolila članove FV da pristupe glasanju tek kada ona otvori glasanje za pojedinu točku, 
ne prije. 
 
 

Točka 2. 
Informacije dekanice 

Dekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep se osvrnula na Odluku Vlade RH o 
ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i 
financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu, 
kojom se zaustavlja zapošljavanje i prijem službenika i namještenika, na određeno ili 
neodređeno, neovisno o izvoru financiranja. Zatraženo je dodatno obrazloženje od 
Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je uputilo na Ministarstvo financija, a koje traži 
slanje zahtjeva za svako planirano zapošljavanje i napredovanje. Istovremeno, rektor 
Sveučilišta šalje pismo kojim se poziva na autonomiju Sveučilišta kod napredovanja i 
zapošljavanja uz napomenu kako nije potrebno slati dodatne zahtjeve već postupati u 
skladu sa suglasnostima dobivenim od Sveučilišta. Fakultet je uputio Ministarstvu financija 
sve zahtjeve za zapošljavanja i napredovanja na proračunska sredstva za koje ima 
suglasnosti Sveučilišta te sva zapošljavanja i nabave planirane na projektima, te čeka 
odgovor. Završit će se natječaji koji su u tijeku, donijet će se odluke o raspisu natječaja za 
napredovanja po isteku 5 godina te će se čekati odobrenje ili dodatno tumačenje. Dekani 
(PMF, FF, FER, FOI, FSB) i ravnatelji instituta (Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku) 
uputili su pismo ministru financija od kojeg traže određena tumačenja, te upozoravaju na  
probleme koje će izazvati provedba ove odluke kao i dugoročni negativni utjecaj na stanje 
u znanosti i visokom obrazovanju.  
Dekanica se zahvalila svim nastavnicima, službama i studentima koji rade pod dodatnim 
opterećenjem, uzrokovanim trenutnom epidemiološkom situacijom. Spomenula je i da je 
studentski zbor proveo anketu o online nastavi među studentima, o čemu će više riječi biti 
pod idućom točkom dnevnog reda.  
Najavila je i anketu koju provodi FOI o percepciji online nastave na predmetima putem 
vlastitog razvijenog sustava za anketiranje kao i upitnika kojeg je pripremilo povjerenstvo 
za eučenje te je zamolila nastavnike da još jednom putem LMS sustava obavijeste studente 
da je rok za ispunjavanje ankete o percepciji online nastave do 26. travnja 2020.  
Trenutno se odvija dosta radova na Fakultetu (prozori, vrata, hodnici, renovacija kafića). 
Službe Fakulteta su u timovima vraćene na posao, ali do kraja akademske godine vrlo 
vjerojatno neće biti povratka studenata u klupe. 
 
 

Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 

Prodekanica prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić je informirala članove FV da je protekao 6. 
tjedan nastave na daljinu. I nastavnici i studenti trpe veća opterećenja nego u uvjetima 
normalnog rada.  
Prodekanica je napomenula da je u travnju održano desetak online kolokvija te je zamolila 
nastavnike da prouče smjernice koje je pripremilo Povjerenstvo za e-učenje i Povjerenstvo 



za kvalitetu koje šaljemo elektroničkom poštom, te smjernice koje je pripremila izv. prof. 
dr. sc. Violeta Vidaček Hainš, vezano za održavanje nastave i online komunikaciju sa 
studentima s posebnim prilagodbama. 
Prodekanica je također zamolila da se na katedrama raspravi mogućnost održavanja ispita 
na daljinu, s obzirom da sredinom svibnja kreću izvanredni ispitni rokovi.  
Za obrane završnih i diplomskih radova je trenutno u pripremi posebna procedura za 
provedbu obrana na daljinu. 
Dekanica je dodala kako je trenutno u sustavu za anketiranje percepcije online nastave 
1400 ispunjenih anketa, ali je svakako potrebno dodatni motivirati studente na 
ispunjavanje. 
 
 

Točka 4. 
Studijski programi 

Prodekan prof. dr. sc. Dragutin Kermek je obavijestio članove FV da je kompletna 
dokumentacija vezana uz reviziju studijskih programa poslana na Sveučilište. Trenutno se 
radi na logističkoj pripremi iduće revizije stručnog studija PITUP. 
 
 

Točka 5. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

Prof. dr. sc. Diana Šimić je iznijela informacije o održanom online kvalifikacijskom 
doktorskom ispitu kojem je 17. travnja pristupilo dvoje doktoranada. Na zadnjoj sjednici 
Vijeća doktorskog studija raspravljalo se o naknadama za održanu nastavu na doktorskom 
studiju te je VDS predložio Upravi Fakulteta da se način isplate ujednači s ostalim 
isplatama, tj. da se 40% iznosa isplaćuje preko ugovora o autorskom djelu, dok se 60% 
iznosa isplaćuje kroz odluku o plaći. 
U utorak, 21. travnja, bila je održana 3. radionica za mentore. 
Savjetnicima i mentorima doktoranada će biti poslan zahtjev za ispunjavanjem godišnjih 
izvješća. 
 
 

Točka 6. 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 

Prodekan izv. prof. dr. sc. Igor Balaban navodi kako su iza nas intenzivni projektni dani, s 
velikim brojem novih projektnih prijava te moli sve nastavnike da obavezno unesu osnovne 
informacije o projektima u Bazu projekata, s obzirom da je to jedina referentna točka za 
praćenje projektnih aktivnosti.  
 
 

Točka 7. 
Informacije o poslovanju 

Prodekanica izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa je još jednom napomenula da 
Fakultet čeka dodatnu uputu Ministarstva financija vezano uz daljnja zapošljavanja i 
napredovanja. Napomenula je da su sva plaćanja za ožujak izvršena, dok su za travanj sve 
opcije otvorene, o čemu će pravovremeno obavijestiti.  
Građevinski radovi na zgradi Fakulteta se neometano odvijaju (izmjena prozora na zgradi u 
Habdelićevoj, izmjena vrata na laboratorijima u Habdelićevoj, za 2-3 tjedna slijedi i 
obnova kamenog dijela fasade te uređenje kafića u podrumu. Svi postupci nabave već su 
ranije provedeni i sredstva su osigurana izvan FOI-ja (MZO, FINA, Mobilisis). 
 
 
 
 



Točka 8. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

Predsjednik Studentskog zbora Marko Hranić zahvalio se Upravi Fakulteta, svim 
nastavnicima i službama. Napomenuo je da su studenti generalno zadovoljni prvim online 
kolokvijima koji su održani. Osvrnuo se na 201 odgovor na anketu, što je mala brojka, ali 
studenti iskazuju zadovoljstvo, unatoč činjenici da 90% njih smatra da maju više posla nego 
u normalnim uvjetima.  
 
 

Točka 9. 
Izvješće s obrane doktorskog rada mr. sc. Marija Klačmera 

Članovi FV su jednoglasno prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 9. provelo se preko LMS sustava Moodle, od ukupno 72 člana prisutna na 
glasačkom dijelu sjednice FV-a, pravo glasa po toj točki imala su ukupno 63 člana. Za 
prihvaćanje izvješća glasalo je 58 članova FV-a (0 glasova protiv, 0 suzdržanih).  
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 63. Statuta FOI, na sjednici održanoj 23. travnja 2020. godine donosi: 

ODLUKU 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za obranu doktorskog rada te se konstatira da 
je mr. sc. MARIO KLAČMER dana 22. travnja 2020. godine obranio doktorski rad pod 
naslovom: ČINITELJI PRIHVAĆANJA JAVNIH USLUGA E-PARTICIPACIJE U REPUBLICI 
HRVATSKOJ s ocjenom magna cum laude. 
 
 

Točka 10.  
Izvješće Stručnog povjerenstva 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 
Članovi FV su jednoglasno prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 10. provelo se preko LMS sustava Moodle, od ukupno 72 člana prisutna 
na glasačkom dijelu sjednice FV-a, za prihvaćanje izvješća glasalo je 59 članova FV-a (0 
glasova 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 
23. travnja 2020. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

Dr. sc. PETRA ŽUGEC, asistentica na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin 
Sveučilišta u Zagrebu bira se u suradničko zvanje i radno mjesto POSLIJEDOKTORANDICE 
za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, za grupu 
predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode. 
Odluka se temelji na : 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
 

Točka 11.  
Izvješće Stručnog povjerenstva 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 

Članovi FV su jednoglasno prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 11. provelo se preko LMS sustava Moodle, od ukupno 72 člana prisutna 
na glasačkom dijelu sjednice FV-a, za prihvaćanje izvješća glasalo je 59 članova FV-a (0 
glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
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 elektroničkoj sjednici 
održanoj 23. travnja 2020. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

LARISA HRUSTEK, mag. oec., bira se u suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENTICE za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta 
vezanih uz poslovne procese i planiranje operacija na Vojnim studijima na Katedri za 
organizaciju. 
Odluka se temelji na : 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
 

Točka 12. 
Izvješće Stručnog povjerenstva 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” (prema projektnoj prijavi novozaposleni 1) 
Članovi FV su jednoglasno prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 12. provelo se preko LMS sustava Moodle, od ukupno 72 člana prisutna 
na glasačkom dijelu sjednice FV-a, za prihvaćanje izvješća glasalo je 59 članova FV-a (0 
glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
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 elektroničkoj sjednici 
održanoj 23. travnja 2020. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

JASMINA BOČKAJ, mag. oec., bira se u suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENTICE za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, na određeno 
vrijeme, za razdoblje trajanja projekta „Razvoj inovativne platforme za digitalnu 
transformaciju poduzeća“.  
Odluka se temelji na : 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
 

Točka 13.  
Izvješće Stručnog povjerenstva 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” (prema projektnoj prijavi novozaposleni 2) 



Članovi FV su jednoglasno prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 10. provelo se preko LMS sustava Moodle, od ukupno 72 člana prisutna 
na glasačkom dijelu sjednice FV-a, za prihvaćanje izvješća glasalo je 57 članova FV-a (0 
glasova protiv, 0 suzdržanih). 
 
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 elektroničkoj sjednici 
održanoj 23. travnja 2020. godine donosi: 

ODLUKU 
I. 

ANDREJA TOPLEK, mag. oec, bira se u suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENTICE za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, na određeno 
vrijeme, za razdoblje trajanja projekta „Razvoj inovativne platforme za digitalnu 
transformaciju poduzeća“.  
Odluka se temelji na : 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
 

Točka 14.  
Prijedlog za raspisivanje natječaja za izbor 

14.1. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 
profesora iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz poslovno komuniciranje i pregovaranje u 
međunarodnom okruženju na Katedri za organizaciju 
Članovi FV su jednoglasno prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 14.1. provelo se preko LMS sustava Moodle, od ukupno 72 člana prisutna 
na glasačkom dijelu sjednice FV-a, pravo glasa po toj točki imala su ukupno 63 člana. Za 
prihvaćanje odluke glasalo je 60 članova FV-a (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 
23. travnja 2020. godine donosi: 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 
profesora iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, 
za grupu predmeta vezanih uz poslovno komuniciranje i pregovaranje u međunarodnom 
okruženju na Katedri za organizaciju. 
 
 
14.2. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 
profesora iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz kvalitetu na Katedri za razvoj informacijskih 
sustava 
Članovi FV su jednoglasno prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 14.2. provelo se preko LMS sustava Moodle, od ukupno 72 člana prisutna 
na glasačkom dijelu sjednice FV-a, pravo glasa po toj točki imala su ukupno 63 člana. Za 
prihvaćanje odluke glasalo je 59 članova FV-a (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 
23. travnja 2020. godine donosi: 



ODLUKU 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 
profesora iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, 
za grupu predmeta vezanih uz kvalitetu na Katedri za razvoj informacijskih sustava. 
 
 
14.3. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 
profesora iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta 
vezanih uz financije na Katedri za gospodarstvo 
Članovi FV su jednoglasno prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 14.3. provelo se preko LMS sustava Moodle, od ukupno 72 člana prisutna 
na glasačkom dijelu sjednice FV-a, pravo glasa po toj točki imala su ukupno 63 člana. Za 
prihvaćanje odluke glasalo je 59 članova FV-a (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 
23. travnja 2020. godine donosi: 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 
profesora iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz 
financije na Katedri za gospodarstvo. 
 
 

Točka 15. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Matije Novaka u znanstveno zvanje 

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

Članovi FV su jednoglasno prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 15. provelo se preko LMS sustava Moodle, od ukupno 72 člana prisutna 
na glasačkom dijelu sjednice FV-a, pravo glasa po toj točki imala su ukupno 63 člana. Za 
prihvaćanje odluke glasalo je 58 članova FV-a (0 glasova protiv, 0 suzdržanih).  
 
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 63. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na elektroničkoj sjednici od 23. 
travnja 2020. godine donosi: 

ODLUKU 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

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

1. Prof. dr. sc. Dragutin Kermek, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, član 
3. Prof. dr. sc. Marjan Krašna, član 

II. 
Izvješće s mišljenjem, sačinjeno prema članku 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, imenovano povjerenstvo dužno je dostaviti u roku od 30 dana od 
dana imenovanja. 
 
 



Točka 16. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Martine Tomičić Furjan u znanstveno 

zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje informacijske 
i komunikacijske znanosti 

Članovi FV su jednoglasno prihvatili donošenje odluke u nastavku. 
Glasanje za Točku 16. provelo se preko LMS sustava Moodle, od ukupno 72 člana prisutna 
na glasačkom dijelu sjednice FV-a, pravo glasa po toj točki imala su ukupno 63 člana. Za 
prihvaćanje izvješća glasalo je 57 članova FV-a (0 glasova protiv, 0 suzdržanih).  
 
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 elektroničkoj sjednici 
održanoj 23. travnja 2020. godine donosi: 

MIŠLJENJE 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan 
Vidačić, predsjednik te prof. dr. sc. Robert Fabac i prof. dr. sc. Željko Dobrović, članovi 
povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
daje mišljenje da dr. sc. MARTINA TOMIČIĆ FURJAN ispunjava uvjete Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i viskom obrazovanju i predlaže prijevremeni izbor u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice 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 17. 
Ostala pitanja 

Dekanica je zaključila sjednicu u 13:20 sati, uz napomenu da je glasanje u LMS sustavu 
Moodle otvoreno dodatnih 60 minuta, tj. do 14:20 sati. 
 
 
 
 

D E K A N I C A :  
Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 


