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

održane 16. i 23. siječnja 2018. 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: 
doc. dr. sc. Darko Andročec, doc. dr. sc. Igor Balaban, prof. dr. sc. Goran Bubaš, prof. dr. 
sc. Mirko Čubrilo, 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, doc. 
dr. sc. Petra Grd, doc. dr. sc. Iva Gregurec, doc. dr. sc. Goran Hajdin, prof. dr. sc. Tihomir 
Hunjak, 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. 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. Igor Pihir, 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, 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 
 
Suradnička zvanja: 
Jelena Gusić, Mladen Konecki, dr. sc. Katarina Pažur Aničić, Vlatka Sekovanić, Martina 
Šestak 
 
Predstavnik zaposlenika: 
Ivica Gašparac 
 
Predstavnici studenata: Ivan Bebek, Gašljević Kristijan, Okreša Đurić Bogdan, Tenšić 
Monika 
 
Opravdali izostanak: prof. dr. sc. Miroslav Bača, prof. dr. sc. Ruža Brčić, doc. dr. sc. 
Kristina Detelj, izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić 
 
Odsutni: prof. dr. sc. Stjepan Dvorski, izv. prof. dr. sc. Melita Kozina, Višnja Fara, prof. 
 
Zapisničari: Nela Kivač i Lea Friščić 
 
Dekan je obavijestio FV da će se 23. siječnja 2017. godine održati 5. izvanredna sjednica 
FV na kojoj će se donijeti odluka o potpori kandidature prof. dr. sc. Damira Bakića za 
rektora Sveučilišta u Zagrebu. Dekan je objasnio da se radi  o postupku potpore kandidaturi 
u postupku izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu što je proceduralna stvar i propisana 
odgovarajućim aktima Sveučilišta te dodao da prof. dr. sc. Damir Boras nije od FOI-ja 
zatražio podršku kandidature. Svaki kandidat može odlučiti od kojih će vijeća područja i 
sveučilišnih sastavnica zatražiti potporu pri čemu je definiran minimum odgovarajućih 
potpora koje kandidati moraju ostvariti.  
 



Članovi FV su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red sjednice. 
 
 

Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 3. sjednice FV 

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno su prihvatili zaključke 3. sjednice FV održane 12. 
prosinca 2017. godine. 
 

Točka 2. 
Informacije dekana 

Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček najavio je kako će nakon izvanredne sjednice 23. siječnja 
2018. godine biti eventualni nastavak 4. redovite sjednice ukoliko bude potrebe, s obzirom 
na opsežnost dnevnog reda. 
Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček predstavio je članovima FV troje novih zaposlenika, Ivanu 
Fojs iz Ureda za međunarodnu suradnju, asistenta Tomislava Tureka na Katedri za 
informacijske tehnologije i računarstvo te asistenta Danijela Filipovića koji će raditi kao 
istraživač na projektu CRISS. 
Dekan je čestitao prof. dr. sc. Korneliju Rabuzinu na izboru u znanstveno nastavno zvanje 
redovitog profesora. 
Prof. dr. sc. Goran Bubaš podsjetio je da je na prošloj sjednici FV zatražio godišnje 
izvješće o radu Uprave Fakulteta, objašnjenje podataka o projektima navedenih u 
Monografiji izdanoj povodom Dana Fakulteta te informaciju o softveru kao nematerijalnoj 
imovini Fakulteta. Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček odgovorio da je izvješće o radu Uprave 
Fakulteta napravljeno u vidu Monografije u koju je uložen veliki napor, da će financijsko 
izvješće biti spremno za iduću sjednicu FV u veljači, te da će članovima FV na uvid dati 
podnesak prof. dr. sc. Gorana Bubaša i odgovor Uprave na isti. 
Doc. dr. sc. Ivan Malbašić zamolio je dekana za informaciju u kojoj je fazi donošenje novog 
Statuta FOI. Dekan je obavijestio članove FV da je Statut prošao Statutarno povjerenstvo, 
bio uvršten na dnevni red Senata na sjednici u rujnu 2017, ali je na intervenciju EFZG-a 
rektor maknuo s dnevnog reda sjednice Senata uz napomenu da će sazvati sastanak dekana 
na kojem će se to pitanje riješiti. Do trenutka sjednice vijeća taj sastanak nije sazvan i ne 
postoje nikakve naznake da će do njega doći u dogledno vrijeme. U ovom trenutku ne 
postoji suglasje oko navođenja grane Ekonomika poduzetništva u statutu FOI-ja, odnosno 
djelovanja FOI-ja u polju ekonomije. FOI nije spreman ući u situaciju da „zataji“ jedan 
svoj studij jer je u statutu jednostavno navedeno činjenično stanje. Posljedice toga bi 
mogle biti vrlo teške tj. da u nekom budućem postupku reakreditacije FOI bude suočen s 
primjedom da izvodi studij u području koje nema u statutu. Stoga FOI ustraje na 
trenutnom prijedlogu i spreman je podastrijeti svu dokumentaciju da je napravljeno baš 
sve da se činjenično stanje uvrsti u statut. Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak izjavio je kako je 
studij Ekonomike poduzetništva nastao u suradnji s EFZG-om. Taj studij nakon određenog 
vremena EFZG-u više nije bio isplativ te je dogovoreno da nastavimo dalje sami s 
izvođenjem studija. Smatra da nije u redu da nas se sada na taj način paralizira jer bi FOI 
sukladno tome mogao tražiti reciprocitetno ukidanje svih studija koji imaju informatiku u 
nazivu, a iz istih razloga iz kojih EFZG to radi nama. Prof. dr. sc. Željko Hutinski izjavio je 
kako je taj studij nastao u vrijeme njegovog mandata. Na postojećim dokumentima koje 
FOI posjeduje jasno je vidljivo da je FOI nositelj tog studija, a EFZG sunositelj i da će 
pomagati FOI-ju do trenutka kada FOI bude u mogućnosti samostalno izvoditi studij. 
Prodekanica doc. dr. sc. Renata Mekovec naglasila je da FOI za taj studij, samostalno 
izvođenje studija Ekonomika poduzetništva ima dopusnicu  Senata. Nakon rasprave u kojoj 
su sudjelovali još prof. dr. sc. Goran Bubaš, izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša, prof. dr. sc. 
Vjeran Strahonja i prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, dekan je izjavio da FOI s EFZG-om ima 
korektnu suradnju na osobnoj razini, ali da je pitanje Statuta institucionalne prirode. 
Statut je bio napravljen promišljeno i FOI je kao institucija zadovoljio sve formalne uvjete 
kako bi Statut prošao proceduru. Dekan će članovima FV na uvid dati zapisnik sjednice 



Senata na kojoj je Statut FOI-ja skinut s dnevnog reda. Taj zapisnik je stavljen u 
elektroničke dokumente Fakultetskog vijeća pod točkom Informacije dekana.  
 
 

Točka 3. 
Usvajanje Strategije razvoja Fakulteta organizacije i informatike Varaždin 

Dekan prof.dr.sc. Neven Vrček predstavio je članovima FV Strategiju razvoja FOI-ja za 
razdoblje od 2018.-2023. godine izlažući istovremeno suštinske i formalne razloge zbog 
kojih je važno postojanje ovakve Strategije na FOI-ju. Naglasio je kako je ona vrlo važna za 
FOI i da se pokazuje što bi FOI mogao raditi u budućnosti i u kojem smjeru se može kretati 
kao institucija. U Strategiju je uloženo dvije godine rada te su u obzir uzeti svi komentari 
katedri na koje je odgovoreno u pisanom materijalu koji je priložen tekstu strategije. 
U raspravi u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Božidar Kliček, izv. prof. dr. sc. Stjepan 
Vidačić, prof. dr. sc. Goran Bubaš, prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin, prof. dr. sc. Mirko 
Maleković, prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, prof. dr. sc Vesna Dušak, prof. dr. sc. Mirko 
Čubrilo, izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša i doc. dr. sc. Ivan Magdalenić, postavljena su 
pitanja redoslijeda strateških područja, spominjanje umjetne inteligencije, računalnih 
igara, upravljanja znanjem u Strategiju, zastarjelosti podataka u elaboratu. 
Dekan je objasnio da redoslijed strateških područja nije određen nekom posebnom logikom 
te da se redoslijed može promijeniti. Umjetna inteligencija i računalne igre su dio 
strategije. U strategiju će se uvrstiti upravljanje znanjem i ažurirati određeni strateški 
dokumenti na koje se strategija poziva, a koji su izdani u novije vrijeme. 
Članovi FV podržali su Strategiju razvoja FOI-ja sa 7 suzdržanih glasova. 
 
 

Točka 4. 
Preddiplomski i diplomski studij 

Prodekanica doc. dr. sc. Renata Mekovec podsjetila je članove FV da je kraj semestra te 
da sukladno tome treba evidentirati nastavu. Isto tako, naglasila je kako će draft verzija 
rasporeda biti dostupna idući tjedan. 
Nadalje, prodekanica je informirala članove FV kako je u tijeku postupak reakreditacije i 
da će u razdoblju od 19. do 23. studenoga 2018. godine biti posjete od strane Stručnog 
povjerenstva dok će 19. listopada 2018. godine biti krajnji rok za dostavu dokumenata. 

 
 

Točka 5. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

Prof. dr. sc. Diana Šimić izvijestila je članove FV da su provedeni razgovori za upis na 
doktorski studij te da će se 16. veljače 2018. godine održati doktorska radionica i pozvala 
sve potencijalne mentore/savjetnike da se predstave doktorandima i da, ukoliko 
namjeravaju sudjelovati, jave tu doc. dr. sc. Nikolini Žajdela Hrustek ili njoj. Također je 
najavila 3. po redu mentorsku radionicu koja je u pripremi. 
 
 

Točka 6. 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 

Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep informirala je članove FV o sljedećim 
projektnim prijavama: (1) prijave 2 projekta pod voditeljstvom prof. dr. sc. Božidara 
Kličeka i izv. prof. dr. sc. Jasminke Dobša s Hrvatskom zakladom za znanost, (2) tri 
Erasmus projekta pod voditeljstvom Amira Spahića, izv. prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep 
i Katedre za kvantitativne metode (započet od strane prof. dr. sc. Blaženke Divjak), (3) 
projekt voditelja prof. dr. sc. Nevena Vrčeka za Hrvatsko-švicarski program istraživanja, 
(4) INTERREG s FERI-jem pod voditeljstvom doc. dr. sc. Maria Koneckog. 



Prodekanica je spomenula da se krenulo u potpisivanje sporazuma o suradnji s Leibniz 
Institute for Psychology Information o čemu je prof. dr. sc. Božidar Kliček dao više 
informacija i ujedno najavio predavanje prof. dr. sc. Bošnjaka 13. veljače. 
Prodekanica je najavila da će za iduće FV pripremiti izvješće o posjeti predstavnike Centra 
za digitalnu pedagogiju i metodologiju iz Mađarske te je prezentirala izvješće doc. dr. sc. 
Maria Koneckog o sudjelovanju na konferenciji u Beču. Podsjetila je članove FV o 
održavanju Time 4 Science u 13:30 sati. 
 
6.1. Postupak kandidature za urednika časopisa JIOS 
Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep obavijestila je članove FV kako je 
otvorena kandidatura za urednika JIOS-a, obzirom da prof. dr. sc. Alenu Lovrenčiću ističe 
mandat. Prodekanica je naglasila kako se radi o internom natječaju te da potencijalni 
kandidati zaključno do 05. veljače dostave na urudžbeni zapisnik plan i program rada koji 
će biti predstavljen FV i o kojem će na FV biti provedeno glasanje. 
Prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin izjavio je kako je vidio da je odaslan prvi poziv za 
konferenciju CECIIS te je upitao zbog čega prije toga nije bio održan sastanak Programskog 
odbora CECIIS u prosincu 2017., a kako je bilo najavljeno te je predložio uvođenje stručne 
komponente i novog topica (računalne igre) na CECIIS konferenciju. 
Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep izjavila je kako prema njezinom 
saznanju sastanak nije bio održan jer se ni u jednom ponuđenom terminu nije mogao 
osigurati kvorum. Izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinić dodaje kako je prvi poziv s najbitnijim 
informacijama morao biti odaslan te da će uslijediti još 3 poziva.  
 
 

Točka 7. 
Informacije o poslovanju 

Prodekan doc. dr. sc. Vladimir Kovšca izvijestio je članove FV da je od strane Senata 
Sveučilišta zaprimljena Odluka kojom se prihvaća prijedlog preraspodjele akontacijske 
doznake subvencija participacija školarina za ovu akademsku 2017./2018. godinu te je uz 
nju bio poslan prijedlog preraspodjele akontacijske doznake subvencija participacija 
školarina za akademsku godinu 2017./2018. Isto tako, obavijestio je članove FV da je u  
pripremi financijsko izvješće za 2016./2017. koje će biti predstavljeno na redovitoj 
sjednici FV u veljači. 
 
 

Točka 8. 
Donošenje Pravilnika o završnom radu na preddiplomskim studijima i diplomskom radu 

na diplomskim studijima Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
Prodekanica doc. dr. sc. Renata Mekovec navela tri intencije novog pravilnika, a to su: (1) 
izbaciti predaju printanih verzija radova, (2) obvezne radionice za studente na kojima bi se 
studentima pomoglo u izradi što kvalitetnijih završnih i diplomskih radova, (3) umetanje 
izjave o izvornosti podataka koja se nalazi u predlošku završnog rada.  
Prof.dr.sc. Čubrilo predložio je da uz to postoji i mehanizam digitalnog potpisivanja ili da 
barem student potpiše izjavu da je predao rad. 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili Pravilnik o završnom radu na preddiplomskim studijima 
i diplomskom radu na diplomskim studijima Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta 
u Zagrebu. 
 

 
Točka 9. 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete FOI 
9.1. Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak. godinu 2016./2017. 
Izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinić prezentirala je članovima FV godišnje izvješće o 
osiguranju kvalitete za ak. godinu 2016./2017. koju su članovi FV jednoglasno podržali. 



9.2. Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak. godinu 2017./2018. 
Izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinić prezentirala je članovima FV Plan aktivnosti za 
osiguranje kvalitete za ak. godinu 2017./2018. koju su članovi FV jednoglasno podržali. 
 
Prof. dr. sc. Goran Bubaš ukazao je na činjenicu da određeni nastavnici imaju jako puno 
mentorstava, dok drugi uopće nemaju te je predložio neki oblik vrednovanja dodatnog 
rada, na što je dekan odgovorio da je na sastancima Uprave raspravljano o tome. U ovom 
trenutku nije još donesen konačan stav, ali ta tema nije zatvorena samo je teško pronaći 
odgovarajuće rješenje. 
 
 

Točka 10. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

Nema informacija. 
 
 

Točka 11. 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti prijave teme 

doktorskog rada mr. sc. Gorana Banjanina 

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 16. siječnja 2018. godine donosi se: 

R  J  E  Š  E  N  J  E 
I. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti mr. sc. GORANA BANJANINA 
studenta poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija i pogodnosti prijavljene teme 
doktorske disertacije pod naslovom: FACTORS OF RISKS REDUCTION IN GOVERNANCE OF 
IT PROJECT PORTFOLIOS BY IMPLEMENTING AGILE AND LEAN CONCEPTS /Faktori 
smanjivanja rizika upravljanja projektnim portfeljom IT projekata uvođenjem agile i lean 
koncepata/  u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Katarina Ćurko, članica 
3. Prof. dr. sc. Jasminka Dobša, članica 

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

 
Točka 12. 

Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada  
12.1. mr. sc. Sanjana Buć 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 73. 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 37. i 38. Pravilnika o poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju na sjednici održanoj 16. siječnja 2018. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr. sc. SANJANI BUĆ studentici 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske znanosti D-92/2009. pod 
naslovom: POTENCIJALNI APSORPCIJSKI KAPACITETI ORGANIZACIJE ZA PRIHVAĆANJE 
INOVACIJE NA PRIMJERU INFORMACIJSKOG MODELIRANJA GRAĐEVINE 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 
II. 

Zadatak je Stručnog povjerenstva da u skladu s člankom 40. Pravilnika o poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju podnese izvješće o ocjeni doktorskog rada. 
 
12.2. Krunoslav Bedi 
Vijeće doktorskog studija predložilo je povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Dragutin 
Kermek, predsjednik te prof. dr. sc. Andrina Granić i izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša kao 
članice. Prof. dr. sc. Dragutin Kermek predložio je da ga se izuzme iz povjerenstva i 
predložio izv. prof. dr. sc. Violetu Vidaček-Hainš kao predsjednicu povjerenstva. Dekan je 
odlučio kako će se o ovoj točki glasati na nastavku sjednice za tjedan dana, kako bi se 
Vijeće doktorskog studija usuglasilo oko novog prijedloga povjerenstva. 
 
12.3. mr. sc. Slaven Smojver 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 73. 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 37. i 38. Pravilnika o poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju na sjednici održanoj 16. siječnja 2018. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr. sc. SLAVENU SMOJVERU 
studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske znanosti D-
85/2009. pod naslovom: VIŠEAGENTNI MODEL CENTRALNO KOORDINIRANE INSPEKCIJE 
USKLAĐENOSTI u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Diana Šimić, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Katarina Žager, članica 
3. Prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin, član 

II. 
Zadatak je Stručnog povjerenstva da u skladu s člankom 40. Pravilnika o poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju podnese izvješće o ocjeni doktorskog rada. 
 

 
Točka 13. 

Izvješće s obrane doktorskog rada Tonija Gržinića 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 66. Statuta FOI, na sjednici održanoj 16. siječnja 2018. godine donosi: 

ODLUKU 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za obranu doktorskog rada te se konstatira da 
je Toni Gržinić dana 13. prosinca 2017. godine s uspjehom obranio doktorski rad pod 
naslovom: HIBRIDNA METODA OTKRIVANJA ZLONAMJERNIH PROGRAMA. 
 

 
Točka 14.  

Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 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 od 16. siječnja 2018. godine donosi: 

O D  L  U  K  U 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
14.1. doc. dr. sc. Igora Balabana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u 

području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 



Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor doc. dr. sc. IGORA BALABANA u znanstveno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, polje 
informacijskih i komunikacijskih znanosti  u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Željko Hutinski, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Dragutin Kermek, član 
3. Prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, članica 

 
14.2. doc. dr. sc. Renate Mekovec u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u 

području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor doc. dr. sc. RENATE MEKOVEC u znanstveno 
zvanje više znanstvene suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje 
informacijskih i komunikacijskih znanosti  u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Neven Vrček, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Katarina Ćurko, članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Ruben Picek, član 

 
14.3. doc. dr. sc. Katarine Tomičić Pupek u znanstveno zvanje više znanstvene 

suradnice u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor doc. dr. sc. KATARINE TOMIČIĆ PUPEK u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, 
polje informacijskih i komunikacijskih znanosti  u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Ruben Picek, član 
3. Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, članica 

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 15. 
Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru o izboru doc. dr. sc. Marije Boban u 

znanstveno zvanje više znanstvene suradnice 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) i članka 66. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 16. siječnja 2018. godine 
donosi: 

M  I  Š  L  J  E  N  J  E 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Željko 
Hutinski, predsjednik te prof. dr. sc. Ivanka Stričević i prof. dr. sc. Miroslav Bača, članovi 
povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
daje mišljenje da doc. dr. sc. MARIJA BOBAN ispunjava uvjete Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i viskom obrazovanju i predlaže izbor u znanstveno zvanje više znanstvene 
suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti. 
 
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje društvenih znanosti, polje 
informacijskih i komunikacijskih znanosti na donošenje odluke.  

 
 
 



4. redovita sjednica FV od 16. siječnja 2018. godine prekinuta je pod točkom 16. 
Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru doc. dr. sc. Maria Koneckog u znanstveno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti zbog nedostatka kvoruma. Dekan je 
obavijestio nazočne članove da se sukladno Poslovniku o radu Fakultetskog vijeća rad 
sjednice ne može nastaviti te je nastavak sjednice sazvan za 23. siječnja 2018. godine. 

 
Nastavak 4. redovite sjednice FV održao se 23. siječnja 2018. godine nakon održane 5. 

izvanredne sjednice FV. 
 
 
 

Točka 12. 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada  

12.2. Krunoslav Bedi 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 73. 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 37. i 38. Pravilnika o poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju na sjednici održanoj 23. siječnja 2018. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada KRUNOSLAVU BEDIJU studentu 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske znanosti D-25/2007. pod 
naslovom: AGILNA METODA ZA ELEKTRONIČKO UČENJE USMJERENO ROMIMA u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Violeta Vidaček-Hainš, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Andrina Granić, članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša, članica 

 
II. 

Zadatak je Stručnog povjerenstva da u skladu s člankom 40. Pravilnika o poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju podnese izvješće o ocjeni doktorskog rada.  
 

 
Točka 16. 

Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru doc. dr. sc. Maria Koneckog u znanstveno 
zvanje višeg 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) i članka 66. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 23. siječnja 2018. godine 
donosi: 

M  I  Š  L  J  E  N  J  E 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mirko 
Čubrilo, predsjednik te prof. dr. sc. Alen Lovrenčić i doc. dr. sc. Ante Bilić-Prcić, članovi 
povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
daje mišljenje da doc. dr. sc. MARIO KONECKI ispunjava uvjete Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i viskom obrazovanju i predlaže izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti. 
 



Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje društvenih znanosti, polje 
informacijskih i komunikacijskih znanosti na donošenje odluke.  

 

Točka 17. 
Potvrda reizbora Damira Vučića u nastavno zvanje predavača za područje 

društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija, za predmet 
Tjelesna i zdravstvena kultura na Katedri za strane jezike i općeobrazovne 

discipline 
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 23. siječnja 2018. godine 
donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

DAMIR VUČIĆ, predavač na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
ponovno se bira u nastavno zvanje i radno mjesto PREDAVAČA za znanstveno područje 
društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija, za predmet Tjelesna 
i zdravstvena kultura na Katedri za strane jezike i općeobrazovne discipline. 
 

II. 
Odluka se temelji na : 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
 

Točka 18. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor tri suradnika u suradničkom zvanju i radno 
mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno 
polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo 
budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i 

kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava 
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 23. siječnja 2018. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

BARBARA ŠLIBAR bira se u suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENTICE za znanstveno 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na projektu 
„Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije 
komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava. 
 

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 01. prosinca 2017. godine (NN 119/2017) za izbor dva 
suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području 



društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu 
„Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije 
komunikacije i kolaboracije“ 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 suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, (m/ž) u 
znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i 
komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne 
specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj 
informacijskih sustava. 

 
 

Točka 19. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada  

Na temelju članka 73. stavak 5. 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, članka 35., 36. i 37. Pravilnika o 
poslijediplomskom specijalističkom studiju u FOI i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta 
organizacije i informatike od 23. siječnja 2018. godine donosi se: 

O  D  L  U  K  A 
19.1. dr. sc. Damir Klobučar (MPS) 
Prihvaća se pozitivna ocjena završnog specijalističkog rada dr. sc. DAMIRU KLOBUČARU, 
studentu poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava MPS-
112/2013. pod naslovom: INVESTICIJSKI PROJEKTI U ZAMJENI STROJEVA I OPREME U 
TRGOVAČKOM DRUŠTVU HRVATSKE ŠUME D.O.O. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane završnog specijalističkog 
rada. u sastavu: 
Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, predsjednik 
Prof. dr. sc. Silvije Orsag, mentor i član 
Izv.prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, članica 
 
Datum obrane završnog specijalističkog rada odredit će se naknadno. 
 
19.2. Stevan Tramburovski (MPS)  
Prihvaća se pozitivna ocjena završnog specijalističkog rada STEVANU TRAMBUROVSKOM, 
studentu poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava MPS-
108/2012. pod naslovom: UNAPREĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE U UREDU DRŽAVNE 
UPRAVE. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane završnog specijalističkog 
rada. u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Ruža Brčić, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, mentor i član 
3. Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, članica 

 
Datum obrane završnog specijalističkog rada odredit će se naknadno. 

 
 
 
 



Točka 20. 
Imenovanje stručnog povjerenstva za izbor 

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 od 23. siječnja 2018. donosi: 

O D  L  U  K  U 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
20.1. 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 

Imenuje se Stručno povjerenstvo 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 u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, predsjednik 
2. prof. dr. sc. Neven Vrček, član 
3. doc. dr. sc. Renata Mekovec, članica 

 
Na natječaj objavljen u NN 119/17 od 01. prosinca 2017. godine, Večernjem listu, na web 
stranicama Fakulteta te na portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS u 
zakazanom roku prijavio se: 

 dr. sc. Igor Tomičić 
 
20.2. na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog 

poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz upravljanje 
informatičkim uslugama i IT menadžment na Katedri za razvoj informacijskih 
sustava 

Imenuje se Stručno povjerenstvo 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, za grupu predmeta vezanih uz upravljanje 
informatičkim uslugama i IT menadžment na Katedri za razvoj informacijskih sustava u 
sastavu: 

1. prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
2. izv. prof. dr. sc. Ruben Picek, član 
3. doc. dr. sc. Renata Mekovec, članica 

 
Na natječaj objavljen u NN 119/17 od 01. prosinca 2017. godine, Večernjem listu, na web 
stranicama Fakulteta te na portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS u 
zakazanom roku prijavila se: 

 dr. sc. Katarina Pažur Aničić 
 
20.3. dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta iz područja 

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 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju i radno 
mjesto asistenta iz područja 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 u 
sastavu: 



1. doc. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek, predsjednica 
2. prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, član 
3. doc. dr. sc. Igor Pihir, član 

 
Na natječaj objavljen u NN 119/17 od 01. prosinca 2017. godine, Večernjem listu, na web 
stranicama Fakulteta te na portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS u 
zakazanom roku prijavili su se: 

 Dajana Maria Horvat, 
 mr. sc. Robert Mužar. 

 
20.4. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području 

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

Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno 
mjesto asistenta (m/ž) u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu 
predmeta vezanih uz statistiku na Katedri za kvantitativne metode u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, predsjednik 
2. izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša, članica 
3. prof. dr. sc. Diana Šimić, članica 

 
Na natječaj objavljen u NN 119/17 od 01. prosinca 2017. godine, Večernjem listu, na web 
stranicama Fakulteta te na portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS u 
zakazanom roku prijavila se: 

 Maja Buhin Pandur 
 

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 prijava pristupnika. 

 
 

Točka 21. 
Prijedlog za raspisivanje natječaja na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na 

radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje 
informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programsko 
inženjerstvo i zemljopisne informacijske sustave 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 na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog 
poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih 
znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo i zemljopisne 
informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava. 
 

 
 

Točka 22. 
Poništenje natječaja za izbor jednog suradnika u području prirodnih znanosti, polje 
matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne 

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




