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

održane 20. i 27. veljače 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, doc. dr. sc. Kristina Detelj, izv. prof. dr. 
sc. Damir Dobrinić, izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša, prof. dr. sc. Vesna Dušak, izv. prof. 
dr. sc. Zlatko Erjavec, prof. dr. sc. Robert Fabac, izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, 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, izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, prof. dr. sc. Božidar Kliček, 
doc. dr. sc. Mario Konecki, prof. dr. sc. Melita Kozina, prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, izv. 
prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić, doc. dr. sc. Ivan Magdalenić, doc. dr. sc. 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. Diana Šimić, doc. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek, izv. prof. dr. 
sc. Violeta Vidaček Hainš, izv. prof. dr. sc. Stjepan Vidačić, izv. prof. dr. sc. Ksenija 
Vuković, doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek 
 
Nastavna zvanja: Višnja Fara, prof. 
 
Suradnička zvanja: Jelena Gusić, Mladen Konecki, dr. sc. Katarina Pažur Aničić, Vlatka 
Sekovanić, Martina Šestak 
 
Predstavnik zaposlenika: Ivica Gašparac 
 
Predstavnici studenata: Ivan Bebek, Karlo Budanec, Gašljević Kristijan, Okreša Đurić 
Bogdan, Igor Rinkovec, Monika Tenšić, Ivan Solić 
 
Opravdali izostanak: prof. dr. sc. Miroslav Bača, doc. dr. sc. Petra Grd, doc. dr. sc. Iva 
Gregurec, prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan 
 
Odsutni: prof. dr. sc. Ruža Brčić, prof. dr. sc. Stjepan Dvorski, doc. dr. sc. Tonimir 
Kišasondi 
 
Zapisničarke: Nela Kivač i Lea Friščić 
 
 
Članovi FV su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red sjednice. 
Dekan je napomenuo da će, s obzirom na opsežnost dnevnog reda, sjednica Fakultetskog 
vijeća trajati do 14:00 sati, nakon čega se prekida i zakazuje nastavak sjednice. Prof. dr. 
sc. Željko Hutinski zamolio je da se na današnjoj sjednici glasuje o točkama vezanim uz 
izbor u znanstveno zvanje, kako bi se materijali pravovremeno dostavili Matičnom odboru 
koji uskoro ima sjednicu. 
 
 



Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 4. i 5. sjednice FV 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili zaključke 4. redovite sjednice FV održane 16. i 23. 
siječnja 2018. godine. Prof. dr. sc. Goran Bubaš zatražio je popis svih projekata i iznosi  
koje je svaki projekt isplatio Fakultetu. Dekan je odgovorio da je to uvršteno u financijsko 
izvješće na ovoj šestoj sjednici.  
Članovi FV jednoglasno su prihvatili zaključke 5. izvanredne sjednice FV održane 23. 
siječnja 2018. godine. Prof. dr. sc. Goran Bubaš moli da se na Alfresco doda primjerak 
glasačkog listića i izvješće Povjerenstva.   
 
 

Točka 2. 
Informacije dekana 

Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček čestitao je prof. dr. sc. Meliti Kozini i prof. dr. sc. Robertu 
Fabcu na izboru u znanstveno nastavna zvanja redovitih profesora. 
Dekan je informirao članove FV o ulasku doc. dr. sc. Gorana Hajdina u radnu skupinu za 
pripremu uvođenja kurikuluma Informatike za osnovnu i srednju školu, o članstvu prof. dr. 
sc. Vjerana Strahonje i izv. prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep u Povjerenstvo za izradu 
nacionalne digitalne strategije obrazovanja i o ulasku izv. prof. dr. sc. Valentine Kirinić u 
radnu skupinu za izradu Smjernica za stručno usavršavanje i trajni profesionalni razvoj i 
izradu Koncepta novog modela stručnog usavršavanja i Otvorenog programa, u sklopu ESF 
projekta „Modernizacija stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“ Agencije 
za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 
Dekan je obavijestio članove FV o predavanju tj. edukaciji zaposlenika FOI-a na temu 
zaštite osobnih podataka koju će voditi Marko Trošelj iz Agencije za zaštitu osobnih 
podataka. 
 
 

Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 

3.1. Zahtjevi za demonstraturama 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili zahtjeve za demonstraturama za ljetni semestar ak. 
god. 2017./2018. Prodekanica doc. dr. sc. Renata Mekovec podsjetila je članove FV o 
povećanju cijene demonstratura na 25 kn/h i pozvala ih da tu cijenu upisiju u ugovore 
studenata. 
 
3.2. Promjene nositeljstava i davanje ovlaštenja za izvođenje nastave u ak. god. 

2017./18. 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili prijedlog promjene nositeljstva za doc. dr. sc. Darka 
Andročeca. 
 
3.3. Zahtjev za davanje suglasnosti prof. dr. sc. Miroslavu Bači za izvođenje nastave na 

FER-u 
Članovi FV jednoglasno su podržali davanje suglasnosti prof. dr. sc. Miroslavu Bači za 
izvođenje nastave na FER-u. 
 
3.4. Odluka o sudjelovanju u pokretanju i izvođenju diplomskog studija Vojno vođenje 

i upravljanje  
Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček predstavio je članovima FV dopis prorektorice za studente, 
studije i upravljanje kvalitetom kojim moli za donošenje odluke o sudjelovanju u 
pokretanju i izvođenju diplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje te suglasnost za 
izvođenje nastave za nastavnike (točka 3.5.). Objasnio je da već postoji preddiplomski 
studij Vojno vođenje i upravljanje, te da će se formirati i diplomski studij koji će također 



izvoditi HVU. S obzirom da na HVU ne ispunjavaju formalne uvjete za nositeljstvo na 
predmetima, zamoljeni smo, kao suosnivači studija, pružiti potporu u vidu nositelja s 
izborima u zvanja. 
 
3.5. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave za nastavnike na studiju 

Vojno vođenje i upravljanje 
Dekan prof. dr. sc Neven Vrček zamolio je članove FV za izdavanje suglasnosti za izvođenje 
nastave za nastavnike na studiju Vojno vođenje i upravljanje. Dokument s popisom 
nastavnika je dostupan na digitalnoj riznici.  
Povela se rasprava o kompetencijama pojedinih predloženih nastavnika. 
Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček objasnio je kako je FOI taj studij prijateljski podržao 
temeljem zamolbe od strane Sveučilišta te je izjavio kako predlaže da FV podrži nastavnike 
s popisa uz prof. dr. sc. Gorana Bubaša. Zamolio je nastavnike s popisa i prof. dr. sc. 
Gorana Bubaša da u što skorijem roku dostave životopise i drugu potrebnu dokumentaciju. 
 
Članovi FV jednoglasno su podržali donošenje Odluke o sudjelovanju u pokretanju i 
izvođenju diplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje. 
Članovi FV su s jednim suzdržanim glasom podržali zahtjev za izdavanje suglasnosti za 
izvođenje nastave za nastavnike na studiju Vojno vođenje i upravljanje za nastavnike s 
popisa i prof. dr. sc. Gorana Bubaša. 
 
Prodekanica doc. dr. sc. Renata Mekovec ispričala se članovima FV što u pozivu za 
prisustvovanje radionici za usavršavanje nastavničkih kompetencija nije navela da je 
radionica obavezna. Radionica se održala u petak 16. veljače 2018. godine i samo su 3 
osobe prisustvovale radionici. Prodekanica je najavila da će ubuduće ovakve radionice 
namijenjene mlađem nastavničkom kadru Fakulteta biti obavezne i tko ne dođe, morat će 
svoj nedolazak obrazložiti. Bogdan Okreša Đurić predložio je slanje pozivnica na slične 
događaje preko sustava FOI Events. 
Prodekanica je najavila početak nastave u ljetnom semestru, u ponedjeljak 26. veljače 
2018. godine. 
Prof. dr. sc. Goran Bubaš predložio je tematsku sjednicu ili barem posebnu točku dnevnog 
reda na temu novog nastavnog plana i programa. 

 
 

Točka 4. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

Prof. dr. sc. Diana Šimić informirala je članove FV o upisu nove generacije doktoranada na 
doktorski studij Informacijske znanosti – od 11 prijavljenih, jedna je kandidatkinja 
odustala, dvojicu kandidata smo odbili, a 8 je doktoranada upisalo studij.  
U prosincu je bio održan kvalifikacijski doktorski ispit, zapisnik se nalazi u digitalnoj 
riznici. 
06. veljače 2018. godine održan je prvi dio 3. modula radionice za mentore, a 16. veljače 
2018. godine je bila održana radionica za doktorande.  
Prof. dr. sc. Goran Bubaš zamolio je da se pripremi financijsko izvješće za doktorski studij. 
 
 

Točka 5. 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 

Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep podsjetila je članove FV na interni 
natječaj za osnivanje Laboratorija na Fakultetu organizacije i informatike. Rok za prijavu 
na natječaj je 05. ožujka 2018. godine, a prijave se šalju elektroničkom poštom.  
Prodekanica je spomenula i 5 prijava Erasmus+ projekata: AMED (koordinator Amir Spahić), 
UNiBH4.0 (koordinator prof. dr. sc. Neven Vrček), WBUTMO Univerziteta u Beogradu 



(koordinator izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinić), PEER-Science (koordinatorica Petra Žugec, 
i U.E.T. SHPK (koordinatorica izv. prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep).  
Prodekanica je objavila pokretanje projekta organizacije tradicionalnog, ove godine 8. po 
redu „Student Symposium: Research Topics and Intercultural Learning in the International 
Context“ koji se kontinuirano provodi u suradnji sa Sveučilištima u SAD-u i FOI-jem od 
2010. godine. Organizacijski odbor čine: izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček Hainš, Izabela 
Oletić Tušek i izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep. Ove godine pridružuje se i novo 
američko sveučilište Carlow University. 
Prodekanica je članovima FV predstavila 2 izvješća o održanim predavanjima i radionicama 
u sklopu Time 4 Science projekta te se zahvalila svima koji su se uključili u radionice i 
predložili predavače. 
Također je informirala FV o radionicama programiranja za učenike osnovnih škola koje je 
FOI održao u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem i udrugom AMAC FOI te Mladi 
informatičari Strahoninca čiji članovi su AMAC-ovci FOI-ja.  
Prodekanica je prezentirala izvješća o sudjelovanjima na međunarodnim konferencijama 
doc. dr. sc. Nikoline Žajdela Hrustek, izv. prof. dr. sc. Sandre Lovrenčić, Vlatke Sekovanić, 
prof. dr. sc. Melite Kozina i izv. prof. dr. sc. Violete Vidaček-Hainš te izvješće voditeljice 
knjižnice Bernarde Kos o korištenju e-izvora u 2017. godini i knjižničnoj statistici za 2016. 
godinu. 
 
5.1. Program rada pristupnica za urednicu časopisa JIOS 
Dekan se zahvalio prof. dr. sc. Alenu Lovrenčiću i njegovom timu na dosadašnjem 
uredništvu časopisa JIOS te je upoznao članove FV s pristiglim kandidaturama za novu 
urednicu časopisa. S obzirom da je prijava izv. prof. dr. sc. Jasminke Dobša pristigla nakon 
roka, pristupnica je uz prijavu uputila i dodatni dopis.  
Dekan je predložio da članovi FV glasaju za prihvaćanje prijave koja je pristigla nakon roka 
te otvorio raspravu. U raspravi o samom roku za prijavu, pružanju pravovremenih 
informacija o navedenom roku, načinu slanja poziva na natječaj te eventualnim javnom 
natječaju za uredništvo JIOS-a sudjelovali su izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša, prof. dr. sc. 
Goran Bubaš,  prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin, prof. dr. sc. Neven Vrček, izv. prof. dr. sc. 
Nina Begičević Ređep, prof. dr. sc. Mirko Maleković, prof. dr. sc. Dragutin Kermek, doc. dr. 
sc. Renata Mekovec i prof. dr. sc. Željko Hutinski. Članovi FV su, nakon održane rasprave, 
uz 5 suzdržanih glasova prihvatili kandidaturu obje pristupnice za urednicu časopisa JIOS. 
Obje pristupnice su tada održale kratko izlaganje svog plana rada kao urednice JIOS-a, 
nakon čega su članovi FV objema pristupnicama postavljali pitanja. 
Fakultetsko vijeće je jednoglasno podržalo prijedlog da se tajno glasuje za urednicu 
časopisa JIOS, nakon čega je imenovano tročlano Povjerenstvo za provođenje postupka 
tajnog glasovanja u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić, predsjednica 
2. Izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, član 
3. Jelena Gusić, članica 

Članovi FV pristupili su tajnom glasovanju te se Povjerenstvo zajedno s tajnicom Fakulteta 
Tatjanom Zrinski povuklo radi prebrojavanja glasova. 
Po povratku je Povjerenstvo Fakultetskom vijeću podnijelo izvješće – ukupno je glasovalo 
55 članova FV, jedan listić je bio nevažeći, 30 glasova dobila je pristupnica doc. dr. sc. 
Diana Oreški, a 24 glasa pristupnica izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša. 
 
Temeljem članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, fakultetsko 
vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, na sjednici održanoj dana 20. veljače 
2018. godine donijelo je sljedeću 

O  D  L  U  K  U 
I. 

Doc. dr. sc. DIJANA OREŠKI imenuje se urednicom časopisa JIOS koji izdaje Fakultet 
organizacije i informatike, za naredno četverogodišnje razdoblje. 



II. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
Na sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike održanoj 20. veljače 
2018. godine, imenovana je nova urednica časopisa JIOS umjesto dosadašnjeg urednika 
prof. dr. sc. Alena Lovrenčića te je stoga trebalo donijeti odluku kao u dispozitivu. 
 
 

Točka 6. 
Informacije o poslovanju 

6.1. Financijsko izvješće za 2017. godinu 
Prodekan za poslovanje doc. dr. sc. Vladimir Kovšca iznio je članovima FV Financijsko 
izvješće za 2017. godinu. 
Prof. dr. sc. Goran Bubaš postavio je upit zašto software kao nefinancijska proizvedena 
imovina nije navedena u izvještaju na što je prodekan odgovorio da ne postoji zakonska 
obveza navođenja te da MRS nalažu što se i kako prikazuje u financijskom izvješću. Prof. 
dr. sc. Goran Bubaš predložio je da se točka u kojoj se spominje promidžba i reklamiranje 
raščlani na što je prodekan objasnio da se ti iznosi odnose na objave u Narodnim novinama, 
Večernjem listu, a koje smo obvezni objavljivati kada su u pitanju natječaji za radna 
mjesta, zatim promocija na FB i društvenim mrežama. 
Nakon rasprave članovi FV su jednoglasno prihvatili financijsko izvješće za 2017. godinu 
 
Prodekan doc. dr. sc. Vladimir Kovšca iznio je članovima FV financijsko izvješće po 
projektima. Prof. dr. sc. Goran Bubaš izjavio je kako u predmetnom izvješću nedostaje 
informacija o neto dobiti FOI-ja iz tih projekata. Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina 
Begičević Ređep izjavila je kako svaki od projekata pripada određenom programu koji 
propisuje određena pravila financiranja, te da ih prijavljujemo i provodimo u skladu s 
različitim ciljevima i koristima za FOI. Koristi koje FOI ima od tih projetaka nije nužno 
moguće uvijek izraziti u neto iznosu prihoda jer se ne radi o komercijalnim projektima. 
Također, spomenula je kao primjer projekte Hrvatske zaklade za znanost koji su važni 
znansveno-istraživački projekti za instituciju, a ne donose prihod FOI-ju. Isto tako, 
napomenula je kako se informacije o svim projektima mogu naći u Bazi projekata FOI-ja u 
koju FOI zaposlenici imaju pristup. 
 
 

Točka 13. 
Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru o izboru doc. dr. sc. Igora Balabana 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, 60/15, 
131/17) i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 20. 
veljače 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. Dragutin Kermek i prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, 
članovi povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u 
Zagrebu daje mišljenje da doc. dr. sc. IGOR BALABAN 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 14. 
Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru o izboru doc. dr. sc. Renate Mekovec 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, 60/15, 
131/17) 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. Neven 
Vrček, predsjednik te prof. dr. sc. Katarina Ćurko i izv. prof. dr. sc. Ruben Picek, članovi 
povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
daje mišljenje da doc. dr. sc. RENATA MEKOVEC 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.  

 
 
 

Dekan je u 14:00 sati prekinuo 6. sjednicu FV i sazvao nastavak sjednice za 27. veljače 
2018. godine. 

 
 

Točka 7. 
CECIIS konferencija 

7.1. Financijsko izvješće CECIIS 2017 
Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep je članovima FV prezentirala financijsko izvješće 
konferencije CECIIS 2017 s naglaskom na najvažnije točke izvješća: prihodi su iznosili 
123.381,28 kn, izdaci 111.531,04 kn a režijski troškovi 5.459,24 kn, što u konačnici 
rezultira viškom prihoda u iznosu od 6.391,00 kn. Članovi FV jednoglasno su prihvatili 
financijsko izvješće CECIIS 2017. 
 
7.2. Poziv za prijedloge novih sekcija i za voditelja/voditeljicu Organizacijskog odbora 
CECIIS 2019 i 2020 
Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep uputila je članovima FV (kao i svim ostalim 
zaposlenicima FOI-ja) poziv na dostavu prijedloga novih sekcija za CECIIS 2019 i 2020. 
Prijedloge je potrebno dostaviti elektroničkom poštom predsjedniku programskog odbora 
CECIIS konferencije prof. dr. sc. Vjeranu Strahonji, najkasnije do 12. ožujka 2018. godine. 
Prijedlog treba sadržavati naziv i kratak opis sekcije te imena i prezimena predloženika za 
dva suvoditelja sekcije. Prijedloge sekcija će potvrditi Programski odbor. 
Također je najavila otvaranje internog natječaja FOI-ja za voditelja/voditeljicu 
Organizacijskog odbora CECIIS konferencije 2019 i 2020.  S obzirom da je iduća CECIIS 
konferencija jubilarna 30. po redu, objavljuje se postupak za kandidaturu. Potencijalni 
voditelji Organizacijskog odbora svoje prijedloge i plan rada trebaju dostaviti Upravi FOI-ja 
tj. na urudžbeni zapisnik, u pismenom obliku najkasnije do 20. ožujka 2018. Planovi rada 
će se zatim predstavit će na FV, a o novom voditelju će odlučiti članovi FV-a. Nakon 



izbora, novi voditelj Organizacijskog odbora će FV-u predložiti članove Organizacijskog 
odbora, a FV ih potvrđuje. 
 
 

Točka 8. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

Kristijan Gašljević obavijestio je članove FV da je tijeku humanitarni tjedan u kojem se 
prikupljaju donacije za Dom za nezbrinutu djecu u Varaždinu. Prikupljaju se hrana i 
potrepštine, a ne novac. Aktivnosti koje se planiraju kroz tjedan su pub kviz, turnir u 
tetrisu i STEM games tribina namijenjena studentima. Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček 
poziva nastavnike da se uključe u humanitarnu akciju. 
 
8.1. Statut studentskog zbora 
Kristijan Gašljević predstavio je članovima FV promjene Statuta Studentskog zbora. Doc. 
dr. sc. Ivan Malbašić postavio je pitanje broja članova Studentskog zbora. Statutom nije 
definiran točan broj članova Studentskog zbora već se navodi da se na izborima za 
studentski zbor bira najmanje onoliko članova studentskog zbora koliko je potrebno 
studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću.  
 
 

Točka 9. 
Izvješće s javnog razgovora 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 73. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 
131/17),  članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 32. i 33. 
Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na FOI , na sjednici 
održanoj 27. veljače 2018. godine donosi: 

O D  L  U  K  U 
I. 

9.1. Daniel Strmečki 
DANIELU STRMEČKOM, studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Informacijske znanosti – matični broj D-214/2014. prihvaća se tema doktorskog rada pod 
naslovom: OKVIR ZA RAZVOJ OBITELJI POSLOVNIH WEB APLIKACIJA PRIMJENOM 
ONTOLOŠKOG MODELA I GENERATORA PROGRAMSKOG KODA. 
Za mentora se studentu kod izrade doktorskog rada imenuje doc. dr. sc. Ivan Magdalenić. 
 
9.2. Marko Mijač 
MARKU MIJAČU, studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske 
znanosti – matični broj D-186/2012. prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom: 
DESIGN AND EVALUATION OF SOFTWARE FRAMEWORK THAT IMPROVES THE 
MANAGEMENT OF REACTIVE DEPENDENCIES IN DEVELOPMENT OF OBJECT-ORIENTED 
APPLICATIONS /Oblikovanje i evaluacija softverskog okvira za unaprjeđenje upravljanja 
reaktivnim ovisnostima u razvoju objektno-orijentiranih aplikacija/. 
Za mentore se studentu kod izrade doktorskog rada imenuju prof. dr. sc. Vjeran Strahonja i 
doc. dr. sc. Antonio Garcia Cabot.  

II. 
Odluka se, zajedno s ostalom dokumentacijom dostavlja Senatu Sveučilišta u Zagrebu na 
potvrdu. 
 
 



Točka 10. 
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Alana Bojića 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, 
temeljem članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03; 
198/03; 105/04; 174/04; 02/07; 46/07; 45/09; 63/11; 94/13; 139/13; 101/14; 60/15; 
131/17), članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 43. Pravilnika o 
poslijediplomskom sveučilišnom  (doktorskom) studiju na FOI, na sjednici održanoj 27. 
veljače 2018. godine donosi: 

O D  L  U  K  U 
I. 

ALANU BOJIĆU, studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske 
znanosti – matični broj: D-53/2008. doktorski rad pod naslovom: AUTOMATSKO 
PREVOĐENJE IZVORNOG KODA ZA PROGRAMSKE JEZIKE KLASIČNOGA RAČUNALA U IZVORNI 
KOD ZA PROGRAMSKE JEZIKE KVANTNOGA RAČUNALA vraća se na doradu. 
 

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

Točka 11.  
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, 50/16, 131/17) i 
članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici od 27. veljače 2018. 
godine donosi: 

O D  L  U  K  U 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
11.1. izv. prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep u znanstveno zvanje znanstvene 
savjetnice u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor izv. prof. dr. sc. NINE BEGIČEVIĆ REĐEP u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za znanstveno područje društvenih znanosti, 
polje informacijskih i komunikacijskih znanosti  u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Robert Fabac, član 
3. Prof. dr. sc. Sanja Seljan, članica 

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

1. Prof. dr. sc. Božidar Kliček, predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Ruben Picek, član 
3. Izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder, član 



11.3. dr. sc. Ivana Švogora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor dr. sc. IVANA ŠVOGORA u znanstveno zvanje 
znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti  u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Ruben Picek, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Neven Vrček, član 
3. Prof. dr. sc. Mario Cifrek, član 

 
11.4. dr. sc. Katarine Pažur Aničić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u 
području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor dr. sc. KATARINE PAŽUR ANIČIĆ u znanstveno 
zvanje 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. Hrvoje Džapo, član 

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

Točka 12. 
Prijedlog člana Stručnog povjerenstava za izbor izv. prof. dr. sc. Marine Klačmer 

Čalopa u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u području društvenih znanosti, 
polje ekonomija 

Zahtjev izv. prof. dr. sc. Klačmer Čalopa za izbor u znanstveno zvanje uputit će se na 
Ekonomski fakultet u Zagrebu. FV je jednoglasno podržalo prijedlog da se prof. dr. sc. 
Stjepan Dvorski predloži kao član Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje. 

 
 

Točka 15. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i 

radno mjesto docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, 
za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode 

Nakon izlaganja predsjednika Povjerenstva prof. dr. sc. Tihomira Hunjaka, postavljeno je 
pitanje kriterija po kojima se Povjerenstvo odlučilo za prijedlog odabira određenog 
kandidata i eventualne diskriminacije kandidata obzirom da je Povjerenstvo predložilo 
izbor kandidata s manje iskustva i manjim brojem objavljenih radova. Predsjednik 
povjerenstva je pojasnio da nema govora o diskriminaciji obzirom da oboje kandidata 
ispunjava uvjete natječaja, a konačnu odluku donosi Fakultetsko vijeće. Naglasio je da se 
prijedlog Povjerenstva temelji na činjenici da je predloženi kandidat aktivan znanstvenik, 
ocijenjen visokim ocjenama na studentskim anketama, za razliku od protukandidatkinje 
koja posljednjih nekoliko godina nije objavljivala znanstvene radove niti održavala nastavu 
na visokoškolskoj ustanovi. 
Također, postavljeno je pitanje primjene „nove“ Odluke Rektorskog zbora o nužnim 
uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku  izbora u 
znanstveno-nastavna zvanja. Kao glavni problem navedeno je to što je natječaj raspisan u 
srpnju 2017. godine kada je vrijedila „stara“ Odluka, dok je izvješće napisano prema 
kriterijima iz „nove“ Odluke koja datira iz prosinca 2017. godine. Izv. prof. dr. sc. Zlatko 
Erjavec naveo je da oba kandidata ispunjavaju nužne uvjete i da primjenom „nove“ Odluke 
nijedan kandidat nije oštećen.  



Tajnica Fakulteta Tatjana Zrinski, univ. spec. iur. objasnila je da je od prosinca 2017. 
godina na snazi nova Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne 
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja u čijim prijelaznim i završnim 
odredbama stoji da danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka iz 2006. 
godine. Uzimajući u ozbir pravno načelo zabrane retroaktivnog djelovanja zakona i propisa 
utvrđeno je da u navedenoj odluci nisu navedene odredbe vezano uz primjenu Odluke iz 
2006. godine (NN 10672006) na postupke pokrenute prije stupanja na snagu Odluke iz 2017 
godine (NN 12272017) već je dana mogućnost da se iznimno, na zahtjev pristupnika koji se, 
u roku od 30 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke, prvi put bira u znanstveno-nastavno 
zvanje docenta, odnosno na zahtjev pristupnika kojem je od dana izbora u znanstveno-
nastavno zvanje docenta ili izvanrednog profesora do dana stupanja na snagu ove odluke 
proteklo najmanje 30 mjeseci na njegov izbor u znanstveno-nastavno zvanje primijenit će 
se odredbe Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 
izbora u znanstveno-nastavna zvanja (»Narodne novine«, br. 106/06 i 127/06). Zbog 
različitih stavova i primjene dodala je da je za način primjene i tumačenje Odluke 
zaduženo Povjerenstvo za tumačenje uvjeta Rektorskog zbora. Svakako je bitno 
napomenuti da ni jednom kandidatu nije nanijeta šteta obzirom da je utvrđeno da oba 
ispunjavaju uvjete. 
FV je odluku o odabiru kandidata donijelo uz jedan suzdržani glas.  
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članaka 35., 92. i 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 
131/17) i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 27. 
veljače 2018. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

Dr. sc. MARCEL MARETIĆ, viši asistent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u 
Zagrebu bira se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto DOCENTA za znanstveno 
područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku 
na Katedri za kvantitativne metode. 
 

II. 
Odluka se temelji na : 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora; 
 Izvješću Povjerenstva o održanom nastupnom predavanju; 
 Odluci Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje matematika, o 

izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
URBROJ: 355-06-04-17-0002 od 12. prosinca 2017.  

 
III. 

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

Točka 16. 
Izvješće Stručnog povjerenstva 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 

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 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 27. 
veljače 2018. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

Dr. sc. KATARINA PAŽUR ANIČIĆ, asistentica na Fakultetu organizacije i informatike 
Varaždin Sveučilišta u Zagrebu bira se u suradničko zvanje i radno mjesto 
poslijedoktorandice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje 
informacijskih i komunikacijskih znanosti za grupu predmeta vezanih uz upravljanje 
informatičkim uslugama i IT menadžment na Katedri za razvoj informacijskih sustava. 
 
Odluka se temelji na: 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 

 
Točka 17. 

Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i 
na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje 

informacijskih i komunikacijskih znanosti, na određeno vrijeme, za razdoblje trajanja 
projekta IP-2014-09-3877 Internet stvari – okvir interoperabilnosti 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
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 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici održanoj 27. 
veljače 2018. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

Dr. sc. IGOR TOMIČIĆ bira se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti, na određeno vrijeme, za razdoblje trajanja projekta IP-2014-09-
3877 Internet stvari – okvir interoperabilnosti.  
 
Odluka se temelji na : 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 

 
Točka 18. 

Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru 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 
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 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 
 
Dekan je objasnio članovima FV da će se prilikom ponovnog raspisivanja natječaja (kojeg 
su članovi FV također jednoglasno podržali), natječaji raspisati za 1 asistenta na Katedri za 
razvoj informacijskih sustava (za polje informacijske i komunikacijske znanosti) te za 2 



asistenta na Katedri za organizaciju (2 za polje ekonomije ili 1 za polje informacijske i 
komunikacijske znanosti i 1 za polje ekonomije). 
 
 

Točka 19. 
Izvješće Stručnog povjerenstva Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru 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 
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, 
131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 66. Statuta Fakulteta 
organizacije i informatike, na sjednici Fakultetskog vijeća od 27. veljače 2018. godine 
donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

MAJA BUHIN PANDUR bira se u suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENTICE za 
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz 
statistiku na Katedri za kvantitativne metode.  
 

II. 
Odluka se temelji na: 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
 

Točka 20. 
Prijedlog za raspisivanje natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i 
radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u području društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz programiranje, 

algoritme i fizičko oblikovanje baza podataka na Katedri za teorijske i primijenjene 
osnove informacijskih znanosti 

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 nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora 
(trajno zvanje) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, za grupu predmeta vezanu uz programiranje, algoritme i fizičko oblikovanje baza 
podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti. 

 
 

Točka 21. 
Ostala pitanja 

Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček je podsjetio članove FV kako je u prvom dijelu sjednice 
održane 20. veljače 2018. godine izglasana Odluka o sudjelovanju u pokretanju i izvođenju 
diplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje i Zahtjev za izdavanje suglasnosti za 
izvođenje nastave za nastavnike na studiju Vojno vođenje i upravljanje. Međutim, obzirom 
da se Odluka i Zahtjev odnose samo na diplomski studij Vojno vođenje i upravljanje na 
Vojnim studijima, moli FV da na isti način podrži i diplomski studij Vojno inženjerstvo na 
Vojnim studijima. Članovi FV jednosglano su podržali dekanov prijedlog. 
Ivica Gašparac postavio je pitanje broja sudskih procesa koje trenutno vodi FOI te zamolio 
Upravu da pripremi izvješće o broju sudskih procesa.  




