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

održane 20. ožujka 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. Mirko Čubrilo, doc. dr. sc. Kristina Detelj, izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić, izv. 
prof. dr. sc. Jasminka Dobša, prof. dr. sc. Vesna Dušak, izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, 
prof. dr. sc. Robert Fabac, doc. dr. sc. Petra Grd, doc. dr. sc. Goran Hajdin, prof. dr. sc. 
Tihomir Hunjak, doc. dr. sc. Nikola Ivković, 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, 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 
 
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: Gašljević Kristijan, Okreša Đurić Bogdan, Monika Tenšić, Ivan Solić 
 
Opravdali izostanak: prof. dr. sc. Miroslav Bača, prof. dr. sc. Goran Bubaš, izv. prof. dr. 
sc. Sandro Gerić, doc. dr. sc. Iva Gregurec, prof. dr. sc. Željko Hutinski, izv. prof. dr. sc. 
Ruben Picek 
 
Odsutni: prof. dr. sc. Ruža Brčić, prof. dr. sc. Stjepan Dvorski, doc. dr. sc. Irena 
Kedmenec, doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi 
 
Zapisničarke: Nela Kivač i Lea Friščić 
 
 
Damir Vučić, prof. predstavio je studente koji su sudjelovali na Sveučilišnom natjecanju u 
e-sportu (Sokolić, Pavlek, Sitar i Zebić) koji su u kategoriji League od Legends pobijedili u 
polufinalu ekipu FER-a. Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček čestitao im je na postignutom 
uspjehu. 
 
Članovi FV su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red sjednice. 
 
 



Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 6. sjednice FV 

Izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec smatra kako je u točci 15. zaključaka 6. sjednice FV 
potrebno specificirati raspravu te je pročitao je prijedlog dijela zaključaka pod točkom 15.  
Tajnica fakulteta Tatjana Zrinski, univ. spec. iur. nadovezala se na tu temu i istaknula 
kako još ne postoji službeno tumačenje Povjerenstva za tumačenje Odluke Rektorskog 
zbora. Naglasila je kako je odmah nakon FV kontaktirana glavna tajnica Sveučilišta koja je 
napomenula da je nekoliko sastavnica primijenilo novu Odluku Rektorskog zbora na izbore 
pokrenute prije njenog donošenja međutim, naknadno je sugerirano da se pripreme nova 
izvješća u kojima će se primijeniti stara odluka kako se ne bi narušavala pravna načela. 
Ivica Gašparac istaknuo je, a vezano za točku 6. zaključaka 6. sjednice FV, kako svi 
zaposlenici nemaju pristup bazi projekata te moli da se svim zaposlenicima to omogući. 
Uz intervenciju izv. prof. dr. sc. Zlatka Erjavca, članovi FV jednoglasno su prihvatili 
zaključke 6. sjednice FV. 
 
 
 

Točka 2. 
Informacije dekana 

Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček pohvalio je Centar za podršku studentima (CPSRK) FOI-ja 
koji je uvršten u europske primjere dobre prakse suradnje između akademskog i poslovnog 
sektora u sklopu inicijative University-Business Cooperation koja se provodi od strane 
Europske komisije. 
UNESCO je dodijelio priznanje pilot projektu „e-Škole“ Uspostava sustava razvoja digitalno 
zrelih škola kao jednom od 12 najboljih projekata na svijetu u području primjene IKT-a 
obrazovanju za 2017. godinu. Projekt obuhvaća dva ključna područja: informatizaciju 
poslovnih i nastavnih procesa te primjenu IKT-a u obrazovanju, pa je sama implementacija 
projekta razdvojena na dva strateška projekta: Projekt A, kojemu je koordinator na FOI-ju 
prof. dr. sc. Vjeran Strahonja i projekt B kojem je koordinatorica na FOI-ju izv. prof. dr. 
sc. Nina Begičević Ređep. 
Dekan je izvijestio članove FV da je održano Sektorsko vijeće te su dva zanimanja upisana 
u registar (Analitičar poslovnih sustava i Arhitekt poslovnih sustava), a treće će se doraditi.  
Dekan je obavijesti članove FV kako je otvoren novi HKO natječaj za razvoj 
novih/unapređenje postojećih studijskih programa na preddiplomskoj i diplomskoj razini, 
na koji će se FOI prijaviti, te da je završena prijava projekta ESF internacionalizacija za 
pripremu združenih studijskih programa ili modula na engleskom jeziku u području STEM-a.  
Dekan je izvijestio članove FV o sudskim postupcima u kojima FOI sudjeluje kao stranka, a 
na zahtjev Ivice Gašparca. Tri sudska postupka vode se na Općinskom sudu u Varaždinu, 
dok se jedan vodi na Upravnom sudu u Zagrebu. Obzirom da su sudsku postupci u tijeku, ne 
mogu se komentirati. 
 
Prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin obavijestio je članove FV da su u nakladi FOI-ja objavljena 
dva udžbenika u zadnjih par mjeseci. Prvi udžbenik je Programiranje u 14 lekcija kojem su 
autori prof. dr. sc. Alen Lovrenčić i doc. dr. sc. Mario Konecki, dok su recenzenti prof. dr. 
sc. Mirko Čubrilo i izv. prof. dr. sc. Saša Singer. Drugi udžbenik je Teorija i primjena baza 
podataka autora prof. dr. sc. Mirka Malekovića i izv. prof. dr. sc. Markusa Schattena, dok 
su recenzenti prof. dr. sc. Mirko Čubrilo, prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han i prof. dr. sc. 
Ivan Luković.  
 
 

Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 

Prodekanica doc. dr. sc. Renata Mekovec pohvalila je Centar za podršku studentima 
(CPSRK) FOI-ja koji je uvršten kao jedan od 40 europskih primjera dobre prakse suradnje 



između akademskog i poslovnog sektora u sklopu inicijative University-Business 
Cooperation koja se provodi od strane Europske komisije. Istaknula je kako CPSRK djeluje 
na FOI-ju već 6 godina i da je ovo lijep primjer priznanja za Centar, koji je jedini Centar iz 
Republike Hrvatske koji se nalazi na ovom popisu. Javno je zahvalila svim djelatnicima 
CPSRK-a i pohvalila njihov rad. 
Prodekanica je pohvalila nastavnike i studente koji su se odazvali na natječaje za dodatne 
radionice za studente. Izvijestila je FV da je prošle godine održano šest edukacija 
temeljem kojih su studentima priznati ECTS bodovi za izvannastavnu aktivnost. Priznati 
ECTS bodovi za pojedinu radionicu vrijede 4 akademske godine (nakon čega se mora 
ponovno provesti procedura priznavanja ECTS bodova za pojedinu radionicu), tako da će se 
ove godine ponovno ponuditi svih 9 radionica. 
Prodekanica je izvijestila kako je raspisan novi natječaj za HKO - Poziv na dostavu 
projektnih prijedloga: Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja. U okviru ovog Poziva 
sredstvima ESF-a financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu 
preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda 
cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski 
studiji te programi cjeloživotnog učenja. Prodekanica je naglasila je kako su u projektu 
STAND4Info pokriveni svi našti studijski programi, a sada postoji mogućnost prijave za 
nešto novo pa poziva sve zainteresirane. 
Prodekanica je obavijestila članove FV da će se na Veliki petak nastava održavati do 12 
sati. 
 
 

Točka 4. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

4.1. Žalba mr. sc. Roberta Mužara 
Prof. dr. sc. Diana Šimić izvijestila je članove FV o primljenoj žalbi od strane mr. sc. 
Roberta Mužara, a kojom isti prigovara na rješenje kojim mu se ne odobrava upis na I. 
godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske znanosti na 
Fakultetu organizacije i informatike. 
Prof. dr. sc. Diana Šimić ukratko je obrazložila razloge neodobravanja upisa mr. sc. 
Robertu Mužaru na I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Informacijske znanosti pritom navodeći kako Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom 
(doktorskom) studiju određuje dvije skupine kriterija za upis: formalne uvjete i intervju. 
Istaknula je da su formalni uvjeti zadovoljeni, međutim, kandidat nije zadovoljio na 
intervjuu, s obzirom na to da Povjerenstvo iz njegovih odgovora nije moglo prepoznati da 
kandidat ima odgovarajuću motivaciju i razloge upisa na doktorski studij, kao ni da li ima 
uvjete za redovito studiranje. 
Na pitanje prof. dr. sc. Mirka Čubrila koji su to uvjeti za redovito studiranje, prof. dr. sc. 
Diana Šimić odgovorila je kako se iz intervjua pokušava saznati od kandidata je li i gdje je 
zaposlen, da li sudjeluje u znanstvenim istraživanjima, da li je poslodavac upoznat s 
činjenicom da kandidat upisuje doktorski studij, postoje li izvori financiranja studija i 
doktorskih istraživanja i slično, a na koja kandidat nije želio odgovoriti. Na pitanje prof. 
dr. sc. Mirka Čubrila smiju li takva pitanja biti predmetom intervjua, prof. dr. sc. Diana 
Šimić odgovorila je kako su takva pitanja uobičajena te da se ista pitanja postavljaju svim 
kandidatima.  
Otvorila se rasprava u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, doc. dr. sc. Goran 
Hajdin, prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, doc. dr. sc. Ivan Malbašić, a zaključak rasprave je 
kako je Vijeće doktorskog studija legitimno izabrano tijelo Fakulteta koje djeluje prema 
Pravilniku o doktorskom studiju i u okviru svojih ovlasti savjesno i autonomno donosi svoje 
prosudbe, te ako je Vijeće doktorskog studija ocijenilo da kandidat nije zadovoljio uvjete 
za upis na doktorski studij, treba poštovati njihovu odluku. 
Prof. dr. sc. Dragutin Kermek je, kao član VDS-a, dodao je da je taj intervju bio daleko od 
akademske razine. 



Na pitanje Ivice Gašparca jesu li takvi intervjui uobičajeni na drugim fakultetima, prof. dr. 
sc. Diana Šimić odgovorila je da jesu. Prof. dr. sc. Alen Lovrenčić naglasio je kako takvi 
intervjui postoje upravo zato jer previše studenata na poslijediplomskom studiju ne 
uspijeva završiti studij i na taj način se želi unaprijed to spriječiti. 
Uz tri suzdržana glasa, članovi FV su prihvatili odbijanje žalbe. 
 
Na osnovi članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, 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; 60/15; 131/17), članka 112. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu , članka 10. i 11. Pravilnika o 
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju u Fakultetu, Fakultetsko vijeće na 
sjednici održanoj dana 20.ožujka 2018. godine donijelo je sljedeće 
 

R J E Š E N J E  
 
ODBIJA SE žalba mr. sc. ROBERTU MUŽARU iz Đurmanca, Goričanovec 40, na rješenje 
KLASA:  643-03/18-01/1, URBROJ: 2186-62-06-18-22  od 14. veljače 2018. godine kojim se 
ne odobrava upis u I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Informacijske znanosti na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. 

 
O b r a z l o ž e n j e  

 
Mr.sc. Robert Mužar podnio je dana 5.3.2018. godine žalbu na rješenje Klasa: 643-03/18-
01/1, Urbroj: 2186-62-06-18-22  od 14. veljače 2018.godine kojim mu nije odobren upis u I. 
godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske znanosti na 
Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. 

Imenovani je žalbu podnio u roku. 
Imenovani u žalbi navodi da moli da se svim članovima Fakultetskog vijeća dostavi 
kompletna natječajna dokumentacija svih prijavljenih kandidata na uvid (uključujući i 
njegova), te da se gore navedeno rješenje poništi i omogući mu upis u I. godinu gore 
navedenog studija, a sve zbog nepostojanja niti jednog opravdanog razloga da ga se odbije 
s obzirom na njegovu natječajnu prijavu i objavljeni razgovor vezano uz upis na navedeni 
poslijediplomski sveučilišni doktorski studij. Navodi da, s obzirom na činjenice da je u 
znanosti aktivan od 1996. godine, da je 2017. godine izabran u naslovno nastavno zvanje 
predavača za područje društvenih znanosti: polje informacijske i komunikacijske znanosti, 
da je do 2005.godine prošao kompletni postupak prijave doktorskog rada izvan doktorskog 
studija, te da mu je odobrena tema doktorskog rada od strane Senata Sveučilišta u 
Zagrebu, da je gotovo 13 godina radio na Fakultetu organizacije i informatike (asistirao na 
šest različitih kolegija na Katedri za razvoj informacijskih sustava), da osobno poznaje 
neke kandidate koji su manje kvalificirani i neinformatičke struke (ekonomske struke), a 
odobren im je upis na gore navedeni poslijediplomski sveučilišni doktorski studij 
Informacijske znanosti, da je konstantno diskriminiran po osnovi obrazovanja i akademskog 
statusa od strane dekana prof. dr. sc. Nevena Vrčeka i članova svih povjerenstava na FOI-
ju, budući da se konstantno prijavljuje na natječaje koje raspisuje Fakultet organizacije i 
informatike, a primaju se manje obrazovani i kvalificirani kandidati (na raspisane natječaje 
za radna mjesta, kao i za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Informacijske 
znanosti) itd. Stoga moli Fakultetsko vijeće da se navedeno rješenje poništi i omogući mu 
se upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij. 
Žalba imenovanog je neosnovana.  
 



Mr. sc. Robert Mužar, pristupnik za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij 
Informacijske znanosti, predao je traženu dokumentaciju za upis na doktorski studij i 
prisustvovao intervjuu za prijem na doktorski studij.  
Prema članku 10. stavku 3. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) 
studiju propisano je da kriteriji vrednovanja pristupnika koji su se javili na natječaj 
obuhvaćaju uspjeh u prethodnom studiju, motivaciju za znanstveni rad, objavljene radove, 
preporuke profesora i usklađenost željenog područja istraživanja s programom doktorskog 
studija.  

Uz provjeru priložene dokumentacije, Vijeće doktorskog studija provodi intervju sa svim 
pristupnicima koji su se prijavili na natječaj. Vijeće doktorskog studija donosi odluku o 
pravu na upis na studij temeljem analize dokumentacije i intervjua s pristupnicima. 
 
Kriteriji  vrednovanja pristupnika koji su se javili na natječaj  za upis na doktorski studij 
uređeni su, kako je prethodno navedeno, člankom 10. stavak 3. Pravilnika o 
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na Fakultetu organizacije i 
informatike. Ti kriteriji obuhvaćaju uspjeh u prethodnom studiju, motivaciju za znanstveni 
rad, objavljene radove, preporuke profesora i usklađenost željenog područja istraživanja s 
programom doktorskog studija. U okviru intervjua s pristupnicima ocjenjuje se i da li 
pristupnik posjeduje potrebno predznanje, ICT pismenost i sposobnost za doktorski studij, 
da li dovoljno poznaje strani jezik za uspješno korištenje znanstvene literature i da li ima 
odgovarajuću motivaciju i razloge za upis na doktorski studij te uvjete za redovito 
studiranje.  
 
Mr. sc. Robert Mužar zadovoljio je, kao i svi ostali pristupnici, nužne uvjete za upis na 
doktorski studij koji se provjeravaju analizom dokumentacije (završen odgovarajući 
sveučilišni diplomski studij, prosjek ocjena, poznavanje stranog jezika). Da kandidat nije 
zadovoljio temeljem dokumentacije ne bi bio pozvan na intervju. Na temelju intervjua u 
kojem kandidat nije pokazao dovoljnu razinu suradnje, članovi povjerenstva nisu mogli 
zaključiti da mr. sc. Robert Mužar ima odgovarajuću motivaciju i razloge upisa na doktorski 
studij i uvjete za redovito studiranje. S obzirom na to da Vijeće doktorskog studija kako je 
i navedeno člankom 10. stavkom 5. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom 
(doktorskom) studiju, donosi odluku o pravu na upis i temeljem intervjua s pristupnikom, a 
ne samo temeljem analize dokumentacije, ovim putem se ističe kako kandidat nije 
zadovoljio na intervjuu. 
 
Svi ostali navodi u žalbi imenovanog su neosnovani te je rješenje kojim mu nije odobren 
upis u I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske znanosti na 
Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu zasnovano na elementima i 
kriterijima navedenim u Pravilniku o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju 
na Fakultetu organizacije i informatike. 
 
Temeljem svega navedenog utvrđeno je da je žalba imenovanog neosnovana te je donijeto 
rješenje kao u dispozitivu. 
 
 
Prof. dr. sc. Diana Šimić obavijestila je članove FV kako će se u petak 23. ožujka 2018. 
godine u Vijećnici Fakulteta održati kvalifikacijski doktorski ispit uz dva prijavljena 
kandidata. 
 
 



Točka 5. 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 

Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep predstavila je članovima FV izvješća: 
I. Izvješće o provedenom natječaju za Erasmus+ studijski boravak studenata u ak. godini 

2018./19. Na natječaj za Erasmus+ studijski boravak se prijavilo 18 studenata FOI-ja. 
Uoči i tijekom natječaja Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja organizirao je mnoštvo 
informativnih aktivnosti u svrhu promoviranja mobilnosti studenata u sklopu programa 
Erasmus+: Erasmus+ info dan, Erasmus+ info tribina, Erasmus+ info prezentacije na 
predavanjim, koje se rezultirale velikim brojem prijavljenih studenata za mobilnost, 
najveći broj do sada. 

II. Prijave projekata na poziv „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ Ministarstva 
znanosti i obrazovanja – ESF. FOI je na poziv za dostavu projekata u okviru Europskog 
socijalnog programa, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 
Internacionalizacija visokog obrazovanja prijavio dva projekta prijedloga: Pametna 
okruženja – Internacionalizacija studijskih programa Fakulteta organizacije i informatike 
kroz razvoj modula na engleskom jeziku (partnerska tvrtka: Mobilisis d.o.o., institucije 
koje su sudjelovale u pripremi prijave: University of Alcala i University of Žilina, 
vrijednost projekta: 1.714,136 kn) i LoMI- Internacionalizacijom preskačemo granice 
(razvoj diplomskog studijskog programa na engleskom jeziku, prijavitelj: Fakultet 
prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, partneri: FSB i FOI.) 

III. Izvješće prof. dr. sc. Kornelija Rabuzina i Martine Šestak o sudjelovanju na 
međunarodnom znanstvenom projektu NATO SPS G4968 u suradnji s NATO, MIT i DUZS. 

IV. Projekt e-Škole uvršten među 12 najboljih edukacijskih projekata na svijetu. Nositelj 
projekta je CARNET, voditeljica projekta: Andrijana Prskalo Maček, a Fakultet 
organizacije i informatike je jedina visokoškolska ustanova partner na projektu, 
koordinatori na FOI-ju: prof. dr. sc. Vjeran Strahonja i izv. prof. dr. sc. Nina Begičević 
Ređep. 

V. Izvješće Višnje Fare, prof. o sudjelovanju na međunarodnoj konferenciji u Grčkoj. 
VI. Izvješće o posjeti prof. dr. Dietera Hertwecka, član je projektnog tima Interreg 

projekta Digitrans, iz Herman-Hollerith istraživačkog centra na Sveučilištu u 
Reutlingenu. 

 
5.1. Donošenje odluke o osnivanju laboratorija Fakulteta organizacije i informatike 
Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep predstavila je članovima FV prijedlog 
Odluke o osnivanju laboratorija FOI-ja. Sve prijave laboratorija zadovoljavaju kriterije te 
će biti osnovano 11 novih laboratorija, uz 3 postojeća (koji su predali izvješća o radu). 
Prodekanica je naglasila kako će se omogućiti zasebno računovodstveno praćenja prihoda i 
rashoda svakog laboratorija. Sukladno Pravilniku o raspodjeli vlastitih prihoda Fakulteta 
nalaže se izdvajanje od 20% prihoda od komercijalnih aktivnosti za unaprjeđenje 
djelatnosti Fakulteta, dok se za Laboratorije predlaže izdvajanje od 10% prihoda od 
komercijalnih aktivnosti za unapređenje djelatnosti Fakulteta, a 10% prihoda ostavlja se na 
raspolaganje laboratoriju za nabavku opreme te znanstveno-nastavno usavršavanje. 
 
Povela se rasprava o tome treba li postojeće laboratorije uključiti u ovu odluku, o postotku 
prihoda od komercijalnih aktivnosti koji se raspodjeljuje sukladno Pravilniku o raspodjeli 
vlastitih sredstava FOI-ja, o sistematizaciji radnih mjesta, koeficijentima, Pravilniku o 
unutarnjem ustrojstvu. Dekan je zaključio kako je ideja laboratorija skupiti stručnjake koji 
ne moraju nužno biti s iste katedre. Također zaključeno je da angažman voditelja(ice) 
laboratorija nije radno mjesto i nije vezano uz povećanje plaće tj. koeficijenta. 
Također prodekanica je napomenula da će se nakon dvogodišnjeg rada Laboratorija 
zatražiti izvješće o radu Laboratorija te će se sukladno provedenim aktivnostima i 
ostvarenim ciljevima odlučiti o nastavku rada Laboratorija te njihovom uključivanju u 
Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu Fakulteta. 



Članovi FV su, uz jedan suzdržan glas, prihvatili prijedlog Odluke uz dopunu koja se odnosi 
na dodatak članka odluke da voditelj(ica) Laboratorija nije vezana uz radno mjesto i ne 
nosi koeficijent za obavljanje te funkcije. 
 
Temeljem članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike (u daljnjem tekstu: 
Fakultet), Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 20. ožujka 2018. godine donijelo je 
sljedeću  

O D L U K U 
I. 

Daje se suglasnost za osnivanje sljedećih laboratorija Fakulteta:  
1) Laboratorij za poduzetništvo 
2) Laboratorij za analitiku učenja i akademsku analitiku 
3) Laboratorij za strateško planiranje i odlučivanje 
4) Laboratorij za inovativnu primjenu e-učenja i računalno poučavanje stranih jezika 
5) Laboratorij za Web arhitekture, tehnologije, servise i sučelja (WATSS) 
6) Laboratorij za dizajn programskih sučelja i internetske servise (L-DPS-IS) 
7) Laboratorij za ERP sustave i interoperabilnost (ERPlab@FOI) 
8) Laboratorij za unapređenje poslovnih procesa 
9) Laboratorij za podatkovne tehnologije 
10) Laboratorij za primijenjeno softversko inženjerstvo 
11) Laboratorij za napredne tehnologije u obrazovanju.  

II. 
Laboratoriji Fakulteta ustrojstvene su jedinice Fakulteta koje će biti formalno ustrojene 
unutar organizacijske strukture definirane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i ustroju 
radnih mjesta na Fakultetu organizacije i informatike. 
Funkcija voditelja laboratorija nije radno mjesto sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta 
i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, broj  25/13, 
72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14-ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 
151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17-
ispravak, 74/17, 122/17 i 9/18). 
 

III. 
Laboratoriju se omogućuje zasebno računovodstveno praćenje prihoda i rashoda ostvarenih 
od potencijalnih komercijalnih i drugih projektnih aktivnosti. Sukladno Pravilniku o 
raspodjeli vlastitih prihoda Fakulteta nalaže se izdvajanje od 20% prihoda od komercijalnih 
aktivnosti za unaprjeđenje djelatnosti Fakulteta, dok se za Laboratorije nalaže izdvajanje 
od 10% prihoda od komercijalnih aktivnosti za unapređenje djelatnosti Fakulteta, a 10% 
prihoda ostavlja se na raspolaganje laboratoriju za nabavku opreme te znanstveno-
nastavno usavršavanje. 

IV. 
Prilog ovoj Odluci je tablica s popisom laboratorija, imenima voditelja(ica) laboratorija, 
definiranim strateškim područjem i podpodručjem kao i istraživačkim skupinama. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje. 
  

O b r a z l o ž e n j e 
Temeljem poziva Poslovodnog kolegija za dostavu prijava za osnivanje laboratorija 
Fakulteta organizacije i informatike prijavljeni su laboratoriji iz točke I. ove Odluke. 
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju sukladno kriterijima iz poziva, utvrđeno je da 
dostavljene prijave ispunjavaju kriterije za osnivanje laboratorija te je Fakultetsko vijeće 
dalo suglasnost na njihovo osnivanje.  Temeljem svega navedenog donijeta je odluka kao u 
dispozitivu. 
 
5.2. Imenovanje povjerenstva za dodjelu Rektorove nagrade 



Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček zamolio je nastavnike i Studentski zbor da motiviraju 
studente za prijavu za Rektorovu nagradu. 
 
Temeljem članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin i članka 4. 
stavka 3. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 
dana 20. ožujka 2018. godine donijelo je sljedeću  

O D L U K U 
Osniva se Povjerenstvo za evaluaciju studentskih radova za dodjelu Rektorove nagrade za 
ak. godinu 2017./2018. u sastavu:  

1) Izv.prof.dr.sc. NINA BEGIČEVIĆ REĐEP, prodekanica za znanstvenoistraživački rad – 
predsjednica povjerenstva 

2) Doc.dr.sc. RENATA MEKOVEC, prodekanica za nastavu – članica povjerenstva 
3) Prof.dr.sc. VESNA DUŠAK – članica povjerenstva 
4) Prof.dr.sc. ROBERT FABAC – član povjerenstva 
5) Izv.prof.dr.sc MARKUS SCHATTEN – član povjerenstva 
6) Doc. dr. sc. KRISTINA DETELJ – članica povjerenstva 
7) Doc.dr.sc. TONIMIR KIŠASONDI – član povjerenstva 
8) Doc. dr. sc. DIJANA PLANTAK VUKOVAC – članica povjerenstva  

  
O b r a z l o ž e n j e 

Temeljem raspisanog natječaja Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu Rektorove nagrade, 
donijeta je odluka o potrebi osnivanja Povjerenstva Fakulteta za evaluaciju prijavljenih 
studentskih radova a sukladno Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade. Slijedom navedenog 
donijeta je odluka kao u dispozitivu. 
 
 
Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja izvijestio je FV o novostima vezanim za nove sekcije na 
CECIIS konferenciji 2018. Prvi prijedlog nove sekcije je radionica Wokrshop on data 
analysis izv. prof. dr. sc. Jasminke Dobše, koju je PO podržao. Daljnji prijedlog Računalne 
igre doc. dr. sc. Maria Koneckog također je prihvaćen od strane PO, samo je doc. dr. sc. 
Mario Konecki zamoljen od strane PO da razjasni radi li se o stručnoj ili znanstvenoj 
sekciji. Treći prijedlog je stručna sekcija na hrvatskom jeziku vezana za projekt e-Škola, 
Digitalna transformacija obrazovnih institucija predložena od strane prodekanice izv. prof. 
dr. sc. Nine Begičević Ređep. Četvrti prijedlog od strane Udruge asistenata jest uvođenje 
znanstvene sekcije na hrvatskom jeziku.  
Prof. dr sc. Vjeran Strahonja izjavio je kako postoji problem s uvođenjem znanstvene 
sekcije na hrvatskom jeziku iz razloga što članovi PO ne bi razumjeli radove, a i smatra da 
se na taj način konferencija derogira. Naglasio je kako se na PO razmatralo nekoliko 
rješenja prijedloga Udruge asistenata te da je, za sada, prihvaćen prijedlog da se 
organizira posebni znanstveni simpozij koji bi imao posebne recenzente i poseban zbornik. 
Kada se sastavi prijedlog takvog simpozija, u kojem će se vidjeti koji sve resursi moraju 
biti uključeni u organizaciju takvog događaja, odlučit će se hoće li biti organiziran ili ne. 
Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja naglasio je kako je jasna potreba znanstvene sekcije na 
hrvatskom jeziku, ali da CECIIS konferenciju koja je međunarodnog karaktera ne smijemo 
derogirati sa sekcijama na hrvatskom jeziku. Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević 
Ređep iznijela je jedan od prijedloga prof. dr. sc. Vjerana Strahonje, a to je mogućnost da 
se omogući dvojezična objava znanstvenih radova na CECIIS konferenciji. Prof. dr. sc. 
Diana Šimić izjavila je kako smatra da ne bi trebalo biti prepreke dvojezičnoj objavi 
radova. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja predlaže da se prije nastavka diskusije provjere te 
mogućnosti te moli da se sva pitanja vezana za nove sekcije riješe u roku od tjedan dana, 
kako bi se mogla urediti web stranica i poslati pozivi.Zaključak je da će se preispitati 
opcije dvojezične objave radova na CECIIS konferenciji, a kao alternativa je organizacija 
znanstvenog kolokvija na hrvatskom jeziku kao dio CECIIS konferencije ili zasebno 
događanje. 



 
 

Točka 6. 
Informacije o poslovanju 

Prodekan doc. dr. sc. Vladimir Kovšca izvijestio je članove FV o Odluci Senata kojom se 
prihvaća prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake subvencija participacija školarina 
sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 
Prodekan prof. dr. sc. Vladimir Kovšca izvijestio je članove FV kako će kroz dva tjedna biti 
organizirana radionica na kojoj će biti prezentiran način na koji se može raspolagati 
dodatkom na plaću. Obzirom da neto iznos tog dodatka sada iznosi otprilike polovicu bruto 
iznosa zbog izdvajanja za mirovinsko, zdravstveno, poreze i prireze, zaposlenicima će se 
dati mogućnost uplate bruto iznosa do maksimalno 500 kn mjesečno što je iznos dozvoljene 
neoporezive uplate poslodavca zaposleniku  u dragovoljni mirovinski fond, ukoliko smatraju 
da bi to dugoročno moglo biti korisnije.  

 
 

Točka 7. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

Kristijan Gašljević zahvalio je svima na sudjelovanju u humanitarnom tjednu u organizaciji 
Studentskog zbora FOI. Informirao je FV o vrijednosti prikupljenih sredstva te kome su ista 
bila namijenjena. 
 
 

Točka 8. 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 

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, 60/15, 131/17), 
članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 37. i 38. Pravilnika o 
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na sjednici održanoj 20. ožujka 2018. 
godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

8.1. Jasna Gamulin 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada JASNI GAMULIN, studentici 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske znanosti D-65/2008. pod 
naslovom: MODELIRANJE USPJEHA STUDENATA RUDARENJEM PODATAKA IZ HIBRIDNOGA 
OKRUŽENJA ZA UČENJE UZ PRIMJENU ANALIZE VREMENSKIH NIZOVA U FREKVENCIJSKOJ 
DOMENI u sastavu: 
 1. Izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša, predsjednica 
 2. Prof. dr. sc. Marjan Krašna, član 
 3. Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, članica 
 
8.2. Dino Alagić 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada DINI ALAGIĆU, studentu 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske znanosti D-177/2012. pod 
naslovom: IZGRADNJA MODELA ZA AUTOMATIZIRANU I POBOLJŠANU ISKORISTIVOST 
POSTOJEĆIH RAČUNALNIH RESURSA POSLUŽITELJA u sastavu: 
 1. Prof. dr. sc. Dragutin Kermek, predsjednik 
 2. Prof. dr. sc. Marin Golub, član 
 3. Doc. dr. sc. Nikola Ivković, 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 9. 

Izvješće o ocjeni doktorskog rada  
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, 
temeljem članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03; 
198/03; 105/04; 174/04; 02/07; 46/07; 45/09; 63/11; 94/13; 139/13; 101/14; 60/15; 
131/17), članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 38. Pravilnika o 
poslijediplomskom sveučilišnom  (doktorskom) studiju na FOI, na sjednici održanoj 20. 
ožujka 2018. godine donosi: 

O D  L  U  K  U 
I. 

9.1. mr. sc. Slaven Smojver 
Mr. sc. SLAVENU SMOJVERU, studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Informacijske znanosti – matični broj: D-85/2009. doktorski rad pod naslovom: 
VIŠEAGENTNI MODEL CENTRALNO KOORDINIRANE INSPEKCIJE USKLAĐENOSTI vraća se na 
doradu. 

II. 
Mr. sc. Slaven Smojver 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. 
 
9.2. Karolina Dobi Barišić 
KAROLINI DOBI BARIŠIĆ, studentici poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Informacijske znanosti – matični broj: D-64/2008. doktorski rad pod naslovom: UTJECAJ 
VRŠNJAČKE PROCJENE I SAMOPROCJENE NA PRISTUP UČENJU I PRIMJENU INFORMACIJSKE I 
KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE KOD BUDUĆIH UČITELJA vraća se na doradu. 

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

Točka 10.  
Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor izv. prof. dr. sc. Sandre Lovrenčić 

znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u području društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti 

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 20. ožujka 2018. 
godine donosi: 

O D  L  U  K  U 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor izv. prof. dr. sc. SANDRE LOVRENČIĆ u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za znanstveno područje društvenih znanosti, 
polje informacijskih i komunikacijskih znanosti  u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Mirko Maleković, član 
3. Prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, 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 11. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Katarine Pažur Aničić u znanstveno 
zvanje znanstvene suradnice u području 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. 
ožujka 2018. godine donosi: 

M  I  Š  L  J  E  N  J  E 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Vjeran 
Strahonja, predsjednik te izv. prof. dr. sc. Ruben Picek i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Džapo, 
članovi povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u 
Zagrebu daje mišljenje da dr. sc. KATARINA PAŽUR ANIČIĆ ispunjava uvjete Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i viskom obrazovanju i predlaže izbor u znanstveno zvanje 
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 12. 
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 Stručnog povjerenstva za izbor prof. dr. sc. Tihomira 
Hunjaka, povela se rasprava u kojoj su sudjelovali doc. dr. sc. Mario Konecki, prof. dr. sc. 
Tihomir Hunjak, prof. dr. sc. Neven Vrček, izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, Tatjana 
Zrinski, univ. spec. iur., doc. dr. sc. Ivan Malbašić, prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin, prof. 
dr. sc. Diana Šimić i prof. dr. sc. Mirko Čubrilo. Zaključak rasprave je da se poništava 
prethodna odluka FV i prihvaća nova odluka. Prof. dr. sc. Mirko Čubrilo odbio je glasati po 
ovoj točci. 
 
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 20. 
ožujka 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. 
Donošenjem ove odluke stavlja se van snage odluka o izboru dr. sc. Marcela Maretića u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, KLASA: 602-04/18-09/1, Ur.broj: 
2186-62-07-18-28, donesena na sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i 
informatike održanoj 27. veljače 2018. godine. 

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

Točka 13. 
Imenovanje 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 
programsko inženjerstvo i zemljopisne informacijske sustave na Katedri za razvoj 

informacijskih sustava 
 Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka  43. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN. 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 
131/17) i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici od 20. ožujka 
2018. donosi: 

O D  L  U  K  U 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
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 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programsko 
inženjerstvo i zemljopisne informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih 
sustava u sastavu: 

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

Na natječaj objavljen u NN 12/2018 od 07. veljače 2018. godine, Večernjem listu, na web 
stranicama Fakulteta te na portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS u 
zakazanom roku prijavio se: 
 dr. sc. Boris Tomaš 

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 14. 

Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni završnog specijalističkog rada Silvije Podoreški 
(MPS) 

Na temelju 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; 60/15; 
131/17), 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 20. ožujka 2018. godine donosi se: 

O  D  L  U  K  A 



Prihvaća se pozitivna ocjena završnog specijalističkog rada SILVIJI PODOREŠKI, studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava MPS-119/2013. 
pod naslovom: MARKETINŠKO USMJERAVANJE PREHRAMBENE INDUSTRIJE PREMA 
POTROŠAČIMA DIGITALNOG DOBA – GENERACIJI MILENIJALACA. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane završnog specijalističkog 
rada u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, predsjednica 
2. Izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić, mentor i član 
3. Izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, član 

 
Datum obrane završnog specijalističkog rada odredit će se naknadno. 
 

 
Točka 15. 

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: 

O  D  L  U  K  U 
Poništava se natječaj raspisan 07. veljače 2018. godine (NN 12/2018) za izbor jednog 
suradnika u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz 
matematiku na Katedri za kvantitativne metode. 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta donosi: 

O  D  L  U  K  U 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

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

 
Točka 16. 

Prijedlog za raspisivanje natječaja  
16.1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora 
(prvi izbor) u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta 
vezanu uz marketing i upravljanje odnosima s klijentima na Katedri za gospodarstvo 
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 (prvi 
izbor) u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanu uz 
marketing i upravljanje odnosima s klijentima na Katedri za gospodarstvo. 
 
16.2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u 
području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanu uz upravljanje informatičkim uslugama i informacijske sustave u 
uredskom poslovanju 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 




