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

održane 15. svibnja 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, prof. dr. 
sc. Stjepan Dvorski, izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, doc. dr. sc. Petra Grd, doc. dr. sc. Iva 
Gregurec, doc. dr. sc. Goran Hajdin, prof. dr. sc. Željko Hutinski, doc. dr. sc. Nikola 
Ivković, 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. 
Marcel Maretić, 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 
 
Nastavna zvanja: Višnja Fara, prof. 
 
Suradnička zvanja: Jelena Gusić, Mladen Konecki, Antonela Čižmešija, Vlatka Sekovanić, 
Martina Šestak 
 
Predstavnik zaposlenika: Ivica Gašparac 
 
Predstavnici studenata: Bebek Ivan, Budanec Karlo, Dolovski Patrik, Gašljević Kristijan, 
Krznarić Matej, Okreša Đurić Bogdan, Rinkovec Igor, Tenšić Monika, Turić Danijel, Solić 
Ivan 
 
Opravdali izostanak: prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prof. dr. sc. Miroslav Bača, prof. dr. sc. 
Robert Fabac, izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, doc. dr. sc. Irena Kedmenec 
 
Odsutni: prof. dr. sc. Ruža Brčić, doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi 
 
Zapisničarke: Nela Kivač i Lea Friščić 
 
 
Članovi FV su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red sjednice. 
 
 

Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 8. i 9. sjednice FV 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili zaključke 8. sjednice FV održane 17. travnja 2018. 
godine i zaključke 9. izvanredne sjednice FV održane 08. svibnja 2018. godine. 
 



Točka 2. 
Informacije dekana 

Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček čestitao je izv. prof. dr. sc. Ivanu Magdaleniću na izboru u 
znanstveno-nastavno zvanje u izvanrednog profesora.  
Dekan je obavijestio članove FV kako će se idući petak 25. svibnja 2018. godine u 19 sati u 
HNK u Varaždinu održati 1. revija pjevačkih zborova Sveučilišta te je ujedno pozvao sve da 
svojim prisustvom podrže reviju. Pohvalio je doc. dr. sc. Ivana Malbašića, doc. dr. sc. 
Kristinu Detelj i izv. prof. dr. sc. Marinu Klačmer-Čalopa na trudu oko organizacije.  
Dekan je izvijestio FV o uspješnom Tjednu međunarodne suradnje za čiju organizaciju je 
Fakultet dobio velike pohvale, sudjelovali su predstavnici čak osam zemalja i partnerskih 
institucija i bila je velika posjećenost, te je izjavio kako će za iduće FV biti pripremljeno 
izvješće. 
Dekan je izvijestio FV da su bile održane STEM Games, ali da će o tome više reći Studentski 
zbor. 
 
 

Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 

3.1. Zahtjev za produljenje radnog odnosa prof. dr. sc. Mirku Čubrilu nakon navršenih 
65 godina života 
Pročelnik Katedre za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, prof. dr. sc. 
Kornelije Rabuzin, iznio je zahtjev Katedre za produljenje radnog odnosa prof. dr. sc. 
Mirku Čubrilu sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 
102, stavak 7 iz 2003. godine – redoviti profesori koji su na dan 30.07.2013. bili u trajnom 
zvanju.  
Dekan je članovima FV prezentirao mogućnosti angažmana redovitog profesora nakon 65. 
godine, uz dosadašnje primjere na Fakultetu, te nastavno opterećenje po Katedrama, za 
svakog pojedinog nastavnika/suradnika. Naglasio je da diskusija nije vezana konkretno uz 
prof. dr. sc. Mirka Čubrila već uz problematiku produljenja radnog odnosa nakon 65. 
godine općenito.  
Uslijedila je rasprava o problemima napredovanja pojedinih mlađih kolega, o raspodijeli 
koeficijenata, omogućavanju napredovanja mlađih kolega istovremeno poštujući rad i 
zasluge starijih kolega, o problematici prekonormnih sati i ravnomjernoj preraspodjeli sati 
održane nastave po Katedrama, o nositeljstvu i (fiktivnom) sunositeljstvu na kolegijima. U 
raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Neven Vrček, prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin, prof. dr. 
sc. Goran Bubaš, prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, prof. dr. sc. 
Mirko Maleković, doc. dr. sc. Renata Mekovec, doc. dr. sc. Mario Konecki, doc. dr. sc. Ivan 
Malbašić, prof. dr. sc. Dragutin Kermek,izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec i Tatjana Zrinski.  
Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček predložio je tajno glasovanje, što su članovi FV prihvatili, 
uz 2 glasa protiv i 6 suzdržanih. Imenovano je Povjerenstvo za postupak tajnog glasovanja 
u postupku produljenja radnog odnosa prof. dr.sc. Mirku Čubrilu u sastavu: 

1. Izv.prof.dr.sc Stjepan Vidačić, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Kornelije Rabuzin, član 
3. Doc.dr.sc. Igor Balaban,  član 

Članovima FV podijeljeni su glasački listići na kojima je postavljeno pitanje „Podržavate li 
prijedlog za produljenje  radnog odnosa prof.dr.sc. Mirka Čubrila sukladno članku 102. 
stavku 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 
174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11), članku 120.a Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članku 
162. stavak 4. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu“. Članovi 
FV tada su pristupili tajnom glasovanju, nakon čega se Povjerenstvo, zajedno s tajnicom 
Fakulteta, povuklo radi prebrojavanja glasova. Po povratku Povjerenstva, predsjednik 
Povjerenstva izv. prof. dr. sc. Stjepan Vidačić obznanio je članovima FV rezultate tajnog 
glasovanja. Od ukupno 72 člana FV, njih 63 je glasalo od čega je 18 članova FV zaokružilo 
odgovor DA, 38 članova FV je zaokružilo odgovor NE, a 7 članova FV je zaokružilo odgovor 



SUZDRŽAN. Temeljem navedenog Povjerenstvo je obznanilo da nije podržan prijedlog za 
produljenje radnog odnosa prof.dr.sc. Mirka Čubrila sukladno  članku 102. stavku 7. Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 
45/09 i 63/11), članku 120.a Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članku 162. stavak 4. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Točka 4. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

4.1. Godišnje izvješće o radu doktorskog studija 
Prof. dr. sc. Diana Šimić prezentirala je članovima FV Godišnje izvješće o radu doktorskog 
studija za razdoblje od 01. veljače 2017. do 31. siječnja 2018. godine, koje su članovi FV 
jednoglasno prihvatili. 
 
4.2. Financijsko izvješće doktorskog studija 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili financijsko izvješće doktorskog studija. 
 
 
 

Točka 5. 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 

5.1. Odluka o predloženim radovima za Rektorovu nagradu 
Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep obrazložila je članovima FV proceduru 
odabira studentskih radova te iznijela prijedlog kandidata i kandidatkinja za Rektorovu 
nagradu te nazive njihovih radova redoslijedom kojim su bodovani, što su članovi FV 
jednoglasno podržali. 
 
Na temelju članaka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Fakultetsko 
vijeće na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2018. godine donijelo je 

ODLUKU 
Prihvaća se i potvrđuje popis studentskih radova koji su predloženi za Rektorovu nagradu 
kako slijedi: 

 Maja Bedeniković: Osnovne menadžerske vještine studenata završnih godina 
diplomskih studija 
Mentor(ica): Doc.dr.sc. Ivan Malbašić, doc.dr.sc. Dijana Oreški 

 Nikolina Kolačko, Josipa Kolaković: Istraživanje stavova studenata o utjecaju 
implementacije Lean metodologije u sustav visokog obrazovanja 
Mentorice: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa, Ivana Đunđek Kokotec, mag.oec. 

 
O b r a z l o ž e n j e  

Temeljem natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. 
Povjerenstvo Fakulteta organizacije i informatike za evaluaciju studentskih radova za 
dodjelu Rektorove nagrade za ak. godinu 2017./2018. sastavilo je i objavilo kriterije za 
vrednovanje izvrsnosti radova za dodjelu Rektorove nagrade. Povjerenstvo je organiziralo 
prezentaciju radova 14. svibnja 2018. te je temeljem objavljenih kriterija i dodijeljenih 
bodova od članova Povjerenstva, predložilo dva rada za Rektorovu nagradu koji su 
rangirani prema dobivenim bodovima. Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 15. 
svibnja 2018. prihvatilo i potvrdilo popis studentskih radova koji su predloženi za 
Rektorovu nagradu. Temeljem svega navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.  
 
Prof. dr. sc. Goran Bubaš predložio je da se studente dobitnike Rektorove nagrade nagradi 
barem simboličkim novčanim iznosom na što je prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina 
Begičević Ređep potvrdila da se još razmišlja o uvođenju novčane naknade. 



 
Točka 6. 

Informacije o poslovanju 
Prodekan doc. dr. sc. Vladimir Kovšca prezentirao je članovima FV izvješće o javnoj 
nabavi. 
Isto tako, obavijestio je članove o potrebi rebalansa plana nabave jer će se mijenjati 
fasadna stolarija na pročelju FOI 1. 
 
 
 

Točka 7. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

Kristijan Gašljević je izvijestio članove FV o održanom međunarodnom studentskom 
natjecanju u sportu i znanju - STEM Games te o rezultatima koje su studenti FOI-ja 
ostvarili. Zahvalio se dekanu prof. dr. sc. Nevenu Vrčeku na podršci koju je pružio 
studentima FOI-ja, kao i ministrici znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženki Divjak. 
 
 
 

Točka 8. 
Izvješće s javnog razgovora mr. sc. Gorana Banjanina 

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 15. svibnja 2018. godine donosi: 

O D L U K U  
I. 

Mr. sc. GORANU BANJANINU, studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Informacijske znanosti – matični broj D-125/2009. prihvaća se tema doktorskog rada pod 
naslovom: METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF IMPROVING THE GOVERNANCE OF 
PROJECT PORTFOLIOS BY AGILE AND LEAN METHODS /Metodološki okvir za 
obogaćivanje upravljanja projektnih portfelja agilnim i lean metodama/. 
 
Za mentora se studentu kod izrade doktorskog rada imenuje prof. dr. sc. Vjeran Strahonja.  

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

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 43. Pravilnika o 
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na FOI, na sjednici održanoj 17. 
travnja 2018. godine donosi: 

O D L U K U  
I. 

9.1. mr. sc. Bernard Vukelić 
Mr. sc. BERNARDU VUKELIĆU, studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Informacijske znanosti – matični broj: D-130/2010. potvrđuje se pozitivna ocjena 



doktorskog rada pod naslovom:  NOVI ALGORITAM ZA IZRADU PERCEPCIJSKIH SAŽETAKA 
TEMELJEN NA IZDVAJANJU ATRIBUTA BIOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane doktorskog rada iz točke 
I. u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Mirko Maleković, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, član 
3. Doc. dr. sc. Mate Boban, član  
4. Doc. dr. sc. Petra Grd, zamjena člana 

Termin obrane doktorskog rada odredit će se naknadno. 
 
9.2. Alan Bojić 
ALANU BOJIĆU, studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske 
znanosti – matični broj: D-53/2008. potvrđuje se pozitivna ocjena doktorskog rada pod 
naslovom:  AUTOMATSKO PREVOĐENJE IZVORNOG KODA ZA PROGRAMSKE JEZIKE 
KLASIČNOGA RAČUNALA U IZVORNI KOD ZA PROGRAMSKE JEZIKE KVANTNOGA 
RAČUNALA. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane doktorskog rada iz točke 
I. u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Magdalenić, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Robert Manger, član 
3. Prof. dr. sc. Mirko Maleković, član  
4. Prof. dr. sc. Danijel Radošević, zamjena člana 

Termin obrane doktorskog rada odredit će se naknadno. 
 
 
 

Točka 10. 
Izvješće Stručnog povjerenstva 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 35. i 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 15. 
svibnja 2018. godine donosi: 

O D L U K U  
I. 

Dr. sc. ALEN LOVRENČIĆ, redoviti profesor na Fakultetu organizacije i informatike 
Sveučilišta u Zagrebu bira se u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto REDOVITOG 
PROFESORA (trajno zvanje) za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje 
informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz programiranje, 
algoritme i fizičko oblikovanje baza podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove 
informacijskih znanosti. 

II. 
Odluka se temelji na : 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora; 
 Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 

komunikacijske znanosti, o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 
URBROJ: 355-02-09-12-0002 od 26. rujna 2012. 

III. 



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

Točka 11. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor 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 35. i 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 15. 
svibnja 2018. godine donosi: 

O D L U K U  
I. 

Dr. sc. RENATA MEKOVEC, docentica na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u 
Zagrebu bira se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto IZVANREDNE PROFESORICE 
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti za grupu predmeta vezanih uz upravljanje informatičkim 
uslugama i informacijske sustave u uredskom poslovanju na Katedri za razvoj 
informacijskih sustava. 

II. 
Odluka se temelji na : 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora; 
 Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 

komunikacijske znanosti, o izboru u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice 
URBROJ: 355-06-04-18-0002 od 05. ožujka 2018. 

III. 
Odluka o izboru, zajedno s traženom dokumentacijom, prosljeđuje se Vijeću društveno 
humanističkog područja na potvrdu. 
 
 
 

Točka 12. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i 

radno mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz informatiku na 

Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 35. i 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 15. 
svibnja 2018. godine donosi: 

O D L U K U  
I. 

 
Dr. sc. IGOR BALABAN, docent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u 
Zagrebu bira se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto IZVANREDNOG PROFESORA 
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti za grupu predmeta vezanih uz informatiku na Katedri za 
informatičke tehnologije i računarstvo. 

II. 



Odluka se temelji na : 
 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora; 
 Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 

komunikacijske znanosti, o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 
URBROJ: 355-06-04-18-0002 od 05. ožujka 2018. 

III. 
Odluka o izboru, zajedno s traženom dokumentacijom, prosljeđuje se Vijeću društveno 
humanističkog područja na potvrdu. 
 
 
 

Točka 13. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor jednog 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 
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 15. 
svibnja 2018. godine donosi: 

O D L U K U  
I. 

SNJEŽANA KRIŽANIĆ bira se u suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENTICE za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti, na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta „Razvoj 
inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća“ na Katedri za razvoj 
informacijskih sustava. 
 
Odluka se temelji na : 

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
 
 

Točka 14. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno 
mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija na određeno vrijeme 
za razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju 

poduzeća” na Katedri za organizaciju 
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 15. 
svibnja 2018. godine donosi: 

O D L U K U  
I. 

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

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 



Točka 15. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno 
mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti ili iz područja društvenih znanosti polje ekonomija na određeno vrijeme za 
razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju 

poduzeća” na Katedri za organizaciju 
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 15. 
svibnja 2018. godine donosi: 

O D L U K U  
I. 

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

 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
 
 

Točka 16. 
Prijedlog člana Stručnog povjerenstava za izbor izv. prof. dr. sc. Ksenije Vuković u 

znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u području društvenih znanosti, polje 
ekonomija 

Zahtjev izv. prof. dr. sc. Ksenije Vuković 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 17. 
Prijedlog za raspisivanje natječaja za izbor  

17.1. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno 
vrijeme, u sklopu “Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih 
doktora znanosti” Hrvatske zaklade za znanost 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta donosi: 

O  D  L  U  K  U 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja društvenih 
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme, u sklopu 
“Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” Hrvatske 
zaklade za znanost. 
 
17.2. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje 
tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz mreže 
računala, arhitektura računalnih sustava i operacijske sustave na Katedri za 
informatičke tehnologije i računarstvo 




