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

održane 17. travnja 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, prof. dr. sc. Miroslav Bača, doc. 
dr. sc. Igor Balaban, prof. dr. sc. Goran Bubaš, prof. dr. sc. Mirko Čubrilo, doc. dr. sc. 
Kristina Detelj, 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. 
Iva Gregurec, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, 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 Malbašić, prof. dr. sc. Mirko Maleković, 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, prof. dr. sc. Diana Šimić, 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: Mladen Konecki, Antonela Čižmešija, Martina Šestak 
 
Predstavnik zaposlenika: Ivica Gašparac 
 
Predstavnici studenata: Antolos Jerry John, Dolovski Patrik, Gašljević Kristijan, Okreša 
Đurić Bogdan, Monika Tenšić 
 
Opravdali izostanak: doc. dr. sc. Petra Grd, doc. dr. sc. Goran Hajdin, doc. dr. sc. Nikola 
Ivković, doc. dr. sc. Irena Kedmenec, doc. dr. sc. Ivan Magdalenić, doc. dr. sc. Dijana 
Oreški, prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, doc. dr. sc. 
Katarina Tomičić Pupek, Jelena Gusić  
 
Odsutni: prof. dr. sc. Ruža Brčić, izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić, prof. dr. sc. Stjepan 
Dvorski, prof. dr. sc. Željko Hutinski, doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi, doc. dr. sc. Zlatko 
Stapić, Vlatka Sekovanić 
 
Zapisničarke: Nela Kivač i Lea Friščić 
 
 
Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček predstavio je članovima FV studente i njihove mentore 
koji su postigli zapažene rezultate na natjecanjima. Na FERSec Challenge CTF-u timovi FOI-
ja pod mentorstvom doc. dr. sc. Tonimira Kišasondija i Tomislava Tureka su osvojili 1. (tim 
YoungPwnawans – članovi tima: Tomislav Turek, Ivan Oršolić, Mislav Jurinić), 3. (tim FOI 
OSS 1 – članovi tima: Luka Kožnjak i Patrik Dolovski) i 6. mjesto (tim FOI OSS 2 – članovi 
tima: Bogdan Erdelji i Ivan Bebek). Na sveučilišnom prvenstvu u badmintonu tim FOI-ja pod 
mentorstvom Damira Vučića, prof. je osvojio 3. mjesto u ukupnom poretku fakulteta. Za 
FOI su se natjecali studenti Filip Bel (7. mjesto u singlu) i Filip Mikolaj. Jelena Gusić 



mentorirala je tim AdAstra iz Prve gimnazije Varaždin (učenice Vida Vrtuš i Stella Žunić) 
koji je na Statističkoj olimpijadi osvojio 1. mjesto u kategoriji za učenike 3. i 4. razreda.  
 
 
Članovi FV su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red sjednice uz nadopunu u 
vidu točke 18.5. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor izv. prof. dr. sc. Jasminke 
Dobša u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u području društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti. 
 
 

Točka 1. 
Verifikacija zaključaka 7. sjednice FV 

Članovi FV jednoglasno su prihvatili zaključke 7. sjednice FV održane 20. ožujka 2018. 
godine. 
Prof. dr. sc. Goran Bubaš zatražio je pojašnjenje dijela Odluke o osnivanju laboratorija 
vezanog uz raspodjelu prihoda. Kako je u Odluci navedeno, 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. 
 
 

Točka 2. 
Informacije dekana 

Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček obavijestio je članove FV kako se u ovom tjednu održava 
Festival znanosti 2018. Radionice u sklopu tog događaja su: „Kako rade 
računala?/Znanstvena otkrića u očima djece“, „Dani otvorenih vrata“ svim zainteresiranim 
posjetiteljima, „Zabava i učenje u razvoju mobilnih aplikacija i Prezentacija sprave za 
mjerenje jačine stiska ruke“ za osnovnoškolce i „Ljestvica svemirskih udaljenosti“ za 
srednjoškolski uzrast koju će voditi izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec. 
Dekan je obavijestio FV kako se u ovom tjednu na FOI-u održava sastanak projektnih 
partnera na projektu INTERREG Digitrans sa 14 partnerskih institucija na projektu Digitrans 
u sklopu kojeg se provode niz partnerskih sastanaka i radionica na Fakultetu. 
Dekan je izvijestio FV kako je Erasmus+ ove godine bio veoma uspješan te da je 
sedamnaestero studenata dobilo stipendije, a najveći broj studenata dobilo je stipendije  
za partnersko sveučilište u Žilini. 
Dekan je informirao članove FV kako je stigla Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko 
institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu o 
čemu će više biti riječi pod točkom 5. 
Dekan je izvijestio FV o posjetu studenata FOI-ja Fakultetu organizacionih nauka u 
Beogradu o kojem će biti više rečeno pod točkom 5.  
Dekan je informirao FV kako je novi VD direktora Tehnološkog parka gospodin Karlo Kukec. 
Dekan je obavijestio članove FV kako je FOI intenzivno uključen u temu GDPR-a u kojima 
aktivno sudjeluju Tatjana Zrinski univ. spec. iur., tajnica fakulteta, prodekanica doc. dr. 
sc. Renata Mekovec, dok prof. dr. sc. Miroslav Bača vodi projekt edukacije za Zagrebački 
Holding. 
Dekan je informirao FV kako se danas na FOI-ju, u suradnji s Centrom za volontiranje i 
humanitarni rad FOI-ja i Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin, organizira dobrovoljno 
darivanje krvi. 



Prof. dr. sc. Goran Bubaš podsjetio je da je zatražio informacije o nematerijalnoj imovini i 
financijsko izvješće doktorskog studija. Također podsjeća da u materijalima s 5. 
izvanredne sjednice FV na Alfrescu nosu dostupni glasački listići. 
 
 

Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 

3.1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje studentske ankete za 
procjenu nastavnika 
Prodekanica doc. dr. sc. Renata Mekovec objasnila je kako se radi o cikličkom anketiranju 
koje se provodi svake 3 godine i da je zadatak povjerenstva koordinacija rada i vođenje 
anketiranja. FV je jednoglasno podržalo prijedlog povjerenstva. 
Temeljem članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, Fakultetsko 
vijeće na sjednici održanoj dana 17. travnja 2018. godine, donijelo je sljedeću   
 

O D L U K U 
Osniva se Povjerenstvo za provođenje studentske ankete za procjenu nastavnika na 
Fakultetu organizacije i informatike u sastavu:  

1. Izv.prof. dr. sc. SANDRA LOVRENČIĆ – predsjednica Povjerenstva  
2. Doc. dr. sc. DARKO ANDROČEC -  član Povjerenstva  
3. TAMARA ŠMAGUC mag.oec., asistentica – članica Povjerenstva  
4. IGOR RINKOVEC, student – član Povjerenstva  

  
O b r a z l o ž e n j e 

Temeljem zaključka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na Fakultetu organizacije i 
informatike predloženo je Povjerenstvo za provođenje studentske ankete za procjenu 
nastavnika na Fakultetu te je temeljem navedenog bilo potrebno donijeti odluku kao u 
dispozitivu. 
 
3.2. Imenovanje Povjerenstva za reviziju nastavnog plana i programa preddiplomskih i 
diplomskih studija informatike 
Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček obavijestio je članove FV da će on biti predsjednik 
povjerenstva te je predstavio članove povjerenstva. 
Na prijedlog prof. dr. sc. Gorana Bubaša da se pozove članove FV i pročelnike katedri da 
iznesu prijedloge, dekan je odgovorio da jezgru povjerenstva čine pročelnici katedri koji  
imaju legitimitet i dužni su komunicirati sa svojim katedrama te da povjerenstvo čine 
pročelnici, članovi Uprave i 3 predstavnika Studentskog zbora. Na upit doc. dr. sc. Maria 
Koneckog hoće li povjerenstvo dopustiti otvorenost prema prijedlozima dekan je odgovorio 
da hoće. Istaknuo je kako je revizija nastavnog plana i programa osjetljiva tema i da će 
povjerenstvo biti otvoreno za prijedloge. Plan je povećati broj kolegija koji se trenutno 
izvode i učiniti studij atraktivnijim. Isto tako, povjerenstvo će voditi zapisnike te će se 
postepeno dolaziti do rješenja problematike. 
Članovi FV su uz jedan suzdržani glas prihvatili prijedlog Odluke o imenovanju 
Povjerenstva. 
Temeljem članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin na sjednici održanoj dana 17. travnja 
2018. godine donijelo je sljedeću 

O D L U K U 
Imenuje se Povjerenstvo za reviziju Studijskog programa i Izvedbenog plana nastave 
preddiplomskih i diplomskih studija informatike u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. NEVEN VRČEK – predsjednik Povjerenstva 
2. Izv.prof. dr. sc. NINA BEGIČEVIĆ REĐEP – članica 
3. Doc. dr. sc. RENATA MEKOVEC – članica 
4. Doc. dr. sc. VLADIMIR KOVŠCA – član 



5. Prof.dr.sc. KORNELIJE RABUZIN - član 
6. Izv.prof.dr.sc. RUBEN PICEK- član 
7. Izv.prof.dr.sc. ZLATKO ERJAVEC - član 
8. Izv.prof.dr.sc. STJEPAN VIDAČIĆ - član 
9. Izv.prof. dr. sc. KSENIJA VUKOVIĆ – članica 
10. Doc.dr.sc. IGOR BALABAN – član 
11. Doc.dr.sc. GORAN HAJDIN - član 
12. KRISTIJAN GAŠLJEVIĆ, student  
13. IGOR RINKOVEC, student 
14. MONIKA TENŠIĆ, studentica 

 
Zadatak Povjerenstva je napraviti analizu i reviziju Studijskog programa i Izvedbenog plana 
nastave preddiplomskih studija Informacijski sustavi i Poslovni sustavi 
 
3.3. Imenovanje Povjerenstva za reviziju nastavnog plana i programa diplomskog 
studija Ekonomika poduzetništva 
Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček objasnio je kako se ovdje radi o tzv. „manjoj“ reviziji 
(ispod 20%) s ciljem povećanja izbornosti jer nedostaje izbornih kolegija na diplomskoj 
razini studija Ekonomika poduzetništva koji bi studij učinili atraktivnijim. Članovi FV 
jednoglasno su prihvatili prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva. 
Temeljem članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin na sjednici održanoj dana 17. travnja 
2018. godine donijelo je sljedeću 

O D L U K U 
Imenuje se Povjerenstvo za reviziju Studijskog programa i Izvedbenog plana nastave 
diplomskog studija Ekonomika poduzetništva u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. MARINA KLAČMER ČALOPA – predsjednica Povjerenstva 
2. Doc. dr. sc. RENATA MEKOVEC – članica 
3. Doc. dr. sc. VLADIMIR KOVŠCA – član 
4. Prof.dr.sc. STJEPAN DVORSKI – član 
5. Prof.dr.sc. ŽELJKO HUTINSKI –član 
6. Izv.prof.dr.sc. DAMIR DOBRINIĆ - član  
7. Izv.prof. dr. sc. KSENIJA VUKOVIĆ – članica 
8. Doc. dr. sc. KRISTINA DETELJ – članica 
9. Doc. dr. sc. IVA GREGUREC – članica 
10. Doc. dr. sc. IRENA KEDMENEC – članica 
11. Doc.dr.sc. IVAN MALBAŠIĆ - član 
12. KRISTIJAN GAŠLJEVIĆ, student  
13. KARLO BUDANEC, student 

 
Zadatak Povjerenstva je napraviti analizu i reviziju Studijskog programa i Izvedbenog plana 
nastave diplomskog studija Ekonomika poduzetništva. 
 
 

Točka 4. 
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij 

Prof. dr. sc. Diana Šimić najavila je da će se 11. svibnja 2018. godine održati 15. po redu 
radionica za doktorande. U prvom dijelu programa Goranka Mitrović, dipl.ing./dipl.bibl iz 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održat će radionicu pod nazivom „Važnost 
bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene 
produktivnosti“, a u nastavku doktorske radionice predstavit će se neki od istraživačkih 
laboratorija koji djeluju u sklopu FOI-ja. Pozvala je voditelje laboratorija da se jave njoj 
ili doc. dr. sc. Nikolini Žajdela Hrustek ukoliko su zainteresirani za predstavljanje 
laboratorija i upoznavanje doktoranada s načinima uključivanja u istraživački rad u okviru 



laboratorija. 
Također je informirala FV da će se raspisati natječaj za upis na sve poslijediplomske 
studije Fakulteta, a rok za prijavu će biti 30. rujna 2018. godine. 
Prof. dr. sc. Goran Bubaš predložio je da se doktorandima omogući iskaz interesa za 
pojedine laboratorije, pa da se na radionicu pozovu voditelji onih laboratorija za koje 
doktorandi sami iskažu interes. 
 
 

Točka 5. 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 

Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep izvijestila je FV o Odluci Senata kojom 
se raspodjeljuju sredstva za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke 
djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Ugovorom o namjenskom institucijskom financiranju 
znanstvene djelatnosti u 2018. godini utvrđena je visina financijske potpore za Sveučilište 
u Zagrebu u iznosu od 30.524.443,02 kuna. Za zajednički fond iz kojeg će se osigurati 
sredstva za potporu znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u interdisciplinarnom 
području, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 
te ostalim istraživanjima prijavljenim izravno preko Sveučilišta izdvaja se 2% od ukupnog 
iznosa (610.488,86 kn), na Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima sukladno 
raspodjeli sredstava utvrđenoj u tablici koja se nalazi u privitku ove Odluke izdvaja se 
iznos od 26.278.350,74 kune. Preostali iznos od 3.635.603.42 kune izdvaja se za zajedničku 
nabavu inozemnih časopisa i baze podataka. Svako Vijeće područja dužno je dati svoj 
prijedlog raspodjele sredstava po sastavnicama. Sjednica Vijeća društveno humanističkog 
područja je na rasporedu u srijedu, čim FOI dobije odluku o VDHP-a, raspisat će se interni 
natječaj, a sve informacije će ići mailom. 
Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep komentirala je separat zapisnika sa 
sastanka PO za CECIIS 2018 navodeći da se pod prvom točkom govori o prihvaćenoj 
proceduri objave dvojezičnog rada na CECIIS-u odnosno mogućnosti objave istovjetnog rada 
na hrvatskom i na engleskom jeziku, te se na taj način može zadovoljiti uvjet objave 
znanstvenog članka na hrvatskom jeziku sukladno novom Zakonu o izboru u znanstvena 
zvanja. Pod drugom točkom zapisnika potvrđeni su prijedlozi novih sekcija, odnosno 
popratnih događanja na konferenciji CECIIS 2018, a to su: znanstvena sekcija Računalne 
igre (voditelj: doc. dr. sc. Mario Konecki, suvoditelj izv. prof. dr. sc. Markus Schatten), 
stručna sekcija Računalne igre (voditelj doc. dr. sc. Mario Konecki, suvoditelj prof. dr. sc. 
Alen Lovrenčić), stručna sekcija Digitalna transformacija obrazovnih institucija u okviru e-
Škola (voditeljice izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, doc. dr. sc. Katarina Tomičić 
Pupek), Radionica – Wokrshop on data analysis (voditelji: izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša. 
prof.dr.sc. Danijel Radošević) i Interkatedralni skup iz Poslovne informatike s temom 
Utjecaj digitalne transformacije (voditeljica doc. dr. sc. Renata Mekovec). 
Prodekanica je obavijestila FV o danima međunarodne suradnje, FOI international days 
2018, koji će se održati od 09. do 11. svibnja 2018. godine te je izvijestila FV da će 
detaljnije informacije primiti mailom, a da je preliminarni program dostupan u 
materijalima za FV. 
Prodekanica je članovima FV prezentirala izvješće Ivane Fojs, mag. oec, Izabele Oletić 
Tušek, univ. spec. pol. I doc. dr. sc. Ive Gregurec s prvog studijskog putovanja studenata 
FOI-ja na Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, izvješće prof. dr. sc Ruže Brčić, doc. 
dr. sc. Ivana Malbašića i Nikoline Posarić, mag. oec. o prisustvovanju na konferenciji 
„Organization and uncertainty in the digital age“ u Portorožu, izvješće NO-u o provedbi 
projekta TPV-RiO Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. te je ujedno obavijestila FV da je novi 
VD direktor Tehnološkog parka gospodin Karlo Kukec, a novi predsjednik Nadzornog odbora 
Mario Lešina. 
 
 



5.1. Imenovanje predsjednice Organizacijskog odbora konferencije CECIIS 2019 2020 
Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep izvijestila je FV da je na interni 
natječaj za voditelja/voditeljicu CECIIS konferencije 2019 2020, pristigla jedna prijava izv. 
prof. dr. sc. Kirinić, te je dala riječ izv. prof. dr. sc. Valentini Kirinić da ukratko predstavi 
svoj program rada. Program rada nalazi se u materijalima FV-a. Nakon predstavljanja 
programa rada, izv. prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić izrazila je žaljenje zbog slabog interesa 
mlađih kolega za uključivanjem u rad konferencije. Izv. prof. dr. sc. Kirinić rekla je da je 
Organizacijski odbor u trenutnom sastavu podržao njenu kandidaturu, rekla da je izuzetno 
zadovoljna njihovim radom i uključivanjem, a pozvala je i sve zainteresirane kolege da se 
priključe Organizacijskom odboru i steknu određeno iskustvo. FV je jednoglasno izabralo 
izv. prof. dr. sc. Valentine Kirinić za predsjednicu Organizacijskog odbora CECIIS 2019 i 
2020. 
Temeljem članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin na sjednici održanoj dana 17. travnja 
2018. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
I. 

Izv. prof. dr. sc. VALENTINA KIRINIĆ bira se za predsjednicu Organizacijskog odbora 
konferencije CECIS 2019 i 2020. 

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 dana 17. 
travnja 2018. godine, izabrana je predsjednica Organizacijskog odbora konferencije CECIIS 
2019 i 2020 te je stoga trebalo donijeti odluku kao u dispozitivu. 
 
5.2. Imenovanje članice Povjerenstva za izdavačku djelatnost 
Članovi FV jednoglasno su podržali prijedlog odluke o imenovanju nove članice 
Povjerenstva za izdavačku djelatnost. 
Temeljem članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 3. Pravilnika o 
izdavačkoj djelatnosti Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj dana 17. travnja 2018. 
godine sljedeću 

O D L U K U 
I. 

BERNARDA KOS, mag.inf., viša knjižničarka imenuje se za članicu Povjerenstva za 
izdavačku djelatnost Fakulteta organizacije i informatike. 

II. 
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Fakulteta organizacije i informatike djeluje u 
sljedećem sastavu: 

1. Prof. dr. sc. ALEN LOVRENČIĆ - predsjednik 
2. Doc.dr.sc. VLADIMIR KOVŠCA – član 
3. Dr.sc. MARCEL MARETIĆ  - član 
4. BERNARDA KOS, mag.inf., viša knjižničarka – članica 

III. 
Povjerenstvo se imenuje do 15. prosinca 2019. godine. 
Zadaci Povjerenstva utvrđeni su Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Fakulteta 
organizacije i informatike. 

IV. 
Ovom Odlukom mijenja se odluka Klasa: 602-04/15-06/1, Urbroj : 2186-62-22-15-90 od 15. 
prosinca 2015. godine 

O b r a z l o ž e n j e 
Sukladno članku 3. Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Povjerenstvo za izdavačku djelatnost 
ima najmanje tri, a najviše pet članova. Prema Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti 



Fakulteta organizacije i informatike imenovana je dodatna članica Povjerenstva te je stoga 
izmijenjena odluka od 15. prosinca 2015.godine. 
Mandat članova Povjerenstva prema članku 3. stavku 4. traje 4 godine te mandat 
postojećeg povjerenstva traje do 15. prosinca 2019. godine. 
Temeljem navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu. 
 
 

Točka 6. 
Informacije o poslovanju 

Prodekan doc. dr. sc. Vladimir Kovšca i prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 
još su jednom pojasnili dio Odluke o osnivanju laboratorija vezan uz raspodjelu prihoda. 
Kako je u Odluci navedeno, 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 za laboratorij te znanstveno-nastavno usavršavanje. Dekan prof. dr. sc. Neven 
Vrček dodao je kako je sve napravljeno u dobroj namjeri sa svrhom ojačavanja laboratorija 
i uloge voditelja laboratorija. 
 
 

Točka 7. 
Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

Predsjednik Studentskog zbora Kristijan Gašljević informirao je FV o pripremama 
Studentskog zbora za 8. međunarodni studentski simpozij, tiskanju novog broja STAK-a, 
tjednu brucoša te nadolazećim STEM Games koji će se održati od 08. do 13. svibnja 2018. 
godine u Poreču. Oko 120 studenata FOI-ja odlazi na STEM Games, pa moli nastavnike za 
razumijevanje i da izađu u susret studentima.   
 
7.1. Raspisivanje izvanrednih izbora za Studentski zbor FOI-ja 
Kristijan Gašljević obavještava FV o ostavci člana Studentskog zbora Marka Peranovića i 
predstavlja njegovu zamjenu Jerry John Antolosa. Najavljuje da će 11. i 12. lipnja 2018. 
godine biti održani izvanredni izbori za Studentski zbor (s ciljem povećanja broja studenata 
predstavnika u Studentskom zboru) te moli sve nastavnike da potpomognu i pozovu 
studente da izađu na izbore.  
Tajnica Fakulteta Tatjana Zrinski, univ. spec. iur. napominje da će mandat novoizabranim 
članovima trajati do 30. rujna 2019. godine te da dekan imenuje Povjerenstvo za 
provođenje izbora za Studentski zbor. 
 
 

Točka 8. 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidatkinje i pogodnosti prijave teme 

doktorskog rada Antonie Bralić 
Temeljem članka 31. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju u 
Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i odluke Fakultetskog vijeća 
Fakulteta organizacije i informatike od 17. travnja 2018. godine donosi se: 

R  J  E  Š  E  N  J  E 
I. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti ANTONIE BRALIĆ studentice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija i pogodnosti prijavljene teme doktorske 
disertacije pod naslovom: APPROACHES TO LEARNING IN A BLENDED LEARNING 
ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION /Pristupi učenju u hibridnom okruženju za učenje 
u visokoškolskom obrazovanju/ u sastavu: 



1. Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Marjan Krašna, član 
3. Doc. dr. sc. Igor Balaban, član 

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

Točka 9. 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Mladena Koneckog 

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 17. travnja 
2018. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada MLADENU KONECKOM 
studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske znanosti D-
81/2009. pod naslovom: ADAPTABILNI SUSTAV POUČAVANJA SVIRANJA BUBNJEVA S 
UGRAĐENIM MEHANIZMOM PRILAGOĐENOG DINAMIČKOG GENERIRANJA LEKCIJA U 
STVARNOM VREMENU u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Mirko Maleković, predsjednik 
2. Izv. prof. art. Ivana Bilić, članica 
3. Prof. dr. sc. Dragutin Kermek, 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 10. 
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Krunoslava Bedija 

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. 

KRUNOSLAVU BEDIJU, studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Informacijske znanosti – matični broj: D-25/2007. potvrđuje se pozitivna ocjena doktorskog 
rada pod naslovom:  AGILNA METODA ZA ELEKTRONIČKO UČENJE USMJERENO ROMIMA. 

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

1. Izv. prof. dr. sc. Violeta Vidaček-Hainš, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Andrina Granić, članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša, članica  
4. Doc. dr. sc. Goran Hajdin, zamjenik člana 

 
Termin obrane doktorskog rada odredit će se naknadno. 



Točka 11. 
Mišljenje i prijedlog Fakulteta elektrotehnike i računarstva o izboru dr. sc. Ivana 

Magdalenića u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora iz 
područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, za grupu predmeta vezanu uz 

operacijske sustave, mreže računala i arhitekturu računalnih sustava na Katedri za 
informatičke tehnologije i računarstvo 

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 17. 
travnja 2018. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

Dr. sc. IVAN MAGDALENIĆ, docent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u 
Zagrebu bira se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto IZVANREDNOG PROFESORA 
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za grupu predmeta vezanih 
uz operacijske sustave, mreže računala i arhitekturu računalnih sustava na Katedri za 
informatičke tehnologije i računarstvo. 

II. 
Odluka se temelji na : 
 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora; 
 Mišljenju Fakulteta elektrotehnike i računarstva o ispunjavanju uvjeta za izbor u 

navedeno zvanje; 
 Odluci Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, o izboru 

u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 
URBROJ: 355-06-04-14-0002 od 14. ožujka 2014.  

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

Točka 12. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor izv. prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice 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 17. 
travnja 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 prof. dr. sc. Robert Fabac i prof. dr. sc. Sanja Seljan, članovi 
povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
daje mišljenje da izv. prof. dr. sc. NINA BEGIČEVIĆ REĐEP ispunjava uvjete Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i viskom obrazovanju i predlaže izbor u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice 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 13. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor izv. prof. dr. sc. Sandre Lovrenčić u 

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

Nakon što je predsjednik Povjerenstva za izbor prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin prezentirao 
izvješće FV-u, otvorila se rasprava na temu revalorizacije znanstvenih radova. Prof. dr. sc. 
Mirko Maleković objasnio je da izv. prof. dr. sc. Sandri Lovrenčić prilikom prethodnog 
izbora radovi nisu bili u bazama te su stoga kategorizirani kao A2 radovi, ali su u 
međuvremenu radovi ušli u baze i mogu se kategorizirati kao A1 radovi, pa je Povjerenstvo 
predložilo rekategorizaciju radova. Članovi FV koji su sudjelovali u raspravi generalno su se 
složili s time da je ovo izolirani slučaj i da se radi isključivo o tehničkoj stvari. Dekan prof. 
dr. sc. Neven Vrček, s obzirom da se radi o presedanu, predlaže da se izvješće korigira, da 
se rekategorizacija radova izbaci iz izvješća, a Uprava će se pobrinuti da od Matičnog 
odbora dobije mišljenje o ovakvim slučajevima. Zaključak rasprave je da će se Matičnom 
odboru uputiti dopis i zatražiti stav i pojašnjenje Matičnog odbora, te da se izvješće za izv. 
prof. dr. sc. Sandru Lovrenčić izmijeni i u izmijenjenom obliku uputi na Matični odbor. 
Članovi FV jednoglasno su se složili s navedenim.  
 
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 17. 
travnja 2018. godine donosi: 

M  I  Š  L  J  E  N  J  E 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Kornelije 
Rabuzin, predsjednik te prof. dr. sc. Mirko Čubrilo i prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, članovi 
povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
daje mišljenje da izv. prof. dr. sc. SANDRA LOVRENČIĆ ispunjava uvjete Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i viskom obrazovanju i predlaže izbor u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice 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 14. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Katarine Tomičić Pupek u 

znanstveno zvanje više 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 17. 
travnja 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 prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić i izv. prof. dr. sc. Ruben Picek, 
članovi povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u 
Zagrebu daje mišljenje da doc. dr. sc. KATARINA TOMIČIĆ PUPEK 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 
informacijske i komunikacijske znanosti. 
 



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

Točka 15. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Dijane Oreški u znanstveno zvanje 

više 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 17. 
travnja 2018. godine donosi: 

M  I  Š  L  J  E  N  J  E 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božidar 
Kliček, predsjednik te izv. prof. dr. sc. Ruben Picek i izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder, članovi 
povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
daje mišljenje da doc. dr. sc. DIJANA OREŠKI 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 informacijske i 
komunikacijske znanosti. 
 
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti na donošenje odluke.  
 
 

Točka 16. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Ivana Švogora u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika 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 17. 
travnja 2018. godine donosi: 

M  I  Š  L  J  E  N  J  E 
Na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ruben 
Picek, predsjednik te prof. dr. sc. Neven Vrček i prof. dr. sc. Mario Cifrek, članovi 
povjerenstva, Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
daje mišljenje da dr. sc. IVAN ŠVOGOR ispunjava uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i viskom obrazovanju i predlaže izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske 
znanosti. 
 
Mišljenje će se proslijediti Matičnom odboru za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti na donošenje odluke.  
 
 

Točka 17. 
Izvješće Stručnog povjerenstava za izbor na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje 

i na radno mjesto 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 



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 17. 
travnja 2018. godine donosi: 

O  D  L  U  K  U 
I. 

Dr. sc. BORIS TOMAŠ, asistent na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta 
u Zagrebu bira se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti 
za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo i zemljopisne informacijske sustave 
na Katedri za razvoj informacijskih sustava. 
 
Odluka se temelji na : 
 Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za provođenje postupka izbora. 

 
 

Točka 18. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor 

18.1. 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 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 17. travnja 
2018. donosi: 

O D  L  U  K  U 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo 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 u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Mirko Maleković, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Mirko Čubrilo, član 
3. Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, član 

Na natječaj objavljen u NN br. 23/2018 od 07.03.2018., Večernjem listu, na web 
stranicama Fakulteta te na portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS u 
zakazanom roku prijavio se: 
 Prof. dr. sc. Alen Lovrenčić 

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. 
 
 
18.2. 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 
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 17. travnja 
2018. godine donosi: 

O D  L  U  K  U 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo 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 u 
sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek, predsjednica 
2. Izv. prof. dr. sc. Ruben Picek, član 
3. Prof. dr. sc. Neven Vrček, član 

Na natječaj objavljen u NN br. 23/2018 od 07.03.2018., Večernjem listu, na web 
stranicama Fakulteta te na portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS u 
zakazanom roku prijavila se: 
 Križanić Snježana 

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. 
 
18.3. 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 
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 17. travnja 
2018. godine donosi: 

O D  L  U  K  U 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo 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 u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, predsjednica 
2. Izv. prof. dr. sc. Stjepan Vidačić, član 
3. Doc. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek, članica 

Na natječaj objavljen u NN br. 23/2018 od 07.03.2018., Večernjem listu, na web 
stranicama Fakulteta te na portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS u 
zakazanom roku prijavili su se: 
 Bočkaj Jasmina, 
 Hrustek Larisa, 
 Kutnjak Ana, 
 Pejnović Lucija, 
 Puškadija Danijel, 
 Šrajbek Kristina, i 
 Vidović Borna 



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. 
 
18.4. 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 
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 17. travnja 
2018. godine donosi: 

O D  L  U  K  U 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo 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 u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Igor Pihir, predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Stjepan Vidačić, član 
3. Doc. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek, članica 

Na natječaj objavljen u NN br. 23/2018 od 07.03.2018., Večernjem listu, na web 
stranicama Fakulteta te na portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS u 
zakazanom roku prijavili su se: 
 Križanić Snježana, 
 Kutnjak Ana, 
 Pejnović Lucija, 
 Puškadija Danijel, i 
 Vidović Borna. 

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. 
 
18.5. izv. prof. dr. sc. Jasminke Dobša u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u 
području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i 
članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici od 17. travnja 2018. 
godine donosi: 

O D  L  U  K  U 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

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

1. Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Diana Šimić, članica 




