
 
                 Z A K L J U Č C I 
s 28. Izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike  
                                  Varaždin,  održane 2. lipnja 2009. godine 
 
 
Prihvaća se dopuna dnevnog reda: 
Toĉka  10. Promjene u sastavu Povjerenstava za izbore u znanstveno-nastavna zvanja koja  
                  su u tijeku 
 
 
          Toĉka 1. 
 
Informacije dekana 
 
Dekan, prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, izvijestio je ĉlanove FV o: 

 odobrena tri projekta ( dr. Baĉa; dr.Bubaš i dr. Rabuzin) 

 izvješćima o radu na projektima; rok za predaju izvješća je 26.lipnja 2009. godine 
 
 

    Toĉka 2. 
 
ProvoĎenje postupka izbora dekana FOI za mandatno razdoblje 2009./2010. i 
2010./2011. godine. 
 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaţdin, Sveuĉilišta u Zagrebu, 
temeljem ĉlanka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i ĉlanka 66. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
    O  D  L  U  K  U 
     

                I 

 

Dr.sc. TIHOMIR HUNJAK, redoviti profesor, bira se za DEKANA Fakulteta 

organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, za akademsku 

2009./2010. i 2010./2011.godinu, odnosno za razdoblje 1. listopada 2009. do 30. 

rujna 2011. godine 

 

             II 

 

Ova  odluka o izboru prof.dr.sc. Tihomira Hunjaka za dekana Fakulteta 

organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, prosljeđuje se  

Sveučilištu u Zagrebu. 

 

             III 

 

2.1. Dr.sc. BLAŽENKA DIVJAK, izvanredna profesorica za bira se za 

prodekanicu za znanstvenoistraživački rad Fakulteta organizacije i 

informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 2009./2010. i 

2010./2011. godinu, odnosno za razdoblje od 1. listopada 2009. do 30. rujna 

2011. godine. 

 

              IV 

 

Ova odluka o izboru prof.dr.sc. Blaženke Divjak za prodekanicu za 

znanstvenoistraživački rad na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin 

prosljeđuje se Sveučilištu u Zagrebu. 
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       V 

 

2.2. Dr.sc. DRAGUTIN KERMEK, izvanredni profesor, bira se za prodekana za 

nastavu i upravljanje kvalitetom Fakulteta organizacije i informatike 

Varaždin Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 2009./2010. i 2010./2011. 

godinu, odnosno za razdoblje od 1. listopada 2009. do 30. rujna 2011. godine. 

  

       VI 

 

Ova odluka o izboru prof.dr.sc. Dragutina Kermeka za prodekana za nastavu i 

upravjanje kvalitetom Fakulteta organizacije i informatike Varaždin prosljeđuje se 

Sveučilištu u Zagrebu. 

 

       VII 

 

2.3.Dr.sc. VJERAN STRAHONJA, redoviti profesor, bira se za prodekana za 

poslovanje Fakulteta organizacije i informatike Varaždin  Sveučilišta u 

Zagrebu za akademsku 2009./2010. i 2010./2011. godinu, odnosno za razdoblje 

od 1. listopada 2009. do 30. rujna 2011. godine. 

 

       VIII 

 

Ova odluka o izboru prof.dr.sc. Vjerana Strahonje za prodekana za poslovanje 

Fakulteta organizacije i informatike Varaždin prosljeđuje se Sveučilištu u Zagrebu. 

 

            Točka 3. 
 

Poslijediplomski doktorski studij i specijalistički studiji 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaţdin, Sveuĉilišta u Zagrebu, 
temeljem ĉlanka 66. Statuta Fakulteta donosi: 
 

    O  D  L  U  K  U 
 
Odbor za doktorski studij razmatrat će prijave tema znanstvenih magistarskih radova za : 

 znanstveni magistarski studij Informacijske znanosti 

 znanstveni magistarski studij Menadžment poslovnih sustava 
 
Prof.dr.sc. TIHOMIR HUNJAK imenuje se za ĉlana Odbora za doktorski studij. 
 
               Toĉka 4. 
 
Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Branimir Dukića u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik po natječaju Ekonomskog fakulteta Osijek 
 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaţdin, Sveuĉilišta u Zagrebu, 
temeljem ĉlanka 35. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i ĉlanka 66. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike  donosi: 
 

                                                  O   D  L  U  K  U  
 
                 I 
 
Prihvaća se izvješće Struĉnog povjerenstva za provoĊenje postupka izbora nastavnika u 
znanstveno zvanje, te se dr.sc. BRANIMIR DUKIĆ bira u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik, za znanstveno podruĉje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i 
komunikacijske znanosti. 
                  2 



 
 
     II 
 
Odluka se temelji na : 

 Izvješću Struĉnog povjerenstva za provoĊenje postupka izbora 
 
     III 
 
Odluka se zajedno s potrebnom dokumentacijom šalje Matiĉnom odboru za podruĉje 
društvenih znanosti, polje informacijske znanosti na davanje mišljenja. 
 
          Toĉka 5. 
 
Izbor suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta za znanstveno 
područje društvenih znanosti, polje ekonomija po natječaju FOI 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaţdin, Sveuĉilišta u Zagrebu, 
temeljem ĉlanka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i ĉlanka 66. 
Statuta Fakulteta donosi: 
 
       O  D  L  U  K  U 
              
                     I 
 
IRENA KEDMENEC, diplomirana ekonomistica, bira se u suradniĉko zvanje i radno mjesto 
ASISTENTA za znanstveno podruĉje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija na 
Katedri za gospodarstvo. 
 
                     II 
 
Odluka se temelji na: 

 Izvješću i prijedlogu Struĉnog povjerenstva za provoĊenje postupka izbora 
 
             Toĉka 6. 
 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme 
doktorske disertacije Igora Balabana 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaţdin, Sveuĉilišta u Zagrebu, na 
osnovi ĉlanka 120. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ĉlanku 66. 
Statuta Fakulteta i ĉlanka 21. i 22. Pravilnika o poslijediplomskom sveuĉilišnom doktorskom 
studiju u FOI donosi: 
      O  D  L  U  K  U   
 
Imenuje se Struĉno povjerenstvo za ocjenu podobnosti IGORA BALABANA i pogodnosti 
prijavljene teme doktorske disertacije pod naslovom: Razvoj Modela uspješnosti ePortfolio 
sustava u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Blaţenka Divjak, predsjednica 
2. Prof.dr.sc. Enriqe Mu , ĉlan 
3. Prof.dr.sc. Josip Brumec, ĉlan 

 
Povjerenstvo nakon odrţanog Javnog razgovora s kandidatom ima zadatak utvrditi: 

 ispunjava li Igor Balaban uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
izvan doktorskog studija; 

 je li tema pogodna za prihvat prijave doktorske disertacije; 
te u roku od 90 dana od dana imenovanja o tome podnijeti Fakultetskom vijeću FOI izvješće. 
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            Toĉka 7. 
 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Tamare ReĎep 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaţdin, Sveuĉilišta u Zagrebu, 
temeljem ĉlanka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju , ĉlanka 66. 
Statuta Fakulteta i ĉlanka 40. i 41. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI 
donosi: 
         
        O  D  L  U  K  U  
 
Imenuje se Struĉno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada TAMARE REĐEP, studentice 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-1/03 pod 
naslovom: PROCJENA RIZIKA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI KOMBINIRANIM 
PRISTUPOM  u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Ţeljko Hutinski, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, ĉlan 
3. Prof.dr.sc. Miroslav Baĉa, ĉlan 

 
          Toĉka 8. 
 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni podobnosti kandidata i pogodnosti teme 
magistarskog rada 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaţdin, Sveuĉilišta u Zagrebu, 
temeljem ĉlanka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ĉlanka 66. 
Statuta fakulteta i ĉlanka 26. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI 
donosi: 

                                            O  D  L  U  K  U  
 

 
8.1.  Prihvaća se prijavljena tema magistarskog rada DEJANA PERUŠIĆA, studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti MB-838/02 pod naslovom: 
SIMULACIJSKA ANAKIZA PRIMJENE METODA, ALATA I MJERA ZA NADZOR U 
PROCESU UPRAVLJANJA INCIDENTIMA. 
 
Za mentoricu se studentu kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Vesna Dušak, a 
za sumentora prof.dr.sc. Zdravko Krakar. 
 
8.2. Prihvaća se prijavljena tema magistarskog rada IVANE KRIŠTO, studentice 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-138/04 pod 
naslovom: INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PRAĆENJE SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA 
NA RADU. 
 
Za mentora se studentici kod izrade magistarskog rada imenuje doc.dr.sc. Stjepan Vidaĉić. 
 
              Toĉka 9. 
 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme 
magistarskog rada Maria Klačmera 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaţdin, Sveuĉilišta u Zagrebu, 
temeljem ĉlanka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ĉlanka 66. 
Statuta FOI i ĉlanka 16. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
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                 O  D  L  U  K  U 

 
Imenuje se Struĉno povjerenstvo za ocjenu podobnosti MARIA KLAĈMERA, studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-59/03. i 
pogodnosti prijavljene teme magistarskog rada pod naslovom:  TRENUTAĈNO STANJE I 
RAZVOJNE MOGUĆNOSTI USLUGA ELEKTRONIĈKE UPRAVE U HRVATSKOJ u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Neven Vrĉek, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, ĉlan 
3. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, ĉlan     
4.       

             Toĉka 10. 
 
Promjene u sastavu Povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-nastavna zvanja 
koja su u tijeku 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaţdin, Sveuĉilišta u Zagrebu, 
temeljem ĉlanka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti, ĉlanka 84. Statuta Sveuĉilišta u 
Zagrebu i ĉlanka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaţdin donosi: 
 
        O  D  L  U  K  U 
 
10.1. Imenuje se Struĉno povjerenstvo u postupku izbora dr.sc. VALENTINE KIRINIĆ u 
znanstveno-nastavno zvanje u znanstvenom podruĉju društvenih znanosti, znanstveno polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija po 
natjeĉaju FOI Varaţdin u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Neven Vrĉek, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Jadranka Lasić Lazić, ĉlan 
3. Doc.dr.sc. Ţeljko Dobrović, ĉlan 

 
10.2. Imenuje se Struĉno povjerenstvo u postupku izbora dr.sc. VIOLETE VIDAĈEK HAINŠ u 
znanstveno-nastavno zvanje u znanstvenom podruĉju društvenih znanosti, znanstveno polje 
informacijske  znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija  po natjeĉaju FOI 
Varaţdin u sastavu: 
 

1. Doc.dr.sc. Ţeljko Dobrović, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Goran Bubaš, ĉlan 
3. Prof.dr.sc. Stjepan Malović, ĉlan 

 
10.3. Imenuje se Struĉno povjerenstvo u postupku izbora dr.sc. STJEPANA VIDAĈIĆA u 
znanstveno-nastavno zvanje u znanstvenom podruĉju društvenih znanosti, znanstveno polje 
informacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija po natjeĉaju FOI Varaţdin 
u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Mirko Maleković, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Boţidar Kliĉek, ĉlan 
3. Prof.dr.sc. Vlatko Ĉerić, ĉlan 

 
10.4. Imenuje se Struĉno povjerenstvo u postupku izbora dr.sc. DIANE ŠIMIĆ u znanstveno 
nastavno zvanje u znanstvenom podruĉju društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske 
znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija po natjeĉaju Sveuĉilišta u Zagrebu za 
razvojna radna mjesta u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, ĉlan 
3. Prof.dr.sc. Mladen Varga, ĉlan 
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10.5. Imenuje se Struĉno povjerenstvo u postupku izbora dr.sc. NEVENA VRĈEKA u 
znanstveno-nastavno zvanje u znanstvenom podruĉju društvenih znanosti, znanstveno polje 
informacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija po natjeĉaju FOI Varaţdin 
u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Josip Brumec, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Damir Kalpić, ĉlan 
3. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, ĉlanica 

 
 
10.6. Imenuje se Struĉno povjerenstvo u postupku izbora dr.sc. ŢELJKA DOBROVIĆA u 
znanstveno nastavno zvanje za znanstveno podruĉje društvenih znanosti, znanstveno polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija po 
natjeĉaju FOI Varaţdin u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Ţeljko Hutinski, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Velimir Srića, ĉlan 
3. Prof.dr.sc. Miroslav Ţugaj, ĉlan 

 
10.7. Imenuje se Struĉno povjerenstvo u postupku izbora dr.sc. NINE BEGIĈEVIĆ u 
znanstveno- nastavno zvanje za znanstveno podruĉje društvenih znanosti, znanstveno polje 
informacije i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija po 
natjeĉaju FOI Varaţdin u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc.  Tihomir Hunjak, predsjednik 
2. Doc.dr.sc   Ţeljko Dobrović, ĉlan 
3. Prof.dr.sc.  Zoran Babić, ĉlan 

 
 
 
 

          D  E  K  A  N : 
 
 
Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak 
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