
           Z  A  K  L  J  U  Č  C  I 
  s 13. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike 
                                                Varaždin, održane 16.srpnja 2010. godine 
 
Prihvaća se izmjena dnevnog reda: 

o Točka 3.5. skida se s dnevnog reda 
o Točka 7.    skida se s dnevnog reda 
o Točka 12   skida se s dnevnog reda 

 
Točka 1. 

 
Verifikacija i izvršenje zaklju čaka s   12. sjednice FV 
 
Prihvaća se formulacija zaključaka donesenih  na 12. sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta 
organizacije i informatike Varaždin bez  primjedbi. 
 
        Točka 2. 
Informacije dekana 
 
Dekan, prof.dr.sc. Tihomir Hunjak izvijestio je članove Fakultetskog vijeća  o dospjeloj dopusnici za 
izvođenje diplomskog studija „Ekonomika poduzetništva“ 
 
        Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 
3.1. Akademski kalendar 
 Prihvaća se Akademski kalendar za 2010./2011. godinu za preddiplomski i diplomski studij i studij 
Primjena informacijske tehnologije u poslovanju. 
 
3.2. Odluka o linearnom plaćanju školarine na diplomskom studiju  
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
 
Upisna kvota za akademsku godinu 2010./2011. za diplomski studij određuje se kako slijedi: 
 
                I 
 
 Ukupni broj studenata: 240 
 
 a)  Redoviti studij uz  potporu Ministarstva ( troškove studija snosi Ministarstvo znanosti, 
       obrazovanja i športa Republike Hrvatske ) – 40 studenata; 
 b)  Redoviti studij za osobne potrebe – linearno plaćanja ( linearni koeficijent porasta 
       participacije – korak – 237,50 kuna) – 40 studenata; 
 c)  Redoviti studij za osobne potrebe ( troškove studija snose sami studenti u cijelosti) –  
      120 studenata. 
 d)  Broj izvanrednih studenata : 30 
 e)  Broj stranih studenata : 10 
3.3. Odluka o upisu obaveznih predmeta za upis na diplomski studij 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, donosi: 
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O  D  L  U  K  U 
 
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za reviziju nastavnog plana i programa diplomskog studija za upis 
obaveznih predmeta za upis na pojedini smjer diplomskog studija od ak. 2011./2012. 
 
Organizacija poslovnih sustava (OPS) – za studente koji su završili PS na preddiplomskom 
studiju 
 

- Programsko inženjerstvo 
- Programiranje II 
- Odabrana poglavlja matematike 

 
Baze  podataka i baze znanja (BPBZ) – za studente koji su završili smjer IS na preddiplomskom 
studiju 
 

- Uvod u formalne metode 
- Algoritmi 
- Odabrana poglavlja matematike 

 
Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI) – za studente koji su završili smjer IS na 
preddiplomskom studiju 
 

- Poslovni procesi u organizaciji 
- Mreže računala II 
- Odabrana poglavlja matematike 

 
Informatika u obrazovanju (IU) – za studente koji su završili smjer IS na preddiplomskom 
studiju 

- Odabrana poglavlja matematike 
 
Studenti koji su završili  smjer PS na preddiplomskom studiju, a žele nastaviti školovanje na 
smjerovima IPI,BPBZ ili IU  trebaju imati položene obavezne predmete preddiplomskog  smjera IS i 
uvjete koji su potrebni za upis  određenog smjera na diplomskom studiju. 
Analogno vrijedi za studente koji su završili smjer IS na preddiplomskom a žele nastaviti 
školovanje na OPS-u na diplomskom . 
 
3.4. Odluka o nositeljstvima  i ovlaštenjima za izvođenje nastave 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin donosi: 
 
                                                              O  D  L  U  K  U 
Katedra za kvantitativne metode 
 

1. Dr.sc. ZLATKO ERJAVEC i dr.sc. TIHOMIR HUNJAK imenuju se nositeljem predmeta 
Financijska matematika na preddiplomskom studiju IPS i preddiplomskom studiju Ekonomika 
poduzetništva; 

2. Dr.sc. TIHOMIR HUNJAK imenuje se sunositeljem  predmeta Matematika na 
preddiplomskom studiju Ekonomika poduzetništva; 

3. Dr.sc. JASMINKA DOBŠA imenuje se nositeljicom predmeta Statističke metode za 
informatičare na diplomskom studiju; 

4. Dr.sc. JASMINKI DOBŠA daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i održavanje ispita iz 
predmeta Statistika na preddiplomskom studiju IPS, Statistika na preddiplomskom studiju 
Ekonomika poduzetništva i Statistika na stručnom studiju PITUP; 
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5. Dr.sc. ZLATKU ERJAVCU daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i održavanje ispita iz 
predmeta Matematika1 i Matematika 2 na preddiplomskom studiju IPS te predmeta 
Matematika na stručnom studiju PITUP; 

6. Dr.sc. NINI BEGIČEVIĆ daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i održavanje ispita iz 
predmeta Teorija odlučivanja na diplomskom studiju; 

7. MARIJI JAKUŠ, dipl. ing. i MIRELI BRUMEC,prof. daje se ovlaštenje za izvođenje nastave 
i održavanje ispita iz predmeta Matematika na stručnom studiju PITUP; 

8. DAMIRU HORVATU, prof. daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i održavanje ispita iz 
predmeta Financijska matematika na stručnom studiju PITUP; 

9. DUŠANU MUNĐARU, dipl. ing. daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i održavanje ispita 
iz predmeta Kvantitativni menadžment na stručnom studiju PITUP. 
 

Katedra za razvoj informacijskih sustava 
 

1. Dr.sc. SANDRU GERIĆU daje se ovlaštenja za izvođenje nastave i ispita  iz predmeta 
Elektroničko poslovanje na stručnom studiju PITUP; 

2. GORANU HAJDINU, daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i ispita za kolegij Ured i 
uredsko poslovanje na stručnom studiju PITUP – Križevci od 1.12.2010.; 

3. Dr.sc. VALENTINI KIRINIĆ daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i ispita za kolegij Ured i 
uredsko poslovanje na  stručnom studiju PITUP – Zabok; 

4. Mr.sc. RENATI MEKOVEC, daje se ovlaštenje za izvođenje  nastave i ispita  za predmet 
Ured i uredsko poslovanje i predmet Multimedijski sustavi na stručnom studiju PITUP; 

5. Dr.sc. RUBENU PICEKU daje se ovlaštenje  za izvođenje nastave i ispita za predmet 
Upravljanje informatičkim uslugama na stručnom studiju PITUP; 

6. MARTINI TOMIČIĆ FURJAN daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i ispita za predmet 
Informacijski sustavi malih i srednjih poduzeća na stručnom studiju PITUP; 

7. KATARINI TOMI ČIĆ PUPEK daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i ispita za predmet 
Modeliranje procesa i aplikacija na stručnom studiju PITUP; 

8. IGORU TOMIČIĆU daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i ispita za predmet Multimedijski 
sustavi na stručnom studiju PITUP od  1.04.2011.  

 
Katedra za organizaciju 
 

1. Dr.sc. ROBERTU FABCU daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i ispita za predmet 
Organizacija i organizacijski razvoj na stručnom studiju PITUP. 
 

Katedra za gospodarstvo 
 

1. Dr.sc. DAMIR DOBRINIĆ imenuje se nositeljem kolegija Računovodstvo na preddiplo – 
mskom studiju 

2. Dr.sc. LAJOŠU ŽAGARU  daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i ispita na kolegiju  
Kontroling na preddiplomskom studiju 

3. Dr.sc. KSENIJI VUKOVIĆ daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i ispita na kolegiju 
Međunarodna trgovina na stručnom studiju PITUP 

4. Mr.sc. VLADIMIRU KOVŠCA daje se suglasnost za izvođenje nastave i ispita na kolegiju 
Poslovna ekonomija i Logistika na stručnom studiju PITUP 

5. Dr.sc. LADISLAVU MIKO daje se ovlaštenje za izvođenje nastave i ispita na kolegiju  
Financije poduzeća na stručnom studiju PITUP. 

 
3.5. Uvjeti upisa na diplomski studij „Ekonomika poduzetništva“ 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike varaždin donosi: 
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                         O  D  L  U  K  U 
 
1. Uvjeti upisa 
 
 Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile preddiplomski studij. 
 
 U akademskoj 2010./2011. godini pravo upisa u I. godinu diplomskog studija „Ekonomika 
poduzetništva“ ostvaruju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij „Ekonomika 
poduzetništva“ te navedeno pravo stječu temeljem uspjeha na prethodnoj razini studija, a pristupnici 
koji su završili preddiplomske studije ostalih fakulteta temeljem uspjeha na prethodnoj razini sukladno 
Odluci Fakulteta organizacije i informatike o uvjetima upisa na diplomski studij. 
                
Pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij iz područja ekonomije i imaju svjedodžbu 
prvostupnika te najmanje 180 ECTS-a, upisuju diplomski studij izravno. Prvostupnici koji imaju 
završene druge preddiplomske sveučilišne studije i imaju ostvarenih 180 ECTS-a, a nisu polagali 
ekonomske predmete, polažu razlikovne predmete prije upisa na diplomski studij sukladno Odluci 
Fakulteta. 
Stručni pristupnici mogu upisati diplomski studij uz polaganje jednog ili dva razlikovna semestra u 
kojima će se polagati temeljni teoretski predmeti koje studenti nisu polagali u svojem prethodnim 
obrazovanju na stručnom studiju. 
 
2. Upisne kvote i participacija 
 Upisna kvota: 
 
 a) redoviti studij za osobne potrebe ( puna participacija za jednu godinu redovitog studija ) –  
     140 studenata 
     Puna participacija za jednu godinu redovitog studija iznosi 9.000 kuna. 
Iznos participacije može se smanjiti ukoliko Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa podmiri 
određeni dio participacije. 
 
3. Prijave za upis 
 
Prijave za I. upisni rok primaju se zaključno do 30.rujna 2010. 
 
4. Upisi 
 
 Upisi će se održati u razdoblju do 05. listopada 2010. 
 
5. Početak nastave 
 
 Nastava će početi sukladno akademskom kalendaru. 
 
3.5.1. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 36. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin  i odluke Uprave Fakulteta donosi: 
 
                                                         O  D  L  U  K  U 

 
Dr.sc. MARINA KLAČMER ČALOPA , docentica na Fakultetu organizacije i informatike, 

imenuje se voditeljicom diplomskog studija „Ekonomika poduzetništva“ ( u daljnjem tekstu: Studij) 
koji izvodi Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Voditelj studija: 

- organizira i koordinira rad na Studiju 
- brine o kvaliteti Studija 
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- organizira i nadzire realizaciju plana i programa Studija 
- razmatra i predlaže promjene u nastavnom planu i programu Studija 
- Upravi Fakulteta daje mišljenje o prijedlozima općih i pojedinačnih akata Studija 
- objavljuje prijedlog tema za izradu diplomskog rada do kraja akademske godine za narednu  
- akademsku godinu, temeljem prijedloga nositelja kolegija i odluke Fakultetskog vijeća 
- daje prijedloge za rješavanje operativnih problema u realizaciji studija 
- razmatra i druga važna pitanja iz Studij te daje prijedloge odluka Upravi Fakulteta 
- organizira stručnu praksu 

 
Za svoj rad Voditelj Studija odgovara prodekanu za nastavu Fakulteta organizacije i informatike. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva. 
 
  
            Točka 4. 
 
Poslijediplomski doktorski studij i poslijediplomski specijalistički studiji 
 
4.1. Izvješće sa sastanka Odbora za doktorski studij 
 
Prihvaća se izvješće  Odbora za doktorski studij i informacija predsjednika Odbora o postepenom 
usklađivanju pravilnika o doktorskom studiju FOI sa Sveučilišnim pravilnikom o poslijediplomskom 
doktorskom studiju. Zaključeno je da će se dio odredbi uskladiti već za upis nove generacije, a u rujnu 
2010. treba biti pripremljen novi prijedlog pravilnika.             
 
4.2. Odluka o raspisivanju natječaja za upis ak.2011./2012. 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
Raspisuje se Natječaj za 
 

1. Upis studenta na Poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje akademskog stupnja doktora    
znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske 
znanosti 

 
2. Upis studenata na Specijalističke poslijediplomske studije: 

� Menadžment poslovnih sustava 
� Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava 
� Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba 

 
Natječaj je otvoren do 30. 09.2010. 

 
4.3. Prihvaćanje kolegija na doktorskom studiju 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
        O  D  L  U  K  U 
 
Prihvaća se kolegij „Znanstvenoistraživački rad u informacijskim znanostima „ nositeljice prof.dr.sc. 
Diane Šimić. Kolegij će se izvoditi na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju. 
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      Točka 5. 
 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
 
5.1. Otvoreni natječaji za projekte 
 
Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju prof.dr.sc. Blaženka Divjak 
izvijestila je članove FV o: 

� FP7 projektu SiS – Children as Change Agent sin Science and Society  za koji je odobreno 
financiranje.  Fakultet organizacije i informatike partner je na FP7 projektu SiS, čiji je 
koordinator Sveučilište u Liverpoolu.Ovo je prvi FP7 projekt u kojem će FOI sudjelovati kao 
partner. U fazi prijave bili su uključeni:B. Divjak, D. Grabar i R. Horvatek. 

        
� Rezultatima ERASMUS natječaja za akademsku godinu 2009./2010. Ured za međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu moći će financirati sva 3 prijavljena kandidata na Mykolas 
Romeris sveučilište. 

� Odabiru kandidata u okviru ERASMUS natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne 
prakse za akademsku godinu 2010./2011. Povjerenstvo je nominiralo studenta Bojana Vukšića 
za obavljanje stručne prakse u Institutu za tematiku, Sveučilišta u Freiburgu . 

� Raspisanom natječaju za razvojne projekte Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 
2009./2010.Rok za prijavu je 30. Rujna 2010.godine.             

 
5.2. Odgovor Sveučilišta vezano za kriterije financiranja izvođenja predmeta na stranom jeziku 
       
 U privitku zaključaka nalazi se odgovor prof.dr.sc. Ksenije Turković, prorektorice za 
međunarodnu  suradnju u svezi s natječajima za izradu programa na stranom jeziku i za sudjelovanje u 
Programu Erasmus. 
 
5.3.Izvješća o sudjelovanju  znanstvenim i stručnim skupovima 
 
Članovi FV upoznati su s: 

� izvješćem  dr.sc. B. Divjak, dr.sc. N. Begičević, dr.sc. Z. Erjavca, M. Brumec, D. Horvata, M. 
Jakuš, D. Munđara, B. Žugeca i P. Žugec sa znanstveno-stručnog kolokvija „Matematika i e-
učenje“održanog u Dubrovniku; 

� izvješćem dr.sc. B. Divjak, dr.sc. V.Vidaček Hainš i R. Horvatek s godišnje konferencije 
Europen Access Network – From Access to Success: Closing the Konowledge Divide“ 
održane u Stockholmu, Soderton University; 

� izvješećm o sudjelovanju dr.sc. D. Kermeka, dr.sc. N. Vrčeka, dr.sc. M. Bače, dr.sc. K. 
Rabuzina, dr.sc. S.Gerića, dr.sc. I. Magdalenića, dr.sc. R. Piceka, mr.sc. D. Plantak Vukovac, 
D. Andročeca, M.Jurišića, T. Orehovačkog i Z. Stapića na konferenciji CASE 22 u Zagrebu. 

� izvješćem A. Kovačić o sudjelovanju na međunarodnom programu izobrazbe nastavnika kojeg 
organizira American English Institute Sveučilišta u Oregonu; 

� izvješćem dr.sc. G. Bubaša o sudjelovanju na međunarodnom skupu EUNIS 2010, održanom 
u Varšavi, Poljska; 

� izvješćem dr.sc. D. Šimić sa službenog puta u organizaciji Programa za razvoj Ujedinih 
naroda (UNDP Sarajevo); 

� izvješćem M. Tomičić Furjan sa službenog puta u Dubrovniku gdje je sudjelovala na Ljetnoj 
školi o intelektualnom vlasništvu; 

� izvješćem I. Pihira o prisustvovanju konferenciji Information Technology Interfaces ITI 2010 
u Cavtatu; 

� izvješćem dr.sc. G. Bubaša, T. Orehovačkog i I. Balabana o sudjelovanju na međunarodnoj 
konferenciji ITI 2010 u Cavtatu; 

� izvješćem I. Kedmenec o sudjelovanju na seminaru DREAM u Osijeku; 
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� izvješćem A. Kovačić o sudjelovanju na strukovnoj konferenciji (HUPE) u Opatiji; 
� izvješćem M. Jurišića,I. Malbašić i P. Peharda o završetku CARNetove E- learning akademije 
� izvješćem I. Kedmenec i K. Brodar o sudjelovanju na događanjima u organizaciji Sveučilišta u 

Zagrebu; 
� izvješćem I. Malbašića o sastanku znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Točka 6.  

Informacije o poslovanju FOI 
 
Prodekan za poslovanje prof.dr.sc. Vjeran Strahonja izvijestio je članove FV o Ugovoru o financiranju 
troškova studija za redovite studente u akademskoj godini 2010./2011. Ugovor je sklopljen između 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kojeg zastupa ministar dr.sc. Radovan Fuchs i Sveučilišta u 
Zagrebu kojeg zastupa rektor dr.sc. Aleksa Bjeliš. Ugovor je dosta nejasan i treba se pripremiti za 
ozbiljnu financijsku situaciju koja nas očekuje na jesen. 
                
 
      Točka 7. 
Izvješće o radu na projektu TEMPUS  
 
Skida se s dnevnog reda  jer nije priloženo financijsko izvješće. 
 
      Točka 8.  
 
Izbor dr.sc. Stjepana Dvorskog u znanstveno-nastavno zvanje za znanstveno područje 
društvenih znanosti, polje ekonomija 
        
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin,Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 33.i 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 84. Stavak 6. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u 
Zagrebu donosi: 
 
         O  D  L  U  K  U 
          I 
           
Dr.sc. STJEPAN DVORSKI, izvanredni profesor Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, bira 
se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomija, grana ekonomika poduzetništva. 
    
           II 
 
Odluka se temelji na: 

� Izvješću Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
� Mišljenju Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, broj:251-56-01/10-220-

261/1-1 
� Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija od 11. lipnja 2010. 

 
           III 
 
Odluka o izboru zajedno s traženom dokumentacijom prosljeđuje se Senatu Sveučilišta u Zagrebu na 
potvrdu. 
       Točka 9. 
 
Zahtjev Katedre za razvoj informacijskih sustava za prijevremeni izbor dr.sc. Miroslava Bače u 
znanstveno-nastavno zvanje  
           7 



           
9.1.Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 92. Stavak 2. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i 
informatike Varaždin donosi: 
                                                            O  D  L  U  K  U 
 
Daje se suglasnost za raspisivanje natječaja za izbor u više znanstveno – nastavno zvanje prof.dr.sc. 
MIROSLAVU BAČI, nakon proteka roka od tri godine od njegovog prvog izbora na radno mjesto i 
znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora. 
9.2. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin donosi: 
         

            O  D  L  U  K  U 
                                             O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA 
       
izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i 
informatologija. 
            Točka 10. 
 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije mr.sc. Maria Žgele 
                
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike, temeljem članka 120. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju , članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 52. 
i 58. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
 

O  D  L  U  K  U 
 
      I 
 
Potvrđuje se pozitivna ocjena doktorske disertacije  mr.sc. MARIA ŽGELE  pod naslovom: RAZVOJ 
METODIKE ZA RAČUNALNO PODRŽANU REVIZIJU INFORMACIJSKIH SUSTAVA. 
 
      II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane doktorske disertacije iz točke I. u 
sastavu: 
 1. Prof.dr.sc. Josip Brumec, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Mario Spremić, član 
 3. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, mentor i član 
 4. Doc.dr.sc. Jasminka Dobša, članica 
 4. Prof.dr.sc. Ruža Brčić, članica 
 
      III 
 
Datum obrane doktorske disertacije objavit će se naknadno. 
 
           Točka 11. 
 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Maria Jadri ća 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 73. i 83. stavak 6. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije 
i informatike i članka 37. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
      8 



        
 
                                                           O  D  L  U  K  U 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije MARIA JADRIĆA, studenta 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti – matični broj D-18/2006. Pod 
naslovom: INFORMACIJSKA PISMENOST I DRUGE OSOBINE STUDENATA KAO 
PREDIKTORI NJIHOVOG USPJEHA U TEČAJEVIMA ZA E- UČENJE u sastavu: 
 1. Prof.dr.sc. Neven Vrček, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Goran Bubaš , mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, mentor i član 
 4. Prof.dr.sc. Vlasta Vizek Vidović, članica 
 5. Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, članica 
 
      
                II 
 
Zadatak je Povjerenstva da sukladno članku 38. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju 
u roku od tri mjeseca od primitka rada sačine izvješće o ocjeni doktorske disertacije te ga prezentiraju 
ovom Fakultetskom vijeću. 
           Točka 12. 
 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni podobnosti kandidata i pogodnosti teme doktorske 
disertacije 
 Skida se s dnevnog reda 
   
               Točka 13. 
 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme doktorske 
disertacije 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 120. stavak 5. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakultet organizacije i 
informatike i članka 21. i 22. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI varaždin 
donosi: 
 
                                                              O  D  L  U  K  U 
 
                      I 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti mr.sc. DIJANE PLANTAK VUKOVAC i 
pogodnosti prijavljene teme doktorske disertacije pod naslovom: METODA VREDNOVANJA 
TEHNIČKE I PEDAGOŠKE UPOTREBLLJIVOSTI SUSTAVA E- UČENJA KOD 
AKADEMSKOG MJEŠOVITOG OBLIKA UČENJA u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Dragutin Kermek, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Božidar Kliček, mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Andrina Granić, sumentorica i članica 
 4. Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, članica 
 5. Prof.dr.sc. Neven Vrček, član 
 
             II 
 
Povjerenstvo, nakon održanog Javnog razgovora s pristupnicom ima zadatak utvrditi: 

• ispunjava li mr.sc. Dijana Plantak Vukovac 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 Fakulteta organizacije 
i informatike izvješće. 
 
13.2. Tomić Damiru odbija se prijavljena tema doktorske disertacije pod naslovom: UČINCI 
PRIMJENE AUDIOVIZUALNIH MATERIJALA U ELEKTRONIČKOM UČENJU. 
 
               Točka 14. 
 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni magistarskog rada 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 116. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike 
i članka 44. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI-u donosi: 
       
       O  D  L  U  K  U 
        I 
14.1. ZLATKU LONČARU, studentu poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti 
MB-877/04. pozitivno se ocjenjuje magistarski rad pod naslovom: UTJECAJ ELEKTRONIČKIH 
KANALA DISETRIBUCIJE INFORMACIJA NA ZADOVOLJSTVO INTERNOM 
KOMUNIKACIJOM. 
       II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane magistarskog rada iz točke I. u 
sastavu: 
 1. Doc.dr.sc. Jasminka Dobša, predsjednica 
 2. Prof.dr.sc. Dragutin Kermek, mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Goran Bubaš, član 
 4. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, zamjenik člana 
 
       III 
Datum obrane magistarskog rada Zlatka Lončara odredit će se naknadno. 
 
14.2. DEJANU PERUŠIĆU, studentu poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti 
MB-838/02 pozitivno se ocjenjuje magistarski rad pod naslovom: SIMULACIJSKA ANALIZA 
PRIMJENE METODA,ALATA I MJERA ZA NADZOR U PROCESU UPRAVLJANJA 
INCIDENTIMA. 
       I 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane magistarskog rada iz točke I. u 
sastavu: 
 1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, mentorica i članica 
 3. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, sumentor i član 
 4. Prof.dr.sc. Neven Vrček, zamjenik člana 
 
      II 
Datum obrane magistarskog rada Dejana Perušića odredit će se naknadno. 
 
14.3. LEU SINJERI, studentu poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava 
MB-66/04. pozitivno se ocjenjuje magistarski rad pod naslovom: USPOREDBENA ANALIZA 
JEDINICA LIOKALNE UPRAVE S OBZIROM NA RAZINU PRUŽANJA E-USLUGE. 
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      II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane magistarskog rada iz točke I. u 
sastavu: 
 1. Prof.dr.sc. Goran Bubaš, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. neven Vrček, mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Miroslav Žugaj, član 
 4. Prof.dr.sc. Diana Šimić, zamjenica člana 
 
      III 
Datum obrane magistarskog rada Lea Sinjeri odredit će se naknadno. 
 
             Točka 15. 
 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni podobnosti kandidata i pogodnosti teme magistarskog 
rada 
         
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin,temeljem članka 116. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike 
Varaždin i članka 26. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
 
       I 
 
15.1. Prihvaća se prijavljena tema magistarskog rada KRISTINKI BLAŽEKA, studentici 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti MB-854/02. pod naslovom: 
VREDNOVANJE PROGRAMSKOG OKRUŽJA MULTIMEDIA FUSION 2 U KONTEKSTU 
POČETNOG PODUČAVANJA KONCEPATA OBJEKTNO ORIJENTIRANOG 
PROGRAMIRANJA. 
       II 
 
Za mentora se studentici kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Mirko Čubrilo. 
 
15.2. Prihvaća se prijavljena tma magistarskog rada ZDENKICI TEMŠIĆ, studentici 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti MB-883/04. pod naslovom: 
POSLOVNA PRAVILA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA: MODELIRANJE, DIZAJN I 
IMPLEMETACIJA. 
 
       II 
 
Za mentora se studentici kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Mirko Maleković. 
 
15.3. Prihvaća se prijavljena tema magistarskog rada TATJANI POSAVEC, studentici 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti MB-797/00. pod naslovom: 
UNAPREĐENJE DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA U PROCESU VOJNOG DONOŠENJA 
ODLUKE. 
       II 
Za mentora se studentici kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Željko Dobrović. 
 
          Točka 16. 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni završnog rada 
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Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 73. stavak 5. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članku 66. Statuta Fakulteta organizacije i 
informatike i članka 35.,36. i 37. Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom studiju u FOI 
donosi: 

            O  D  L  U  K  U 
 
      I 
 
16.1. Prihvaća se pozitivna ocjena završnog specijalističkog rada SAMANTI MAZZI, studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog 
doba MB-52/07. pod naslovom: METODE SOCIJALNOG INŽENJERINGA U TIJELIMA 
DRŽAVNE UPRAVE. 
      II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za obranu završnog rada iz točke I. u sastavu: 
 
       
 1. Prof.dr.sc. Ružica Brčić, predsjednica 
 2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, mentor i član 
 3. Doc.dr.sc. Violeta Vidaček Hainš, članica 
 4. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, zamjenik člana 
      
Datum obrane završnog rada odredit će se naknadno. 
 
 
16.2. Prihvaća se pozitivna ocjena završnog specijalističkog rada DRAGUTINU KOSMATU, 
studentu poslijediplomskog specijalističkog studija Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija 
informacijskog doba MB- 56/07. pod naslovom: ANALIZA ODABRANIH ALATA ZA POVRAT 
OBRISANIH OSJETLJIVIH PODATAKA. 
 
      II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za obranu završnog rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Željko Dobrović, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, mentor i član 
 3. Doc.dr.sc. Kornelije Rabuzin, član 
 4. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, zamjenik člana 
 
Datum obrane završnog rada odredit će se naknadno. 
 
             Točka 17. 
 
Prihvaćanje teme završnog specijalističkog rada i imenovanje Povjerenstva za ocjenu završnog 
rada 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 77. i 73. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike 
i članka 29. i 31. Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom studiju u FOI donosi: 
 

                                                    O  D  L  U  K  U 
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17.1. ĐUREK VALENTINI, studentici poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment 
poslovnih sustava MB- 28/06. prihvaća se tema završnog rada pod naslovom: PREDUVJETI ZA 
UVOĐENJE E- UČENJA U OSNOVNE ŠKOLE U RH – UČENIČKA PERSPEKTIVA. 
 
Za mentoricu se studentici kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Blaženka Divjak, a za 
sumentorici doc.dr.sc. Nina Begičević. 
 
        II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, predsjednica 
 2. Doc.dr.sc. Nina Begičević. Članica 
 3. Doc.dr.sc. Valentina Kirinić, članica 
 
 
17.2. BOŽI LUKINU, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija Inženjerstvo i reinženjertsvo 
organizacija informacijskog doba MB- 54/06. prihvaća se tema završnog rada pod naslovom: 
UNAPREĐENJE SIGURNOSTI POHRANJENE DOKUMENTACIJE  POSLOVNIH SUBJEKATA 
U CARINI. 
 
Za mentora se studentu kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Željko Hutinski 
 
                     II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, član 
 3. Doc.dr.sc. Melita Kozina, članica 
 
17.3. ALEKSANDRI MOJIŠKO POSLON, studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba MB-62/06. prihvaća se tema završnog 
rada pod naslovom:  DIGITALNI POTPIS KAO TEMELJ ZA OSTVARENJE DIGITALNOG 
IDENTITETA U POSLOVANJU CURHA-a. 
 
Za mentora se studentici kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Željko Hutinski. 
 
                    II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Neven Vrček, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, član 
 3. Prof.dr.sc. Mirioslav Bača, član 
 
 
17.4. DARIJU MUDNIĆU, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment 
poslovnih sustava MB- 39/06. prihvaća se tema završnog rada pod naslovom: PRIMJENA 
VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA U ODABIRU MODELA NAČINA STIMULIRANJA 
DJELATNIKA U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU. 
 
Za mentora se studentu kod izrade završnog rada imenuje doc.dr.sc. Nina Begičević. 
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           II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, predsjednik 
 2. Doc.dr.sc. Nina Begičević, članica 
 3. Doc.dr.sc. marina Klačmer Čalopa, članica 
 
17.5. RUŽICI KRIŠTO , studentici poslijediplomskog specijalističkog studija Inženjerstvo i 
reinženjerstvo organizacija informacijskog doba MB- 55/06. prihvaća se tema završnog rada pod 
naslovom: PREUSTROJ I UNAPREĐENJE PROCESA UTVRĐIVANJA ISPRAVNOSTI 
POTVRDA O POVLAŠTENOM PODRIJETLU ROBE U CARINSKOM POSTUPKU SA 
ANALIZOM POSLOVNIH PODATAKA. 
 
Za mentora se studentici kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Željko Dobrović. 
 
            
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Željko Dobrović, član 
 3. Prof.dr.sc. Josip Brumec, član 
 
         Točka 18. 
 
Izvješće o aktivnostima Udruge AMAC- FOI 
 
Prihvaća se Izvješće predsjednice Udruge AMAC-FOI doc.dr.sc. Valentine Kirini ć o aktivnostima 
Udruge AMAC- FOI za razdoblje od 11.6.2009. do 11.6. 2010. godine. 
 
 
 
 
                      D  E  K  A  N : 
 
                    Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak 
 


