
     Z  A  K  L  J  U  Č  C  I 
                  s 3. sjednice Fakultetskog vijeda Fakulteta organizacije i informatike  Varaždin 
                                                          održane 15. prosinca 2009. godine 
 
 
 
Prihvadaju  se izmjene i dopune dnevnog reda 
 
 Točka  5.4.  Imenovanje Povjerenstva za reviziju diplomskog studija 
 Točka  13.   Prijedlog Odluka o nagradama 
 
 
     Točka 1. 
 
Verifikacija i izvršenje zaključaka  s 2. sjednice Fakultetskog vijeda 
 
Prihvada se formulacija zaključaka i odluka donesenih  na 2. sjednici Fakultetskog vijeda bez 
primjedbi. 
 
     Točka 2. 
 
Informacije dekana 
Dekan, prof.dr.sc. Tihomir Hunjak izvijestio je članove FV o: 
 
 nagradama Sveučilišta  Fakultetu organizacije i informatike , odnosno nositeljima i 

suradnicima  za najbolji e-kolegij – Matematika 2 ; 
 početku suradnje s Midsweden sveučilištem iz Švedske; 
 naporima prof.dr.sc. Vjeran Strahonje koji su rezultirali strateškim partnerstvom FOI i tvrtke 

B4B. 
           Točka 3. 
 
Izbor člana Vijeda područja i njegovog zamjenika 
 
       
Temeljem članka 66. Statuta  Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Fakultetsko vijede 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin na sjednici održanoj 15. prosinca 2009. godine donosi: 
 

    O  D  L  U  K  U      
     

1. Dr.sc. ŽELJKO HUTINSKI, redoviti profesor , bira se za člana Vijeda područja. 
2. Dr.sc. ALEN LOVRENČID, izvanredni profesor,  zamjenik člana Vijeda područja. 
 
                            Točka 4. 
Izvješde o radu OOCECIIS 2009. 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin prihvada izvješde Programskog i 
Organizacijskog odbora. 
Prihvada se prijedlog da se za slijededu sjednicu  Fakultetskog vijeda pripremi prijedlog  za  dopunu  
Programskog odbora novim članovima, te imenovanje tajnika odnosno tajnice organizacijskog i 
programskog odbora. 
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                Točka 5. 
 
Preddiplomski i diplomski studij 
5.1. Davanje ovlaštenja za nastavu 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin i prijedloga Katedre za gospodarstvo donosi: 
 

     O  D  L  U  K  U 
 

   I 
 
Dr.sc. DAMIRU  DOBRINIDU,  docentu  Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, daje se 
ovlaštenje za izvođenje nastave i održavanje ispita na kolegiju „Računovodstvo“ za akademsku 
2009./2010. godinu. 
 
Dr.sc. KSENIJI VUKOVID, docentici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, daje se ovlaštenje za 
izvođenje nastave i održavanje ispita na kolegiju „Financijske institucije i tržište kapitala“ za 
akademsku 2009./2010. godinu. 
 
       
5.2. Odluka o upisu većeg broja ECTS-a u IV semestru diplomskog studija 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, donosi: 
 

  O  D  L  U  K  U 
 

                    I 
 
Studentima diplomskog studija prilikom upisa u IV semestar studija, iznimno se, uz pisanu zamolbu 
odobrava upis do maksimalno 45 ECTS boda, odnosno maksimalno dva predmeta uz stručnu praksu i 
diplomski rad. 
       II 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje. 
 
5.2.1. Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, donosi: 
 
                   O  D  L  U  K  U 
 
                         o polaganju ispita nakon pada na komisijskom ispitu 
                       studenata dodiplomskog studija 
 
                  I 
Apsolventi  dodiplomskog studija  Informacijski sustavi, koji isti predmet ne polože četvrti put mogu 
ponovno pristupiti ispitu najranije tri mjeseca nakon posljednjeg polaganja ispita. 
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      II 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje. 
 
5.3. Promjene uvjeta upisa – Državna matura 
 
Prihvadaju se konačne verzije vezane za  stjecanje uvjeta upisa kako slijedi: 
 
Za izvanredni preddiplomski studij „Informacijski i poslovni sustavi“ nije potrebna državna matura, a  
rangiranje se provodi na temelju razredbenog postupka. 
Za izvanredni stručni studij „Primjena informacijske tehnologije u poslovanju“ nije potrebna državna 
matura, a rangiranje se provodi na temelju uspjeha u srednjoj školi. 
 
Za redoviti stručni studij „Primjena informacijske tehnologije u poslovanju“ potrebna je državna 
matura te se bodovanje provodi na slijededi  način: 
1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole do 50% 
2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 
 - Hrvatski jezik (B razina) do 20% 
 - Matematika (B razina) do 30% 
3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova 
4. Na temelju dodatnih učinkovitih postignuda 

 osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz predmeta 
Matematika ili  Fizika ili Kemija ili Informatika 

 sudjelovanja na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija ili 
Informatika- stječe se pravo  na izravni upis. 

 
Za zajednički preddiplomski studij „Ekonomika poduzetništva“ bodovanje se provodi na  slijededi 
način: 
1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 45% 
2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 
 - Hrvatski jezik (A razina) do 10% 
 - Matematika (B razina) do 10% 
 - Strani ( ili klasični) jezik (A razina) do 10% 
 - Politika i gospodarstvo* do 20% 
 * nije uvjet za upis na studij, ali ako  je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove 
3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova 
4. Na temelju dodatnih učinkovitih postignuda 
 - znanja drugog stranog jezika (engleskoga, francuskoga, njemačkoga, ruskoga, španjolskoga i 
talijanskoga) uz uvjet da kandidatu jedan od tih jezika nije materinski jezik do 20% 
 -športaši prve, druge ili trede kategorije kao vrhunski športaši prema HOO-u do 18% 
 -osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u RH iz predmeta Hrvatski jezik ili 
Matematika do 2%. 
 
 
5.4. Imenovanje Povjerenstva za reviziju nastavnog plana i programa diplomskog studija 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
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                      O  D  L  U  K  U 
 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za reviziju nastavnog plana i programa diplomskog studija u 
sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Dragutin Kermek, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, član 
 3. Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, članica 
 4. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, član 
 5. Prof.dr.sc. Stjepan Dvorski, član 
 6. Prof.dr.sc. Željko Dobrovid, član 
 7. Doc.dr.sc. Zlatko Erjavec, član 
 8. Prof.dr.sc. Alen Lovrenčid, član 
 9. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, član 
 10.Prof.dr.sc. Neven Vrček, član 
 11. Vesna Šimunid, prof, članica 
 
5.5. Pravilnik o završnom radu na zajedničkom preddiplomskom studiju „Ekonomika 
poduzetništva“ 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta  organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike i  članka 6. Poslovnika o organizaciji i radu tijela preddiplomskog 
studija „Ekonomika poduzetništva“donosi: 
 
         O  D  L  U  K  U 
 
Prihvada se  Pravilnik o završnom radu na zajedničkom preddiplomskom studiju „Ekonomika 
poduzetništva“. 
 
    
              Točka 6.  
 
Poslijediplomski znanstveni doktorski studij 
 
6.1. Izvješće Odbora za doktorski studij 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin prihvada Izvješde Odbora za doktorski 
studij temeljem kojeg su donijete  slijedede  odluke : 
 
6.1.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu podobnosti Ivana Jurinjaka i pogodnosti  
           prijavljene teme doktorske disertacije 
 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, na osnovi članka 120. stavak 5. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i 
informatike i članka 21. i 22. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
 

O  D  L  U  K  U 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti mr.sc. IVANA JURINJAKA i pogodnosti 
prijavljene teme doktorske disertacije pod naslovom: METODA REVIZIJE ZNANJA U VIRTUALNIM 
ORGANIZACIJAMA u sastavu: 
 
 1. Prof. dr.sc. Božidar Kliček, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, članica 
 3. Prof.dr.sc. Vesna Bosilj Vukšid, članica 
 
Povjerenstvo, nakon održanog Javnog razgovora s pristupnikom ima zadatak utvrditi: 

 ispunjava li Ivan Jurinjak 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 vijedu Fakultet organizacije 
i informatike izvješde. 
 
6.1.2 Imenovanje  Stručnog povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme 
          magistarskog rada 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, na osnovi članka 116. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike 
i članka 16. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
 

                                                         O  D  L  U  K  U 
      I 
6.1.2.1.Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti VJEKOSLAVA MAJSECA, studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti i pogodnosti teme magistarskog rada 
pod naslovom: PRISTUPAČNOST INTERNETSKIH SADRŽAJA u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, članica 
 3. Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, članica  
 
6.1.2.2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti DEJANA HUSNJAKA, studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada pod naslovom: UTJECAJ INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKOE TEHNOLOGIJE NA 
RAZVOJ ORGANIZIRANOG SUSTAVA ODRŽAVANJA CESTOVNIH PROMETNICA u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Miroslav Žugaj, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, članica 
 3. Prof.dr.sc. Stjepan Vidačid, član 
 
6.1.2.3. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti IVANA MANCEA, studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada pod naslovom:  PRISUTNOST KONCEPTA CRM-a U POSLOVANJU TRGOVAČKIH 
DRUŠTAVA ZA ZAŠTITU NA RADU I MOGUDNOSTI NJEGOVOG SUSTAVA UVOĐENJA u sastavu: 
 
 1. Doc.dr.sc. Robert Fabac, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, član 
 3. Prof.dr.sc. Stjepan Vidačid, član 
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6.1.2.4. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti IVANE KEDMENEC, studentice 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada pod naslovom: PRIMJENA INDUKCIJE STABALA ODLUČIVANJA U KOMUNIKACIJI S 
KUPCIMA u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Božidar Kliček, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Stjepan Dvorski, član 
 3. Doc.dr.sc. Jasminka Dobša, članica 
 
           II 
 
Stručna povjerenstva, nakon održanog Javnog razgovora s pristupnicima imaju zadatak utvrditi: 

 ispunjavaju li pristupnici uvjete za pokretanje postupka stjecanja magistra znanosti 

 je li tema  pogodna za prihvat magistarskog rada 
 

     Točka 7. 
 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
 
7.1. Analiza znanstvene produktivnosti FOI 
Prodekanica za znanstvenoistraživačku djelatnost prof.dr.sc. Blaženka Divjak prezentirala je 
istraživanje Sveučilišta o znanstvenoj produktivnosti članica Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanje  se 
temelji na objavljivanju znanstvenih radova i provedeno je u tri kategorije: 
 izvorni znanstveni i pregledni radovi u  CC časopisima 
 znanstveni radovi u drugim časopisima 
 ostali radovi u drugim časopisima 

Sveukupna analiza  znanstvene produktivnosti ( temeljem broja zaposlenih i dr. ) Fakulteta 
organizacije i informatike nije zadovoljavajuda. U bududnosti treba pronadi više vremena i motivacije 
za znanstvenoistraživački rad. 
Provedeno je istraživanje klasifikacije i rangiranja Sveučilišta u Zagrebu prema različitim kriterijima. 
 
O rezultatima znanstvene produktivnosti FOI i klasifikaciji i rangiranju Sveučilišta , Katedre trebaju 
otvoriti raspravu, a o rezultatima  de se raspravljati na jednoj od slijededih sjednica Fakultetskog 
vijeda FOI. 
7.2. Međunarodna suradnja i razvoj 
Prof.dr.sc. Blaženka Divjak izvijestila je članove FV o: 
 Posjeti delegacije sa Midsweden sveučilišta (Harnosand, Švedska) .Došli su sa projektnim 

prijedlozima za linije FP i LLP. U siječnju prof.dr.sc. Vjeran Strahonja i prof.dr.sc. Neven Vrček 
idu u radni posjet zbog zajedničke prijave projekta, vezan uz document management, e- 
arhiviranje; 

 Videokonferencijskom sastanku s timom Sveučilišta Central Floride. Tema sastanka je bila 
bilateralna suradnja u obliku krade razmjene studenata i profesora. U pripremi je izrada 
ugovora o bilateralnoj suradnji. 

 posjeti  Sveučilištu Karl Franzens u Grazu a  povodom proslave Dana fakulteta; 
 o objavljenoj stipendiji ESF projekta „OMSS 2“, a rok za prijave je 25. siječnja 2010. 

i objavljenoj stipendiji za 4 ljetne škole; 
 prijavi Igora Pihira na natječaj Sveučilišta u Zagrebu za kradi posjet Ekonomskom fakultetu 

Sveučilišta u Ljubljani i Danijele Bambir na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa za boravak na Sveučilištu u Žilini; 

 zahtjevu upudenom Sveučilištu u Zagrebu za sufinanciranje uvođenja predmeta na 
engleskom jeziku. 
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             Točka 8. 
 
Informacije o poslovanju FOI 
 
Prodekan za poslovanje izvijestio je članove FV o: 
 
 završenoj konferenciji Hrvatskog kartografskog društva i pohvalama upudene FOI kao 

domadinu; 
 prijedlogu da se ubudude kotizacije za znanstvene i druge konferencije financiranju iz 

projekata; 
 odluci kojom  de se svim zaposlenicima isplatiti uvedanje plade za studeni 2009.godine 

temeljem ostvarenih prihoda na tržištu; 
 vedem angažmanu za rad na komercijalnim projektima. 

 
                Točka 9. 
 
Izvješde  Povjerenstva o održanoj obrani doktorske disertacije Olivera Hipa 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
        O  D  L  U  K  U 
 
Prihvada se Izvješde Stručnog povjerenstva za obranu doktorske disertacije , te se konstatira da je 
mr.sc. OLIVER HIP  dana 23. listopada 2009. godine s uspjehom obranio doktorsku disertaciju pod 
naslovom: UTJECAJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE NA STRES U ORGANIZACIJI. 
 
               Točka 10. 
 
Izvješde Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora dr.sc. Mirka Čubrila u znanstveno- 
nastavno zvanje za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti 
 
Fakultetsko vijede 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. MIRKO ČUBRILO, redoviti profesor Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, bira se u 
znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području 
društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski 
sustavi i informatologija. 
                     II 
Odluka se temelji na: 
 izvješdu i prijedlogu Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora. 

 
III 

Odluka  o izboru zajedno s traženom dokumentacijom prosljeđuje se Senatu Sveučilišta na potvrdu. 
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      Točka 11. 
 
Izvješda Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora dva nastavnika u nastavno zvanje za 
znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 98. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, donosi: 
 
                         O  D  L  U  K  U 
      I 
11.1.Prihvada se izvješde Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora u nastavno zvanje, te 
se dr.sc. NENAD PERŠI bira u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i 
informatologija. 
 
11.2. Prihvada se izvješde Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora u nastavno zvanje, te 
se mr.sc. MIRAN ZLATOVID bira u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i 
informatologija. 
 
      II 
 
Odluke se temelje na : 
Izvješdu i prijedlogu Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora 
 
      III 
 
Odluke se sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju dostavljaju s ostalom 
dokumentacijom Vijedu društveno-humanističkog područja na potvrdu. 
 
              Točka 12.  
 
Izvješda Stručnog povjerenstva o ocjeni podobnosti kandidata i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, na osnovi članka 116. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike 
i članka 26. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
 
            O  D  L  U  K  U 
 
12.1. Prihvada se prijavljena tema magistarskog rada ROBERTU KELEMENU, studentu 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti MB-P-822/01. pod naslovom:  UTJECAJ 
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA UČINKOVITOST POSLOVANJA REGIONALNE SAMOUPRAVE. 
 
Za mentoricu se studentu kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Vesna Dušak. 
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12.2. Prihvada se prijavljena tema magistarskog rada IGORU JUGO, studentu poslijediplomskog 
znanstvenog studija Informacijske znanosti MB-P-885/04. Pod naslovom: ANALIZA I EVALUACIJA 
TEHNIKA ZA POBOLJŠANJE PERFORMANSI WEB APLIKACIJA. 
 
Za mentora se studentu kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Dragutin Kermek. 
 
12.3. Prihvada se prijavljena tema magistarskog rada MAJI GLIGORA MARKOVID, studentici 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti MB-P-886/04. Pod naslovom: UTJECAJ 
KVALITETE MULTIMEDIJSKOG NASTAVNOG MATERIJALA NA USVOJENOST ZNANJA. 
 
Za mentora se studentici kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Božidar Kliček. 
 
              Točka 13. 
 
Odluke o nagradama 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin , temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta, a na prijedlog Uprave Fakulteta  donosi  
 
          O  D  L  U  K  U 
 
Prigodom obilježavanja Dana Fakulteta organizacije i informatike dodjeljuju se priznanja i nagrade 
kako slijedi: 
 
 Prof.dr.sc. Wolf Rauch   - Povelja „Prijatelj FOI-a“; 
 Mariji Busija, Štefaniji Kuserbanj i  dr.sc. Verici Dugandžid   povodom umirovljenja u 2009. 

godini; 
 Najboljim studentima preddiplomskog i diplomskog studija zajedničkog  preddiplomskog  i 

 diplomskog studija  „Ekonomika poduzetništva i stručnog studija PITUP; 
 Dobitnicima rektorove nagrade; 
 Predloženim studentima  za Rektorovu nagradu; 
 Studentima koji su ostvarili nagrade na natjecanjima. 

 
                            Točka 14. 
 
Prihvadanje Pravilnika o nagradama i priznanjima  na FOI 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
          O  D  L  U  K  U 
 
 
Prihvada se Pravilnik o nagradama i priznanjima Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Pravilnik  stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
        D  E  K  A  N : 
 
                      Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak 


