
                    Z A K L J U Č C I  

      s 29. sjednice Fakultetskog vijeda Fakulteta organizacije i informatike Varaždin,  
                                        održane 16. lipnja 2009. godine 

Prihvadaju se izmjene i dopune dnevnog reda: 

Točka 5.1. Raspisivanje natječaja za znanstvene novake 
Točka  9.   Skida se s dnevnog reda 
       Točka 1. 

Verifikacija i izvršenje zaključa s 27. sjednice FV 

Prihvada se formulacija zaključaka i odluka s 27. sjednice Fakultetskog  vijeda bez primjedbi. 

     Točka 2. 

Informacije dekana 

Dekan, prof.dr.sc. Tihomir Hunjak  izvijestio je članove FV o: 

 Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  za odobrene Fakultetu organizacije i 
informatike za raspisivanje natječaja za znanstvene novake 

 Održanoj radionici - Hrvatski kvalifikacijski okvir u Dubrovniku 
 

     Točka 3. 

Preddiplomski i diplomski studij 

3.1. Produljenje ugovora o radu za 2009./2010.godinu 

Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 

članka 102. Stavka 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 87. Stavka 6. 

Statuta Sveučilišta i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike donosi: 

                                                          O  D  L  U  K  U 

           I 

I. Prof.dr.sc. JOSIPU BRUMECU, redovitom profesoru Fakulteta organizacije i informatike u 

trajnom zvanju, produljuje se radni odnos za akademsku 2009./2010. godinu zbog navršenih 65 

godina života, pošto postoji potreba za nastavkom rada imenovanog. 

II. Radni odnos imenovanog produljuje se uz napomenu da se njegov angažman u nastavi smanji 

kako bi se pojedine discipline mogli birati i drugi nositelji. 

III. Ova odluka dostavlja se Vijedu područja na potvrdu. 
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I. Prof.dr.sc. MIROSLAVU ŽUGAJU, redovitom profesoru Fakulteta organizacije i informatike u 

trajnom zvanju, produljuje se radni odnos za akademsku 2009./2010. godinu zbog navršenih 65 

godina života, pošto postoji potreba za nastavkom rada imenovanog. 

 II. Radni odnos imenovanog produljuje se uz napomenu da se njegov angažman u nastavi 

smanji kako bi se na pojedine discipline mogli birati drugi nositelji. 

 III. Ova odluka dostavlja se Vijedu područja na potvrdu. 

         Točka 4. 

Poslijediplomski znanstveni doktorski studij i poslijediplomski specijalistički studij 

Fakultetsko vijede fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 

Fakulteta donosi: 

O  D  L  U  K  U 

Prihvada se prijedlog Odbora za doktorski studij za raspisivanjem natječaja za akademsku 2009./2010. 

godinu za znanstveni poslijediplomski doktorski studij  Informacijske znanosti, te raspisivanje 

natječaja za specijalističke poslijediplomske studije: Menadžment poslovnih sustava; Upravljanje 

sigurnošću i revizija informacijskih  sustava i Informacijsko inženjerstvo i   reinženjerstvo  organizacija 

informacijskog  doba. 

        Točka 5. 

Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 

5.1. Raspisivanje natječaja za 4 znanstvena novaka 

Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 

Fakulteta donosi: 

   O  D  L  U  K  U 
                         o raspisivanju natječaja  za izbor: 

1. jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistent za područje društvenih znanosti, 

polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Automatizacija postupaka u 

projektiranju informacijskih sustava“ (šifra projekta 016-0000000-3327). 

2. Jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, 

polje matematika na projektu „Diferencijalna geometrija prostora s degeneriranim i 

indefinitnim metrikama“ (šifra projekta 016-0372785-0892). 

3. Jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistent za područje društvenih znanosti, 

polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Metodika evaluacije biometrijskih 

karakteristika“ (šifra projekta 016-0161199-1721). 

4. Jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistent za područje društvenih znanosti, 

polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Komunikacijske vještine i 

tehnologije u komunikaciji Internetom i e-obrazovanju“ (šifra projekta 016-0000000-1746). 

2 



5.2. Razmjena studenata u sklopu Erasmus programa 

Prodekanica za znanost prof.dr.sc. Blaženka Divjak , izvijestila je članove FV  o ranije raspisanom 

natječaju  za  Erasmus  potprogram  u okviru Programa za cjeloživotno  učenje prema kojem je FOI 

osigurao 12 mjesta za studente FOI-a.  Proslijeđena je dokumentacija za 10 studenata  a za 

upražnjena 2 mjesta natječaj de se ponoviti  početkom  nove akademske godine. 

5.3. Informacija o digitalnoj knjižnici 

Prodekanica za znanost dr.sc. Blaženka Divjak upoznala je članove FV  o uvođenju digitalne knjižnice 
na FOI , što de doprinijeti  unapređenju obrazovnog procesa i uključivanje FOI u suvremene tokove 
razvoja. 
5.4. Izvješća o  prisustvovanju znanstvenim i stručnim skupovima 

   Članovi Fakultetskog vijeda upoznati su s: 

 Izvješdem s konferencije MIPRO u Opatiju – sudjelovali su  dr. V. Kirinid, dr.V.Vidaček-Hainš i 
Andreja Kovačid; 

 Izvješdem dr. Alena Lovrenčida i Tonimira Kišasondija o sudjelovanju na konferenciji DORS/LUC 
2009; 

 Izvješdem dr. Violete Vidaček.-Hainš sa službenog puta u Grazu; 

 Izvješdem  dr. Marine Klačmer Čalopa o Danima otvrorenih vrata FOI; 

 Izvješdem Jurice Ševa i Markusa Schattena o sudjelovanju na predstavljanju FOI u Karlovcu; 

 Dr.sc. Dario Krešid i doc.dr.sc. Jasminka Dobša predstavili su izvješde o radu Seminara za formalne 
metode i primjene. 

     Točka 6. 

Informacije o poslovanju FOI 

Prodekan za poslovanje prof.dr.sc. Vjeran Strahonja izvijestio je članove FV o: 

 Promotivnim aktivnostima koje su provedene vezano za upis studenata u I. godinu studija; 

 Pregovorima s Visokim gospodarskim učilištem  u Križevcima koji se vode vezano za prostor u 
kojem se izvodi nastava  u Centru Križevci 

 

     Točka 7.  

Izvješda Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavna zvanja 

Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 

članka 35. I 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 84,st.6. Statuta 

Sveučilišta u zagrebu i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin donosi: 

            O  D  L  U  K  U  

7.1.Prihvada se izvješde Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora nastavnika u 

znanstveno-nastavno zvanje, te se dr.sc. STJEPAN VIDAČID bira u znanstveno-nastavno zvanje 

IZVANREDNOG PROFESORA za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i 

komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. 
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Odluka se temelji na: 

 Izvješdu  Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora; 

 Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, 
Ur.broj:355-03-09-2 od 5. veljače 2009. 

 
7.2. Prihvada se izvješde Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje, te se dr.sc. VIOLETA VIDAČEK-HAINŠ bira se u znanstveno-nastavno 
zvanje DOCENTICE za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. 
 
              II 
 
Odluka se temelji na: 

 Izvješdu Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora; 

 Izvješdu Stručnog povjerenstva o održanom nastupnom predavanju; 

 Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, 
Ur.broj:355-03-09-2 od 5. veljače 2009.godine 

 
 
7.3. Prihvada se izvješde Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje, te se dr.sc. VALENTINA KIRINID bira u znanstveno-nastavno zvanje 
DOCENTICE za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. 
 
      II 
 
Odluka se temelji na: 

 Izvješdu Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora; 

 Izvješdu Stručnog povjerenstva o održanom nastupnom predavanju; 

 Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijske  znanosti, 
Ur.broj:355-03-09-2 od 5.veljače 2009. 
 

       Točka 8. 

Izvješde Stručnog povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije mr.sc. Ane Meštrovid 

Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 120. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju , članka 66. Statuta Fakulteta i članka 5. I 58. Pravilnika 

o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 

     O   D  L  U  K  U 

Potvrđuje se pozitivna ocjena doktorske disertacije mr.sc. ANE MEŠTROVID pod naslovom:  
F- LOGIKA KAO MEHANIZAM ZA MODELIRANJE REŠETKI ZA MANIPULIRANJE POLUSTRUKTURIRANIM 
PODACIMA I ANALZU KONCEPATA. 
                   II 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane doktorske disertacije iz točke 1 u 

sastavu: 
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 1. Prof.dr.sc. Mirko Malekovid, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Mirko Čubrilo, mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Alen Lovrenčid, član 
 4. Prof.dr.sc. Vladimir Mateljan, član 
 
Datum obrane doktorske disertacije Ane meštrovid, odredit de se naknadno. 
 
     Točka 9. 

Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

 Skida se s dnevnog reda 

     Točka 10. 

Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu podobnosti mr.sc. Irene Peharda i pogodnosti 

prijavljene teme doktorske disertacije 

Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 120. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta i članka 29.,30. i 31 
Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
 

     O  D  L  U  K  U 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti mr.sc. IRENE PEHARADA i pogodnosti 
prijavljene teme doktorske disertacije pod naslovom: USKLAĐIVANJE KARAKTERISTIKA OPREME I 
STRATEŠKIH CILJEVA ORGANIZACIJE U POČETNOJ FAZI PROCESA NABAVE u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Višnja Vojvodid, član 
 3. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, članica 
 
Stručno povjerenstvo, nakon održanog Javnog razgovora s pristupnicom ima zadatak utvrditi: 

 ispunjava li mr.sc. Irena Peharada  uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
izvan doktorskog studija 

 je li tema pogodna za prihvat doktorske disertacije 
     Točka 11. 

Izvješde Stručnog povjerenstva o ocjeni magistarskog rada Ante Kelave 

Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 116. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta i članka 44. Pravilnika o 

poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 

              O  D  L  U  K  U  

ANTI KELAVA, studentu poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB- 

125/04 pozitivno se ocjenjuje magistarski rad pod naslovom: UTJECAJ MENADŽMENTA I 

INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ SUVREMENIH BORBENIH SUSTAVA. 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane magistarskog rada iz tičke I. u 

sastavu: 

 1. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, predsjednica 
 2. Doc.dr.sc. Željko Dobrovid, mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Marijan Cingula, član 
 4. Doc.dr.sc. Stjepan Vidačid, zamjenik člana 
 
Datum obrane magistarskog rada Ante Kelave odredit de se naknadno. 
 

     Točka 12. 

Izvješde Stručnog povjerenstva o ocjeni podobnosti kandidata i pogodnosti teme magistarskog rada 

za Stjepana Kolednjaka 

Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 116. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta i članka 26. Pravilnika o 

poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 

 

     O  D  L  U  K  U 

Prihvada se prijavljena tema magistarskog rada KOLEDNJAK STJEPANA, studenta poslijediplomskog 

znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-61/04 pod naslovom: UTJECAJ METODE 

RASPOREDA TROŠKOVA PO AKTIVNOSTIMA NA PROFITABILNOST POSLOVNIH BANAKA. 

      II 

Za mentora se studentu kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Marijan Cingula.  

         Točka 13. 

Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme 

magistarskog rada za Silvija  Pintarida 

Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 116. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta i članka 16. Pravilnika o 

poslijediplomskom znanstvenom studiju donosi: 

         O  D  L  U  K  U 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti PINTARID SILVIJA i pogodnosti prijavljene 

teme magistarskog rada pod naslovom: MEĐUGENERACIJSKI PRIJENOS MENADŽERSKIH DUŽNOSTI U 

OBITELJSKIM PODUZEDIMA u sastavu: 

 1. Prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc- Neven Vrček, član 
 3. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, član 
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Stručno povjerenstvo, nakon održanog Javnog razgovora s pristupnikom ima zadatak utvrditi: 

 Ispunjava li Silvio Pintarid uvjete za pokretanje postupka stjecanja magistra znanosti 

 Je li tema pogodna za prihvat magistarskog rada 
 
     Točka 14. 

Izvješde Stručnog povjerenstva o ocjeni završnog rada Ksenije Kovač 

Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 

članka 73.stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju , članka 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 

Prihvada se pozitivna ocjena završnog rada KSENIJI KOVAČ, studentici poslijediplomskog 

specijalističkog studija IROID MB-66/06. Pod naslovom: PRIMJENA RATIONAL UNIFIED PROCESS- 

REFERENTNOG MODELA  ZA RAZVOJ SOFTVERA. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za obranu završnog rada  Ksenije Kovač u sastavU. 

 1. prof.dr.sc. Josip Brumec, predsjednik 
 2.prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, član 
 3. prof.dr.sc. Dragutin Kermek, član 
 4. prof.dr.sc. Neven Vrček, zamjenik člana  
 
Datum obrane završnog rada odredit de se naknadno. 
 
     Točka 15. 

Prihvadanje teme završnog rada i imenovanje povjerenstva za ocjenu završnog rada 

Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 

članka 77. i 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta i 

članka 29. Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom studiju u FOI donosi: 

                                                                   O  D  L  U  K  U 

15.1. BAKŠAJ VLADI, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih 

sustava MB-52/078 prihvada se tema završnog rada pod naslovom: POSLOVNA STRATEGIJA 

SIGURNOSTI CRPILIŠTA PITKE VODE. 

Za mentora se studentu kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Miroslav Bača. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada u sastavu: 

 1. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, član 
 3.Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, član 
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15.2. BEATOVID NIKOLINI,studentici poslijediplomskog specijalističkog studija menadžment 
poslovnih sustava MB-38/07 prihvada se tema završnog rada pod naslovom: ZAŠTITA OSJETLJIVIH 
PODATKA PACIJENATA. 
 
Za mentora se studentici kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Miroslav Bača. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
 2.Prof.dr.sc. Miroslav Bača, član 
 3.Doc.dr.sc. Kornelije Rabuzin, član 
 
 
15.3.  CUZEK DARKU, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija menadžment poslovnih 
sustava MB-44/07 prihvada se tema završnog rada pod naslovom: OPERATIVNE MJERE SIGURNOSTI 
NA SKLADIŠTIMA NAFTE. 
 
Za mentora se studentu kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Miroslav Bača. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, član 
 3. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, član 
 
 
15.4.FERID MARIU, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija menadžment poslovnih 
sustava MB- 16/06 prihvada se tema završnog rada pod naslovom: REFERENTNI MODEL POSLOVNIH 
PROCESA KREDITNE UNIJE. 
 
Za mentora se studentu kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc.Josip Brumec. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Stjepan Dvorski, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Josip Brumec, član 
 3. Dr.sc. Marina Klačmer Čalopa, članica 
 
 

                           D  E  K  A  N : 

                                                      Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak 

 

 


