
                     Z  A  K  L J  U  Č  C  I  
                s 2. sjednice Fakultetskog vijeda Fakulteta organizacije i informatike Varaždin 
                    održane 17. studenoga 2009. godine 
 
Prihvada se  izmjena dnevnog reda kako slijedi: 
Točka 11. Prihvadanje teme završnog rada Elvisa Kuharova- skida se s dnevnog reda 
Točka 12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom   
                  specijalističkom studiju – skida se s dnevnog reda 
 
     Točka 1. 
 
Verifikacija i izvršenje zaključaka s 1. sjednice FV 
 
Prihvada se formulacija zaključaka i odluka donesenih   na 1. sjednici Fakultetskog vijeda bez 
primjedbi. 
     Točka 2. 
Informacije dekana 
 
Prodekanica za znanstvenoistraživački rad prof.dr.sc. Blaženka Divjak  izvijestila je članove FV o: 
 

 sjednici Senata Sveučilišta na kojoj se raspravljalo o Pravilniku o doktorskom studiju. 
Primjedbe koje je dostavio FOI na Senatu nisu prihvadene .  Pravilnik je upuden  Vijedu  
područja na raspravu i potvrdu; 

 tumačenju Sveučilišnog izbornog povjerenstva prema kojem  FOI može u Vijede društveno-
humanističkog područja izabrati još jednog člana i zamjenika. Radi brže procedure, tijekom 
ovog tjedna provest de se kandidacijski postupak, a na slijededoj sjednici FV izbori ; 

 obilježavanju Dana Sveučilišta  3. studenoga 2009. Prva nagrada za najbolji e-kolegij na 
Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj 2008./2009. godini dodijeljena je kolegiju MATEMATIKA 
2 autora: prof.dr.sc. Blaženka Divjak (nositeljica kolegija), prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, Marija 
Jakuš, dipl.ing. ,prof. Mirela Brumec, prof. Damir Horvat, dr.sc. Zlatko Erjavec, Bojan Žugec, 
dipl. ing. i Dušan Munđar, dipl. ing.; 

 danima e- učenja koji de se održati 9. prosinca 2009. godine a kolegiju PROGRAMIRANJE  2 
dodijelit de se posebno priznanje. 

 
          Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članak 66. Statuta 
Fakulteta  i članka 3. stavak 2. Pravilnika o stručnoj praksi na diplomskom studiju donosi: 
 

O  D  L  U  K  U 
 
Dr.sc. NINA BEGIČEVIĆ  imenuje se voditeljicom stručne prakse za akademsku 2009./2010. godinu na 
diplomskom studiju. 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta i članka 4. Pravilnika o diplomskom radu i diplomskom ispitu na diplomskom studiju u FOI 
donosi: 

                    O  D  L  U  K  U 
 
Prihvadaju se teme diplomskih radova na diplomskom studiju. 
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        Točka 4. 
 
Poslijediplomski doktorski studij 
 
4.1. Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike prihvatilo je zaključke Odbora za doktorski 
studij, temeljem kojih su donesene slijedede odluke. 
 
4.1.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti prijavljene 
           teme doktorske disertacije 
 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem 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 
 
 
4.1.1.1.Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti ROBERTA IDLBEKA  i pogodnosti 
prijavljene teme doktorske disertacije pod naslovom: PRIMJENA METODOLOŠKIH OKVIRA U FUNKCIJI 
USKLAĐENJA POSLOVANJA I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE 
HRVATSKE u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc.  Zdravko Krakar, član 
 3. Prof.dr.sc.  Mario Spremid, član 
 
4.1.1.2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti MARTINE TOMIČIĆ FURJAN i 
pogodnosti prijavljene teme doktorske disertacije pod naslovom: MODEL MJERENJA UČUNKOVITOSTI 
RAZVOJA ELEKTRONIČKE UPRAVE u sastavu: 
 1. Prof.dr.sc. Željko Dobrovid, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Josip Brumec, član 
 3. Prof.dr.sc. Mirko Malekovid, član 
 4. Prof.dr.sc. Ivan Koprid, član 
 5. Dr.sc.          Diana Šimid, članica 
 
 
Povjerenstva, nakon održanog javnog razgovora s pristupnicima imaju zadatak utvrditi: 

 ispunjavaju li pristupnici 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 Fakulteta 
organizacije i informatike izvješde. 
 
4.1.2. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme znanstvenog  
           magistarskog rada 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike, temeljem 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: 
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                                                            O  D  L  U  K  U 

 
     4.1.2.1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti KRISTIANA ĐOKIĆA studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada pod naslovom: ANALIZA UTJECAJA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH 
TEHNOLOGIJA NA KOMUNIKACIJU IZMEĐU KORISNIKA I USTANOVA PREKO SUSTAVA ZA 
ELEKTRONIČKO UČENJE u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Božidar Kliček, predsjednik 
 2. Doc.dr.sc. Jasminka Dobša, članica 
 3. Prof.dr.sc. Alen Lovrenčid, član 
 
4.1.2.2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti IGORA JUGO, studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada pod naslovom: ANALIZA I EVALUACIJA TEHNIKA ZA OPTIMIZACIJU PERFORMANSI 
WEB APLIKACIJA u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Dragutin Kermek, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Neven Vrček, član 
 3. Prof.dr.sc. Alen Lovrenčid, član 
 
4.1.2.3. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti ROBERTA KELEMENA, studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada pod naslovom: UTJECAJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA UČINKOVITOST 
POSLOVANJA REGIONALNE SAMOUPRAVE u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, predsjednica 
 2. Prof.dr.sc. Ruža Brčid, članica 
 3. Prof.dr.sc. Željko Dobrovid, član 
 
4.1.2.4. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti DANIJELA MILETIĆA studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada pod naslovom: UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KLIJENTIMA NA TRŽIŠTU 
INVESTICIJSKIH FONDOVA U RH u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Neven Vrček, predsjednik 
 2. Doc.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa, članica 
 3. Doc.dr.sc. Damir Dobrinid, član 
 
4.1.2.5. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti MIROSLAVA MILIČIĆA, studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija menadžment poslovnih sustava i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada pod naslovom: MODEL IZGRADNJE VJERNOSTI KUPACA TEMELJEN NA 
ISTRAŽIVANJU ČINITELJA NJIHOVOG ZADOVOLJSTVA U TRGOVINU TEHNIČKOM ROBOM u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Goran Bubaš, predsjednik 
 2. Doc.dr.sc. Damir Dobrinid, član 
 3. Doc.dr.sc. Ksenija Vukovid, članica 
 
4.1.2.6. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti LIDIJE VESENJAK, studentice  
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poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava i pogodnosti teme 
magistarskog rada pod naslovom: KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U PRAKSI ZATVORENIH 
INVESTICIJSKIH FONDOVA NA HRVASTKOM TRŽIŠTU KAPITALA u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik 
2. Doc.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa, članica 
3. Doc.dr.sc. Robert Fabac, član 
          Točka 5. 

 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
5.1. Izvješda o sudjelovanju znanstvenim i stručnim skupovima 
Članovi Fakultetskog vijeda upoznati su s izvješdem: 

 dr.sc. Blaženke Divjak sa službenog puta  na sastanak Upravljačkog odbora ESF projekta 
QMSS2 i izvješdem sa službenog puta na sastanak Izvršnog odbora EAN-a; 

 dr.sc. Mirka Čubrila i dr.sc. Sandre Lovrenčid sa službenog puta u Beograd na međunarodnu 
radionicu o tehnologijama Semantičkog Weba; 

 dr.sc. Gorana Bubaša o održanoj radionici u sklopu konferencije INFuture 2009 u Zagrebu; 
 dr. sc.Ruže Brčid, dr.sc.Violete Vidaček-Hainš, Ivana Malbašida i Katarine Pažur sa službenog 

puta u Portorož na međunarodnu konferenciju „Management, Education and Tourisim“; 
 dr.sc. Gorana Bubaša, Igora Balabana i Tonimira Kišasondija o sudjelovanju  na 

međunarodnoj konferenciji u Villachu, Austrija; 
 dr.sc.Marine Klačmer Čalopa sa sudjelovanja na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 

„Economic Policy and Global Recession“ u Beogradu; 
 Martine Tomičid Furjan  sa službenog puta u Boston i posjeti konferenciji „Digital 

Government Summit“; 
 Danijele Bambir, Igora Pihira i mr.sc. Markus Schattena o sudjelovanju na znanstvenoj 

konferenciji  ISIT2009. 
 
5.2. Prodekanica za znanstvenoistraživački rad prof.dr.sc. Blaženka Divjak izvijestila je članove FV o: 
 

 skorom natječaju TEMPUS IV programa (očekuje se sredinom prosinca 2009.) a novost uz 
ovaj natječaj jest da više nedemo modi aplicirati za sredstva iz EU, ved demo kao partneri u 
programu modi sudjelovati ukoliko osiguramo vlastita sredstva; 

 LLP ERASMUS programu za 2010/2011 akademsku godinu. Najavljen je natječaj za ERASMUS 
za 2010./2011. akademsku godinu, a zadatak je svih sastavnica da  ažuriraju bilateralne 
ERASMUS ugovore s partnerima. Novost je da demo modi u slijededoj akademskoj godinu 
sklopiti bilateralne ugovore s tvrtkama u EU u kojima de naši studenti modi otidi na 
studentsku praksu; 

 roku 4. prosinca 2009. za sklapanje i odnosno potpisivanje  Erasmus sporazuma  za ak. 
2010./2011 . za: 

 odlaznu mobilnost 
 studijske boravke 
 studentsku praksu 

Nakon dogovora o području i mjestu za razmjenu studenata i nastavnika administrativnu 
podršku i brigu oko potpisivanja vodi Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta; 

 poznatim rezultatima ponovljenog ERASMUS natječaja za studente, za ljetni semestar ove ak. 
godine. Student Mario Karlovčec provest de ljetni semestar na Sveučilištu u Ljubljani a 
studenti Martina Šimičid i Tomislav Štritof na Sveučilištu u Mariboru. 

 skorašnjoj objavi natječaja za program Erasmus Mundus za akademsku 2010./2011. godinu 
kojim se potiču uspješne međunarodne suradnje a provodi se stvaranjem centara izvrsnosti 
na  visokim učilištima kroz združene diplomske i doktorske studije. 

 natječaju za nove eksperte za kvalitativno ocjenjivanje projektnih prijedloga. 



     Točka 6.  
 
Informacije o poslovanju FOI 
Prodekan za poslovanje, prof.dr.sc. Vjeran Strahonja izvijestio je članove FV o: 

 odlukama za isplatu glavarina; 

 pripremi novog zakona o Sveučilištu ; 

 održavanju Savjetovanja kartografija i geoinformacija na FOI od 26. do 28. studenoga 2009. 
godine. 

 
     Točka 7. 
 
Izvješde Stručnog povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije mr.sc. Nikole Vlahovida 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 120. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike 
i članka 52. i 58. Pravilnika o poslijediplomskog znanstvenom studiju u FOI donosi: 
 

O  D  L  U  K  U  
 
                                I 
Potvrđuje se pozitivna ocjena doktorske disertacije mr.sc. NIKOLI VLAHOVIĆU pod naslovom: 
VITUALNI POSLOVNI PROCESI TEMELJENI NA VIŠEAGENTSKIM SUSTAVIMA. 
      II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane doktorske disertacije iz točke I. u 
sastavu: 
 1. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, predsjednica 

2. Prof.dr.sc. Mladen Varga, član 
3. Prof.dr.sc. Mirko Malekovid, član 
4. Prof.dr.sc. Vlatko Čerid, zamjenik člana 
 
     III 

 
Obrana doktorske disertacije mr.sc. Nikole Vlahovida održat de se 1. prosinca 2009. godine u Vijednici 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 s početkom u 12:00 sati. 
 
            Točka 8.  

 
Izvješde Stručnog povjerenstva o ocjeni podobnosti Valerije Bublid i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem 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 
 
      I 
Prihvada se prijavljena tema magistarskog rada VALERIJI BUBLIĆ, studentici poslijediplomskog 
znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava pod naslovom:  MODEL UPRAVLJANJA 
POSLOVNIM RIZICIMA ZA MALA TRGOVAČKA DRUŠTVA. 
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      II 
 
Za mentora se Valeriji Bublid kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Tihomir Hunjak. 
 
 
              Točka 9. 
 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Ane Meštrovid u znanstveno zvanje za 
znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti po 
natječaju Sveučilišta u Rijeci 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 95. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike 
i zahtjeva Sveučilišta u Rijeci, donosi: 
 

                                                           O  D  L  U  K  U 
 

I 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora nastavnika u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti, a prema natječaju Sveučilišta u Rijeci, u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Mirko Čubrilo, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Mirko Malekovid, član 
 3. Doc.dr.sc. Robert Fabac, član  
 
           Točka 10. 
 
Raspisivanje natječaja 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 

                                                            O  D  L  U  K U 
                                              O RASPISIVANJU NATJEČAJA 
 
 

 za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje za znanstveno područje društvenih 
znanosti, polje ekonomija 

Izbor provodi Ekonomski fakultet u Zagrebu, a Fakultetsko vijede Fakulteta 
organizacije i informatike  predlaže prof.dr.sc. Tihomira Hunjaka za člana 
povjerenstva. 

 za izbor nastavnika – naslovno zvanje  viši predavač za znanstveno područje društvenih 
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 
 

Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Božidar Kliček, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, član 
 3. Dr.sc. Anica Hunjet, članica 
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   Točka 11.  

 
Prihvadanje teme završnog rada i imenovanje Povjerenstva za ocjenu završnog rada 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike  Varaždin, temeljem članka 77. i 73. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta i članka 29. i 31. 
Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom studiju u FOI donosi: 
 
                    O  D  L  U  K  U 
 
 
11.1. KOSTANJEVEC VILIMU studentu poslijediplomskog specijalističkog studija Inženjerstvo i 
reinženjerstvo organizacija informacijskog doba prihvada se tema završnog rada pod naslovom: 
ODABIR ALATA ZA IZRADU KOPIJA MEDIJA ZA POHRANU PODATAKA. 
 
Za mentora se studentu kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Miroslav Bača. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu  završnog specijalističkog rada iz točke I. u sastavu: 
 1. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, član 
 3. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, član 
 
 
11.2. MARIJETI FIŠTREK, studentici poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih 
sustava, prihvada se tema završnog rada pod naslovom: KOMUNIKACIJA ZDRASTVENIH DJELATNIKA I 
PACIJENATA KAO VAŽAN ČIMBENIK INFORMIRANJA O TUBERKULOZI. 
 
Za mentoricu se studentici kod izrade završnog rada imenuje doc.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog  specijalističkog rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Doc.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš, predsjednica 
 2. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, član 
 3., Doc.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa, članica 
 
 
 
         D  E  K  A  N : 
 
                        Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            7 



 
 


