
    Z A K L J U Ĉ C I 
 s 27. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike 
                   Varaţdin, Sveuĉilišta u Zagrebu odrţane 19. svibnja 2009. godine 
 
          Točka 1. 
 
Verifikacija i izvršenje zakljuĉaka s 25. i 26. sjednice FV 
 
Prihvaća se formulacija zaključaka i odluka donijetih na 25. i 26. sjednici Fakultetskog vijeća 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, bez primjedbi. 
 

           Točka 2. 
Informacije dekana 
 
Dekan, prof.dr.sc. Tihomir Hunjak izvjestio je članove FV o: 
 

 prihvaćenoj kandidaturi  prof.dr.sc. Tihomira Hunjaka za dekana  Fakulteta organizacije i 
informatike, od strane Senata Sveučilišta u Zagrebu, te će se 2. lipnja održati sjednica 
Fakultetskog vijeća na kojoj će se provesti izbor dekana FOI za slijedeće mandatno 
razdoblje; 

 tijeku studentskih prosvjeda na našem Fakultetu ; 
 

              Točka 3. 
 

Preddiplomski i diplomski studij 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
            O  D  L  U  K  U 
 
3.1. Prihvaća se Pravilnik o struĉnoj praksi na diplomskom studiju Fakulteta 
organizacije i informatike. 
 
 Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Fakultetskom vijeću a primjenjuje se osmog 
dana od dana objave na web stranicama Fakulteta. 
 
 
3.2. Stavljaju se van snage sve odluke o uvjetima upisa na sveučilišni preddiplomski studij 
osoba koje su diplomirale na sveučilišnom studiju “Obrada podataka”. 
 
                  II 
 
Stavljaju se van snage sve odluke o uvjetima upisa na sveučilišni preddiplomski studij osoba 
koje su diplomirale na sveučilišnom stručnom studiju “Primjena informacijske tehnologije u 
poslovanju”. 
 
         III 
 
Odluke stupaju na snagu danom donošenja. 
 
3.3. Predmet Informacijski sustavi zaštite okoliša zadnji puta se izvodi u akademskoj 
2008./2009. godini. 
 

         II 

 
Studenti koji predmet iz točke I. ne polože u akademskoj 2008./2009. godini dužni su upisati 
zamjenski predmet u slijedećoj akademskoj godini (2009./2010.). 
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Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
               Točka 4. 
 
Poslijediplomski doktorski studij i poslijediplomski specijalistiĉki studiji 
 
Nema novih informacija. 
 

                Točka 5. 
 
Znanstvenoistraţivaĉka djelatnost i meĊunarodna suradnja 
 
Prodekanica za znanost. dr.sc. Blaženka Divjak izvjestila je članove FV o: 

 raspisanom natječaju za ERASMUS potprogram u okviru Programa za cjeloživotno 
učenje za akad. god. 2009./2010. Rok za prijavu je 1. lipnja 2009. a na natječaj se mogu 
prijaviti redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog  ili poslijediplomskog studija. 
Studenti preddiplosmkog studija moraju biti upisni najmanje u II. godinu studija i moraju 
imati hrvatsko državljanstvo. FOI je ove godine osigurao 12 mjesta a u petak, će biti 
predstavljanje zainteresiranih  studenata . 

 
5.1. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizcaije i informatike, temeljem članak 66. Statuta 
Fakulteta donos 
 
          O  D  L  U  K  U 
 
Imenuje se Povjerenstvo za odabir studenata u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, predsjednica 
2. Dr.sc.    Zlatko Erjavec, član 
3. Renata Horvatek,član  

 
                 Točka 6. 
 
PotvrĊivanje kandidata za dodjelu Rektorove nagrade 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta donosi: 
 
                       O  D  L  U  K  U 
 
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za odabir studentskih radova za Rektorovu nagradu te se 
proslijeĎuju na daljnji postupak  kako slijedi: 
 
1. Vjekoslav Dalić: Virtualizacija unutar obrazovnih ustanova; 
2. Mario Đanić, Filip Višić: Distribuirani sigurnosni sustav za rješavanje problema  

malicioznog softvera; 
3. Tomislav Fotak, Mario Karlovčec: Autentifikacija osobe primjenom minimalno razapinjući 

stabla na dvodimenzionalnu sliku dlana; 
4. Domagoj Klasić, Nikola Ostrun, Igor Vuk: Razvoj aplikacije za centralizirano nadgledanje 

radnih stanica i poslužitelja i njezina učinkovitost. 
 

 
                   Točka 7. 
 
Informacije o poslovanju FOI 
 
Nema novih informacija. 
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                Točka 8. 
 
Izvješće Struĉnog povjerenstva o izboru dr.sc. Nine Begiĉević u znanstveno-nastavo 
zvanje za znanstveno podruĉje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti 
 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, 
temeljem članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članak 66. 
Statuta Fakultet donosi: 
 
           O  D  L  U  K  U 
 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za provoĎenje postupka izbora u znanstveno 
zvanje, te se dr.sc. NINA BEGIĈEVIĆ bira u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za 
znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, 
grana informacijski sustavi i informatologija. 
 

 

         II 
 
Odluka se temelji na: 

 Izvješću i prijedlogu Stručnog povjerenstva za provoĎenje postupka izbora 
 
 
               Točka 9. 
 
Izbor suradnika u suradniĉkom zvanju i radnom mjestu asistenta 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, 
temeljem članka 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članak 66. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
             O  D  L  U  K  U  
 
9.1. DARKO ANDROĈEC, diplomirani informatičar, bira se u suradničko zvanje i radno 
mjesto ASISTENTA za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti na Katedri za razvoj informacijskih sustava. 
 
 
9.2. MARKO JURIŠIĆ, diplomirani informatičar, bira se u suradničko zvanje i radno mjesto 
ASISTENTA za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti na katedri za teorijske i primjenjene osnove informacijskih znanosti. 
 
9.3. MLADEN KONECKI, diplomirani informatičar, bira se u suradničko zvanje i radno mjesto 
ASISTENTA za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti na Katedri za teorijske i primjenjene osnove informacijskih znanosti. 
 

     II 

 

Odluke se temelje na Izvješću i prijedlogu Stručnog povjerenstva za provoĎenje postupka 
izbora. 
 
               Točka 10. 
 
Izvješće Struĉnog povjerenstva o odrţanoj obrani doktorske disertacije mr.sc. Sandra 
Gerića 
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Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta i članka 69. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
 
        O  D  L  U  K  U 
 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za obranu doktorske disertacije, te se konstatira 
da  je mr.sc. SANDRO GERIĆ dana 24. ožujka 2009.  s uspjehom obranio doktorsku 
disertaciju pod naslovom: RAZVOJ METRIKA ZA UTVRĐIVANJE PRIMJENJIVOSTI 
SERVISNO- ORIJENTIRANIH ARHITEKTURA POMOĆU MODELA ORGANIZACIJSKE 
ZRELOSTI. 
               Točka 11. 
 
Imenovanje Struĉnog povjerenstva  za ocjenu magistarskog rada Ante Kelave 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 116. Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta i članka 40.i.41. 
Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
 
        O  D  L  U  K  U 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada ANTE KELAVE, studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB –125/04. pod 
naslovom: UTJECAJ MENADŽMENTA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ 
SUVREMENIH BORBENIH SUSTAVA u sastavu: 
 

1. Doc.dr.sc. Željko Dobrović, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, član 
3. Prof.dr.sc. Marijan Cingula, član 

 
Točka 12. 

 
Izvješće Struĉnog povjerenstva o ocjeni podobnosti kandidata i pogodnosti teme 
magistarskog rada Sanje Buljanović 
 
 
Fakultetsko vijeće  Fakulteta organizacije i informatike  Varaždin, temeljem članak 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 
 
Prihvaća se prijavljena tema magistarskog rada SANJE BULJANOVIĆ studentice 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-123/04 pod 
naslovom:  VIRTUALNA BURZA TURISTIČKIH USLUGA. 
 
         II 
 
Za mentora se studentici kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Željko Hutinski. 
 
                Točka 13. 
 
 
Izvješće Struĉnog povjerenstva o ocjeni završnog rada Ţeljka Volarića 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i indoematike Varaždin, temeljem članka 73. stavak 
5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članaka 66. Statuta Fakultetai 
članka 35., 36. i 37 Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom studiju donosi: 
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    O  D  L  U  K  U 
 
Prihvaća se pozitivna ocjena završnog rada VOLARIĆ ŢELJKU, studentu poslijediplomskog 
specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava MB-7/06. pod naslovom: 
ORGANIZACIJSKI ČIMBENICI, KONCEPT NADMETANJA I STRATEŠKO ODLUČIVANJE 
PREMA “UMIJEĆU RATOVANJA”. 
     II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za obranu  završnog rada iz točke I. u sastavu: 
 

1. Doc.dr.sc. Željko Dobrovbić, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, član 
3. Prof.dr.sc. Miroslav Žugaj, član 

 
III 

 
Obrana završnog rada Volarić Željka održat će se 4. lipnja 2009. godine u Vijećnici Fakulteta 
organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 s početkom u 12:00 sati. 
 
               Točka 14. 
 
 
Prihvaćanje teme završnog rada i imenovanje Povjerenstva za ocjenu završnog rada 
Dragutina  Kosmata 
 
 Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 70. 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 
 
KOSMAT DRAGUTINU, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija Inženjerstvo i 
reinženjerstvo organizacija informacijskog doba MB- IROID 56/06. prihvaća se tema završnog 
rada pod naslovom: ANALIZA ODABRANIH ALATA ZA POVRAT OBRISANIH OSJETLJIVIH 
PODATAKA. 
 
                    II 
 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu završnog rada Dragutinu Kosmatu u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, predsjednik 
2. Doc.dr.sc. Željko Dobrović. Član 
3. Doc.dr.sc. Kornelije Rabuzin, član 

 
 
 

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


