
 

Z A P I S N I K 

sa sjednice Vijeća diplomskog studija Trgovina i Međunarodno poslovanje 

održane u srijedu, 12.2.2020.g. u 10,30 sati u kabinetu 225.  

PRISUTNI: izv. prof. dr.sc.T.Baković, prof.dr.sc.S.Renko, izv. prof. dr.sc.B.Knežević,  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Prijave tema diplomskih radova na dan 12.2.2020.  

2. Molbe za promjenu teme 

 

Ad 1/ Prijava tema diplomskih radova na dan 12.2.2020.  

 

Prijava teme diplomskog rada „Utjecaj mobilnih aplikacija na proces kupnje proiyvoda 

kod mladih potrošača“, JMBAG: 0067513525 prihvaća se bez izmjena. Usvaja se 

povjerenstvo u sastavu: S. Renko,  mentor; B. Knežević, K. Petljak. 

Prijava teme diplomskog rada „Utjecaj Novog puta svile na gospodarstvo Republike 

Hrvatske“, JMBAG: 0067527538 prihvaća se bez izmjena. Usvaja se povjerenstvo u 

sastavu: H. Nikolić,  mentor; D. Naletina, K. Petljak. 

Prijava teme diplomskog rada „Upravljanje kanalima distribucije prehrambenih 

proizvoda“, JMBAG: 0066170104 prihvaća se bez izmjena. Usvaja se povjerenstvo u 

sastavu: N. Knego,  mentor; B. Knežević, D. Dunković. 

Prijava teme diplomskog rada „Zadovoljstvo korisnika cestovnim putničkim prijevozom 

u Republici Hrvatskoj“, JMBAG: 0067516100 prihvaća se bez izmjena. Usvaja se 

povjerenstvo u sastavu: D. Naletina,  mentor; K. Petljak, I. Štulec. 

Prijava teme diplomskog rada „Prepreke u kupovini putem interneta u Republici 

Hrvatskoj“, JMBAG: 0067284858 prihvaća se uz napomenu: Naslov promijeniti u 

„Analiza kupovine putem interneta u Republici Hrvatskoj“ ili prilagodiit sadržaj na način 

da se uvrsti poglavlje o preprekama u kupovini. Izmijenjenu prijavu potrebno je predati 

do 19.2.2020.  Usvaja se povjerenstvo u sastavu: M. Pejić-Bach,  mentor; I. Strugar, 

B. Knežević. 

Prijava teme diplomskog rada „Utjecaj ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju na 

vanjskotrgovinsku razmjenu Republike Hrvatske“, JMBAG: 0067529004 prihvaća se 

uz napomenu: Naslov promijeniti u „Utjecaj ulaska Republike Hrvatske u Europsku 



uniju na vanjskotrgovinsku bilancu“. Ne numerirati sadržaj iza zaključka. Izmijeniti 

zadnju rečenicu u obrazloženju teme na način da se očekivani zaključak pretvori u 

istraživačko pitanje. Izmijenjenu prijavu potrebno je predati do 19.2.2020.  Usvaja se 

povjerenstvo u sastavu: M. Damić,  mentor; T. Baković, D. Naletina. 

 

 

 

VODITELJ DIPLOMSKOG STUDIJA TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE: 

 

 

Izv. prof.dr.sc. Tomislav Baković 


