
                          Z  A  K  L  J  U  Č  C  I 
                        s 16. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike 
                                                Varaždin, održane 19. listopada 2010. 
 
 
Prihvaća se prijedlog : 
Točka 8. i 10.2. skida se s dnevnog reda 
 
     Točka 1. 
 
Verifikacija  i izvršenje zaklju čaka s 15.sjednice Fakultetskog vijeća  FOI 
 
Prihvaća se formulacija zaključaka i odluka donesenih  na 15. sjednici Fakultetskog vijeća bez 
primjedbi. 
 
       Točka 2. 
Informacije dekana 
 
Dekan, prof.dr.sc. Tihomir Hunjak izvijestio je članove FV o: 

� izboru dr.sc. Stjepana Dvorskog u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor. Profesoru 
Dvorskom upućene su čestitke članova Fakultetskog vijeća; 

� otvorenoj raspravi zakona o visokim učilištima, znanosti i sveučilištu. Primjedbe i prijedloge 
treba dostaviti Upravi do ponedjeljka, a primjedbe se  mogu  dostaviti i direktno  predlagaču. 

� sastanku Društveno-humanističkog  područja koji je zakazan za sutra, a na kojem će se 
raspravljati o predloženim zakonima; 

� izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća – utorak 26.listopada 2010.; 
� pripremi za obilježavanje Dana Fakulteta te s tim u vezi Katedre trebaju razmotriti prijedlog 

za dodjelu godišnjih nagrada. 
 

        Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 
 
 3.1. Promjena sustava bodovanja rang liste za upis na preddiplomski studij 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike, temeljem članka 66. Statuta Fakulteta  
organizacije i informatike donosi: 
 
          O  D  L  U  K  U 
 
 
Prihvaća se  promjena sustava bodovanja i rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijske 
programe ( REDOVITI STUDIJ) sastavlja se prema slijedećem sustavu bodovanja: 
 
 1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole     35%  
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 

o Hrvatski jezik    B razina 20% 
o Matematika    A razina 35% 
o Informatika      10% - nije obavezno 

3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti – nema bodova 
4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća  ostvaruje se   100% – izravan upis 

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

o sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ,Kemija  
ili Informatika 
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 3.2. Izvješće o upisima za akademsku 2010./2011. godinu 
 
Prihvaća se Izvješće o upisima za akademsku 2010./2011. godinu. Izvješće se nalazi u privitku 
zaključaka i njihov je sastavni dio. 
 
 3.3. Analiza prolaznosti za akademsku 2009./2010. i  2008./2009.godinu 
 
Prihvaća se Izvješće o analizi prolaznosti za akademsku 2009./2010. i 2008./2009. godinu.  
 
 3.4. Definiranje izvanrednih ispitnih rokova 
 
Prihvaća se objava izvanrednih ispitnih rokova : zimski i ljetni ispitni rokovi, a odnose se na  
izvanredne studente, studente razlikovnog studija   i studente smjera Primjena informacijske 
tehnologije u  poslovanju. 
 
         Točka 4. 
 
Poslijediplomski doktorski studij i poslijediplomski specijalistički studij 
 
Voditelj poslijediplomskog doktorskog studija prof.dr.sc. Neven Vrček izvijestio je članove 
Fakultetskog vijeća o sastanku Odbora za poslijediplomski doktorski studij . Raspravljalo se o: 

� prijavama tema znanstvenog magistarskog rada o čemu će se raspravljati pod točkom  
11. dnevnog reda; 

� prijavama kandidata za upis u I. godinu poslijediplomskog doktorskog studija. Odbor 
je utvrdio datum prvog sastanka sa studentima 9. studenoga 2010. u 12:00 sati; 

� Odbor  za poslijediplomski doktorski studij predlaže dopunu Pravilnika o 
poslijediplomskom doktorskom studiju – razlikovni ispiti trebaju se položiti  prije 
polaganja ispita doktorskog studija. 

 
4.1. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 120. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike 
i članka 50. i 53. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
 
      I 
 
Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr.sc. LJILJANE ŠESTAN imenovano na sjednici 
Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike 7. rujna 2010. godine dopunjuje se sa dva 
člana: prof.dr.sc. Vesna Dušak, mentorica  i prof.dr.sc. Željko Dobrović. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr.sc. LJILJANE ŠESTAN pod naslovom: 
KONCEPTUALNI MODEL NELINEARNOG DINAMIČKOG EKO – SUSTAVA djelovat će u 
sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Ksenija Šegotić, članica 
 3. Prof.dr.sc. Stjepan Vidačić, član 
 4. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, mentorica i članica 
 5. Prof.dr.sc. Željko Dobrović, član 
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        Točka 5. 
 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
 
 5.1. Odluka Senata Sveučilišta o prijevremenom izboru u znanstveno-nastavna zvanja 
 
Fakultetsko vijeće FOI-a prihvaća informaciju o Odluci Senata Sveučilišta o prijevremenom izboru u 
znanstveno-nastavna zvanja, a vezano uz primjenu članka 95.stavak 2. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju. 
 
 5.2. Analiza znanstvene  produkcije FOI-a ( bibliografija) 
 
Prihvaća se informacija prodekanice za znanstvenoistraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju  
prof.dr.sc. Blaženke Divjak o znanstvenoj produkciji nastavnika Fakulteta. Zaključeno je da broj 
radova objavljenih   u citiranim bazama ne zadovoljava, a naročito broj radova unutar pojedinih 
Katedri. 
 
 5.3 Informacije vezane uz međunarodnu suradnju i mobilnost nastavnika i studenata FOI-a 
Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju dr.sc. Blaženka Divjak izvijestila 
je članove FV o: 

� JoinEU-SEE stipendijama u okviru programa Erasmus Mundus. Sveučilište u Zagrebu nije 
projektni partner u projektu JoinEU-SEE, no svi državljani RH mogu sudjelovati jer sudjeluje 
jedno sveučilište RH. 
Ove godine RH je u Erasmus Mundus Akciji 2 izgubila status partnera što znači da njeni 
državljani mogu ići isključivo na partnerske institucije u EU. 

� natječaju za sudjelovanje u programu Erasmus za akademsku godinu 2010./11 – nastavno i 
nenastavno osoblje. Natječaj traje do 15. studenoga 2010. godine. 

� dvije studentice odustale su od odlaska na Erasmus  studentsku mobilnost u ljetnom semestru 
2011. godine. Kako će 2 mjesta za odlazak biti slobodna, lista kandidata će se pomaknuti. 

 
5.4. Izvješća o prisustvovanju znanstvenim i stručnim skupovima 
 
Fakultetsko vijeće FOI-a upoznato je s : 
� izvješćem dr.sc. Gorana Bubaša o sudjelovanju na skupu ICT 2010 za prijavu FP7 projekata; 
� izvješćem Jelene Horvat i Irene Kedmenec o sudjelovanju na 2. CESEENET konferenciji u 

Ljubljani; 
� izvješćem dr.sc. Diane Šimić o sudjelovanju na konferenciji „e-Democracy 2010“ održane u 

Ohridu; 
� izvješćem Igora Pihira  s mobilnosti preko programa Erasmus u Trnavi, Slovačka; 
� izvješćem dr.sc. Stjepana Vidačića i Igora Pihira o prisustvovanju konferenciji Joint 

International IGIP-SEFI Annaual Conference 2010 u Trnavi, Slovačka ; 
� izvješćem dr.sc. Violete Vidaček Hainš o radu obrazovanih asistenata namijenjenih potpori 

učenju studenata s invaliditetom. 
 

Točka 6. 
Informacije o poslovanju 
 
6.1. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
       O  D  L  U  K  U 
        o načinu i uvjetima pokretanja izbora u znanstvena zvanja na vlastiti zahtjev nastavnika 
               Fakulteta organizacije i informatike 
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 Ovom Odlukom utvrđuje se način i uvjeti pokretanja postupka izbora u znanstvena 
Zvanja na vlastiti zahtjeva nastavnika Fakulteta organizacije i informatike koji se provode na 
Fakultetu organizacije i informatike te na ostalim fakultetima u područjima kojima Fakultet 
Organizacije i informatike nije matična ustanova. 
 
      II 
  
 Sukladno članku 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju stjecanje 
Znanstvenog zvanja ne ovisi o radnom mjestu. 
 Znanstveno zvanje stječe se na temelju postupka koji zahtjevom za izbor pokreće osoba 
koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u određeno znanstveno zvanje. Postupak može pokrenuti 
i znanstvena organizacija s kojom pristupnik ima ugovor o radu, što se u pravilu odnosi na izbor 
u znanstveno zvanje tijekom provođenja natječaja za slobodno radno mjesto na Fakultet organizacije i 
informatike. 
 
 Ukoliko se postupak za izbor u znanstveno zvanje pokreće na vlastiti zahtjev zaposlenika tada 
zaposlenik sam plaća troškove izbora. Izbor u znanstveno zvanje pokrenut na vlastiti zahtjev može 
financirati iz sredstava projekta na kojem zaposlenik sudjeluje ukoliko se to može opravdati 
dozvoljenim troškovima projekta. 
 
      III 
 
 Izbor u znanstveno zvanje ne obavezuje Fakultet da zaposleniku osigura radno mjesto ili 
napredovanje koje odgovara izboru niti bilo kakve financijske dodatke vezane uz navedeni izbor. 
 
      IV 
  
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje. 
 
6.2. Davanje suglasnosti za prijavu projekata Fondu za razvoj Sveučilišta 
 
6.2.1. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, daje suglasnost za prijavu 
razvojnog projekta Fondu za razvoj Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom: „Analiza podataka u 
industriji i zaštiti okoliša“ voditeljice doc. dr.sc. Jasminke Dobša. 
 
6.2.2. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, daje suglasnost za prijavu 
razvojnog projekta Fondu za razvoj Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom: „Vrednovanje 
upotrebljivostui Web 2.0. aplikacija“ voditelja prof. dr.sc. Alena Lovrenčića. 
 
6.2.3. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin daje suglasnost za prijavu 
razvojnog projekta Fondu za razvoj Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom:“ Razvoj infrastrukture i 
interaktivnog video obrazovnog sadržaja u LMS sustavu sastavnice Sveučilišta“ voditelja dr.sc. 
Rubena Piceka. 
 
6.2.4. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, daje suglasnost za prijavu 
razvojnog projekta Fondu za razvoj Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom:“ Inovativna primjena 
internetskih tehnologija i servisa za e-učenje“voditelja prof.dr.sc. Gorana Bubaša. 
 
6.2.5. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, daje suglasnost za  prijavu 
razvojnog projekta Fondu za razvoj Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom:“Model multimodalnog 
prijevoza lokalne zajednice“voditeljice prof.dr.sc. Vesne Dušak. 
             
6.2.6. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, daje suglasnost za prijavu 
razvojnog projekta Fondu za razvoj Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom:“Unapređenje izvođenja 
nastave na području programiranja“voditelja prof.dr.sc. Alena Lovrenčića. 



 
6.2.7. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, daje suglasnost za prijavu 
razvojnog projekta Fondu za razvoj Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom:“Oblikovanje podatkovne 
osnove za međusektorsku analizu“ voditeljice prof.dr.sc. Vesne Dušak i Nikoline Žajdele,dipl. oec. 
 
Fakultetsko vijeće donosi zaključak da će suglasnost za prijavu projekata Fondu za razvoj Sveučilišta 
biti dana svim projektima koji su najavljeni te će o tome Fakultetsko vijeće biti obaviješteno na 
slijedećoj sjednici. 
 
      Točka 7. 
 
Izbor dr.sc. Rubena Piceka u znanstveno-nastavno zvanje za znanstveno područje društvenih 
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 35. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 84. stavak 6. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu  i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
 
Dr.sc. RUBEN PICEK, viši asistent na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, bira se u 
znanstveno- nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. 
 
      II 
Odluka se temelji na : 

• Izvješću stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora 
• Odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti polje informacijske znanosti Broj: 

355-02-02-20-0002 od 10. svibnja 2010. 
• Izvješću Stručnog povjerenstva o održanom nastupnom predavanju 

 
          Točka 8. 

Skida se s dnevnog reda 
                Točka 9. 
 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu znanstvenog magistarskog rada Maria Kla čmera 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin temeljem članka 116. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike 
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 MARIU KLAČMERU, studentu 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-59/03. pod naslovom: 
TRENUTAČNO STANJE I RAZVOJNE MOGUĆNOSTI USLUGA ELEKTRONIČKE UPRAVE U 
HRVATSKOJ u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Neven Vrček, član 
3. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, član 
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           Točka 10. 
 
Izvješće Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme magistarskog rada 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike 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 
 
Prihvaća se prijavljena tema magistarskog rada VIŠNJI PFEIFER, studentici poslijediplomskog 
znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-104/04. pod naslovom: UTJECAJ RAZINE 
ZNANJA O AUTENTIKACIJI NA ODNOS ZAPOSLENIKA PREMA SIGURNOSTI 
INFORMACIJSKOG SUSTAVA. 
      II 
 
Za mentora se studentici kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Željko Hutinski. 
 
      Točka 11. 
 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme magistarskog rada 
 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, 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: 
 
           O  D  L  U  K  U 
 
11.1.1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti ALENA STRANJIKA, studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava i pogodnosti teme 
magistarskog  rada pod naslovom: ANALIZA I OPTIMIZACIJA PRAVNE REGULATIVE NA 
TEMELJU MODELA PROCESA SUSTAVA KRIZNOG MENADŽMENTA u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Željko Dobrović, predsjednik 
2. Prof.dr.sc. Mirko Maleković, član 
3. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, član 

 
11.1.2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti TOMISLAVU ĐURANEKU, studentu 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava  i pogodnosti teme 
magistarskog rada pod naslovom: ISTRAŽIVANJE MODELA ODRŽAVANJA U DISKRETNOJ 
INDUSTRIJI S NEUNIFICIRANIM PROIZVODNIM JEDINICAMA u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, članica 
 3. Doc.dr.sc. Kornelije Rabuzin, član 
            
11.1.3. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti LIDIJE GROŠANIĆ, studentice 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada pod naslovom: PRIMJENA METODA RUDARENJA PODATAKA S CILJEM 
UTVRĐIVANJA ULOGE ICT-a U KONKURENTNOSTI HRVATSKIH IZVOZNIKA u sastavu: 
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 1. Prof.dr.sc.Božidar Kliček, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, članica 
 3.Doc.dr.sc. Jasminka Dobša, članica 
 
11.1.4. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti FERIDA KAŠMA, studenta 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada pod naslovom: MODEL UPRAVLJANJA PROCESIMA CIVILNE ZAŠTITE NA 
RAZINI ŽUPANIJE u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, predsjednica 
 2. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, član 
 3. Doc.dr.sc. Robert Fabac, član 
 
               II 
 
Stručno povjerenstvo, nakon održanog Javnog razgovora s pristupnikom ima zadatak utvrditi: 

� ispunjavaju  li pristupnici uvjete za pokretanje postupka stjecanja magistara znanosti 
� je li tema pogodna za prihvat magistarskog rada 

 
 
11.2.Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 116. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike 
i članka 29. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
 
      I 
 
11.2.1. GROŠANIĆ NEVENKI, studentici poslijediplomskog znanstvenog studija „Menadžment 
poslovnih sustava“ matični broj: P-m102/2004. odbija se prijavljena tema znanstvenog magistarskog 
rada pod naslovom: UTJECAJ INTERNETA NA POBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE S 
KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE. 
 
11.2.2. POSEDI DAMIRU, studentu poslijediplomskog znanstvenog studija „Menadžment poslovnih 
sustava“ matični broj:P-m-133/2004. odbija se prijavljena tema znanstvenog magistarskog rada pod 
naslovom: POVEZANOST KVALITETE KOMUNIKACIJE I PRODAJE POLICA OSIGURANJA U 
REPUBLICI HRVATSKOJ. 
 
11.2.3. TVRDINIĆ STJEPANU, studentu poslijediplomskog znanstvenog studija „Menadžment 
poslovnih sustava“ matični broj: P-m-154/2004. odbija se prijavljena tema znanstvenog magistarskog 
rada pod naslovom: PARAMETRIZIRANI MODEL UPRAVLJANJA REŽIMOM PROIZVODNJE 
ELEKTRIČNE ENERGIJE. 
 
11.2.4.KOLENKO-CERINSKI KRISTINI, studentici poslijediplomskog znanstvenog studija 
„Menadžment poslovnih sustava“ matični broj: P-m-111/2004. odbija se prijavljena tema znanstvenog 
magistarskog rada pod naslovom: KVANTIFICIRANJE UVOĐENJA CAD MENADŽMENT 
SUSTAVA NA POBOLJŠANJE PROCESA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. 
 
      II 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, prihvatilo je  zaključke Odbora za 
doktorski studij, koji smatra da prijavljene teme  ne udovoljavaju kriterijima koje bi morao ispuniti 
znanstveni magistarski rad a to se prije svega odnosi na znanstveni potencijal izražen kroz hipoteze i 
znanstvenu metodologiju. 
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        Točka 12. 
 
Izvješće Povjerenstva o ocjeni završnog specijalističkog rada 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, 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 
 
12.1. Prihvaća se pozitivna ocjena završnog specijalističkog rada MATIJI VARGA, studentu 
poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava MB-70/08. pod naslovom: 
MODELIRANJE I ANALIZA POSLOVNIH PROCESA I PODATAKA U FINANCIJSKOM I 
KOMERCIJALNOM SEKTORU. 
      II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za obranu završnog rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Doc.dr.sc. Marina Klačmer-Čalopa, predsjednica 
 2. Prof.dr.sc. Željko Dobrović, član 
 3. Prof.dr.sc. Josip Brumec, član  
 
Datum obrane završnog specijalističkog rada odredit će se naknadno. 
 
12.2. Prihvaća se pozitivna ocjena završnog specijalističkog rada KUHAROV ELVISU, studentu 
poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava MB-15/06. pod naslovom: 
BIOMETRIJSKI SUSTAVI ZAŠTITE KAO POTPORA SIGURNOSTI UPRAVLJANJA 
SKLADIŠTEM MATERIJALNIH SREDSTAVA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE 
HRVATSKE. 
      II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za obranu završnog rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Doc.dr.sc. Kornelije Rabuzin, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, član 
 3. Doc.dr.sc. Robert Fabac, član 
 
Datum obrane završnog specijalističkog rada odredit će se naknadno. 
 
          Točka 13. 
 
Prihvaćanje teme završnog specijalističkog rada i imenovanje Povjerenstva za ocjenu rada  
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 77. i 73. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike 
i članka 29. i 31. Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom studiju u FOI donosi: 
       
              O  D  L  U  K  U 
                            I 
 
13.1. KIŠIĆ ALENU, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija „Menadžment poslovnih 
sustava“ MB- MPS-40/07 prihvaća se tema završnog rada pod naslovom: INTERNA 
KOMUNIKACIJA UZ UPOTREBU INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA KAO ČINITELJ BOLJE 
MOTIVACIJE I INFORMIRANMOSTI UNUTAR ORGANIZACIJE. 
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Za mentora se studentu kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Goran Bubaš. 
 
                II 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Željko Dobrović, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Goran Bubaš, član 
 3. Doc.dr.sc. Nina Begičević, članica 
 
13.2. MALIĆ HRVOJU, studentu poslijediplomskog  specijalističkog studija  Inženjerstvo i 
reinženjerstvo organizacija informacijskog doba MB-IROID-48/06. prihvaća se tema završnog rada 
pod naslovom: IZGRADNJA MODELA NADZORA DISTRIBUCIJE PLINSKOG ULJA UZ 
DRŽAVNU POVLASTICU PRIMJENOM BIOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA. 
 
Za mentora se studentu kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Miroslav Bača. 
 
      II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog  rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, predsjednica 
 2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, član 
 3. Prof.dr.sc. Goran Bubaš, član 
 
13.3. DREMIL  RENATI, studentici poslijediplomskog specijalističkog studija Inženjerstvo i 
reinženjerstvo organizacija informacijskog doba MB-IROID-65/06. prihvaća se tema završnog rada 
pod naslovom: KAKO USPJEŠNO IMPLEMENTIRATI SLOŽENOST IT PROJEKT SA 
STANOVIŠTA UPRAVLJANJA PROJEKTOM. 
 
Za mentora se studentici kod izrade završnog specijalističkog rada imenuje prof.dr.sc. Neven Vrček. 
 
      II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Željko Dobrović, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Neven Vrček, član 
 3. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, član 
 
            Točka 14. 
 
Zahtjev za izbor u znanstveno zvanje za znanstveno područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti 
                       
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 33. i 35. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 84. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 66. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
                O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor dr.sc. Blaženke Divjak u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika iz područja društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti  u sastavu: 
                 9 



 1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Jadranka Lasić Lazić, članica 
 3. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, članica 
 4. Prof.dr.sc. Mirko Maleković, član 
 5. Prof.dr.sc. Wolf Rauch, član 
 
        Točka  15. 
 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članaka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
 
Članak 40. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta na Fakultetu organizacije i 
informatike mijenja se i glasi: 
 
Knjižničar – radno mjesto II. vrste obavlja slijedeće poslove i zadatke: 
 

� posuđuje građu korisnicima te o posudbi vodi potrebnu evidenciju, 
� izrađuje opomene korisnicima i vodi evidenciju vraćanja, 
� odgovara na upite korisnika, pomaže im i upućuje korisnike u pronalaženju relevantnih 

informacija, pretražuje online baze podataka, 
� vodi uslugu online produženja zaduženja i online rezervacije građe, 
� brine o rasporedu građe na policama u čitaonici i spremištima, brine o čistoći građa i polica 

kao i o tehničkoj ispravnosti građe, 
� brine o rasporedu predmetnog kataloga, 
� popunjava i ažurira bibliografsku bazu podataka knjižnice i bazu korisnika knjižnice, 
� tehnički obrađuje, klasificira, katalogizira, izrađuje matične kartice i digitalizira knjižničnu 

građu, 
� određuje UDK oznake radova, 
� brine o zbirkama (evidencija, raspored,čistoća), 
� prati stanje i korištenje knjižnog fonda i čitaonice te daje prijedloge za poboljšanje rada i 

uvjeta, 
� surađuje s voditeljem u izradi izvještaja i organizaciji službi, 
� prati dnevni i tjedni tisak, vodi arhivu članaka o Fakultetu, izrađuje Press Clipping Fakulteta, 
� obavlja otpis knjižničnog fonda, 
� provodi nadzor nad inventarom, opremom i prostorom, održava red i mir u knjižnici, 
� stručno se usavršava, 
� obavlja ostale stručne poslove iz djelatnosti knjižnice prema uputama voditelja knjižnice. 

 
Uvjeti za rad na ovome radnom mjestu su: 
        

� radno mjesto II. vrste ( završen preddiplomski studij ili stručni dodiplomski studij u trajanju 
dvije ili tri godine-VŠS) 

� položen stručni ispit za knjižničara 
� dva izvršitelja 

      Točka 16. 
 
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
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          O  D  L  U  K  U 
 
Prihvaća se Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Fakultetu organizacije i informatike 
Sveučilišta u Zagrebu uz uvažavanje primjedaba članova Fakultetskog vijeća. 
 
 
   
                        D  E  K  A  N : 
 
                                          Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak 


