
Z A P I S N I K 
sa 14. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2003./2004.  
održane 02. rujna 2004. godine u vijećnici  Sveučilišta u Zagrebu  

s početkom u 11,00 sati 
  
  
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
 
1. prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, predsjednik Rektorskog zbora  
2. prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, rektorica Sveučilišta u Zagrebu  
3. akademik Danijel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci  
4. prof. dr. sc. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta u Osijeku  
5. prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru  
6. prof. dr. sc. Mateo Milković, v.d. rektora Sveučilišta u Dubrovniku  
7. prof. dr. sc. Mladen Havelka, dekan Visoke medicinske škole, predstavnik Vijeća veleučilišta i 

visokih škola.  
  
Sjednici još prisustvuju: 
 
1. docent dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa  
2. prof. dr. sc. Juraj Božičević, državni tajnik za visoko obrazovanje i tehnologiju  
3. prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za znanost  
4. prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje  
5. Stanislava Rogić, tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  
6. Stipe Mamić, pomoćnik ministra za financije  
7. prof. dr. sc. Pavo Barišić, pomoćnik ministra u kabinetu  
8. Vito Turšić, pomoćnik ministra u kabinetu  
9. Danijela Grizelj, glasnogovornica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  
10. Helena Husjak, stručne službe Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  
11. Ivana Puljiz, stručne službe Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  
12. prof. dr. sc. Branko Jeren, tajnik Rektorskog zbora za suradnju sa EUA u meñunarodnim 

kontaktima  
13. prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu  
14. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu  
15. prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu  
16. prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru  
17. prof. dr. sc. Jože Perić, prorektor Sveučilišta u Rijeci  
18. prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu  
19. mr. sc. Bože Plazibat, pročelnik Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu  
20. Olga Šarlog-Bavoljak, akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu    
21. Višnja Dragojlović, tajnica matičnih povjerenstava  
22. Luka Caratan  
  
  
Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
Predsjednik Rektorskog zbora predložio je da se u dnevni red uvrste dvije nove točke: 
1. Informacija o projektu MEDILS  
2. Informacija o stanju prehrane i smještaja u studentskim centrima  
Nakon toga jednoglasno je usvojen sljedeći 
  

d n e v n i   r e d : 
  

1. Ovjera Zapisnika o radu 13. sjednice Rektorskog zbora,  
2. Proračun za 2005. godinu,  
3. Reformska radna mjesta za 2004. godinu,  
4. Upisne kvote na studijima u Vukovaru,  
5. Sredstva za materijalne troškove i meñunarodnu suradnju studentskih zborova,  
6. Informacija o projektu MEDILS,  
7. Informacija o stanju prehrane i smještaja u studentskim centrima,  
8. Razno  



1. Ovjera Zapisnika o radu 13. sjednice Rektorskog zbora 
 
Prihvaća se primjedba na Zapisnik sa 13. sjednice Rektorskog zbora koju je podnijela prof. dr. sc. 
Helena Jasna Mencer u točci 5. da je zgrada u ulici Don Frane Bulića 4 u Dubrovniku u vlasništvu 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Nakon toga Zapisnik sa 13. sjednice Rektorskog zbora jednoglasno je usvojen. 
Predsjednik Rektorskog zbora  izvijestio je o realizaciji zaključaka sa 13. sjednice Rektorskog zbora: 
1. prijemu znanstvenih novaka raspravit će se pod točkom 3. dnevnog reda današnje sjednice,  
2. minimalni uvjeti Rektorskog zbora za izbor nastavnika razmatrat će se na 15. sjednici Rektorskog 
zbora.  
Na prijedlog Predsjednika Rektorskog zbora donesena je sljedeća  
  

O D L U K A 
  
Povjerenstvo rektorskog zbora za praćenje izrade normativnih akata temeljem Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju proširuje se sa glavnim tajnicima sveučilišta. 
  
Na prijedlog Predsjednika Rektorskog zbora donesena je sljedeća  
  

O D L U K A 
  
Povjerenstvo za pripremu i praćenje implementacije Bolonjske deklaracije u sustav visokog 
obrazovanja u Republici Hrvatskoj proširuje se sa prorektorima za nastavu sveučilišta. 
  
2. Proračun za 2005. godinu 
 
Uvodna izlaganja o proračunu za 2005. godinu podnijeli su Stanislava Rogić i Stipe Mamić. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Ivan Pavić, akademik Danijel Rukavina, prof. dr. sc. 
Gordana Kralik, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, prof. dr. sc. Jasna Helena 
Mencer, prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, Stanislava Rogić, prof. dr. sc. Mladen Havelka, prof. dr. sc. 
Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Jože Perić i prof. dr. sc. Damir Magaš, donesen je zaključak da će se u 
utorak 7. rujna održati najprije pojedinačna prezentacija proračuna za 2005. godinu svih sveučilišta i 
Vijeća visokih škola i veleučilišta, a zatim zajednički dogovor o proračunu. 
Predsjednik Rektorskog zbora zamolio je da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa riješi 
nesporazume nastale oko Projekta izračuna cijene studija.   
  
3. Reformska radna mjesta za 2004. godinu 
 
Predsjednik Rektorskog zbora zatražio je da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izvijesti 
Rektorski zbor o prijemu znanstvenih novaka koji su protivno dogovoru na Rektorskom zboru primani 
preko pojedinih visokih učilišta, a ne preko sveučilišta. Utvrdio je da je dosadašnja praksa oko 
odobravanja i popunjavanja reformskih radnih mjesta bila dobra i  zatražio je da Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa dostavi Rektorskom zboru podatke o planiranim reformskim radnim mjestima i o 
zahtjevima pojedinih visokih učilišta, a prije sastanka o Proračunu za 2005. godinu zakazanog za 7. 
rujna. 
Prof. dr. sc. Mladen Havelka se založio da godišnje povećanje reformskih radnih mjesta za veleučilišta 
i visoke škole iznosi 20% te da reformska radna mjesta koja ostanu nepopunjena na sveučilištima da 
se odobre veleučilištima i visokim školama. 
U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Branko Jeren, akademik Danijel Rukavina, prof. dr. sc. Gordana 
Kralik, prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić,  prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prof, dr. sc. Damir Magaš, prof. dr. 
sc. Mateo Milković, Stipe Mamić, Stanislava Rogić i prof. dr. sc. Igor Zanchi. 
  
4. Upisne kvote na studijima u Vukovaru 
 
Prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić izvjestila je da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odlučilo 
da se iznimno za 2004./2005. godinu zatraži od Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu da nakon 
provedenog razredbenog postupka upiše u Vukovaru: 
-  60 studenata na Studij Računarstva i 
-  80 studenata na Studij Trgovinskog poslovanja. 



To bi bila prelazna godina prema novoj ustanovi Veleučilištu u Vukovaru. 
Prof. dr. sc. Mladen Havelka je pozdravio odluku Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu da  ne 
vrši upis studenata izvan Splita i založio se je za otvaranje novih visokih škola i veleučilišta. 
U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Gordana Kralik, prof. dr. sc. Ivan Pavić, Stanislava Rogić i mr. sc. 
Bože Plazibat. 
  
5. Sredstva za materijalne troškove i meñunarodnu suradnju studentskih zborova 
 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, prof. dr.sc. Ivan Pavić, 
Stanislava Rogić, Stipe Mamić, akademik Danijel Rukavina i prof. dr. sc. Mladen Havelka donesen je  
sljedeći   
  

Z A K L J U Č A K 
  
Sveučilišta i Vijeće visokih škola i veleučilišta na osnovu zakonskih obveza (Zakon o studentskom 
zboru - članak 16.) financiraju materijalne troškove i meñunarodnu suradnju, a Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa odobrene programe studentskih zborova. 
Financijska sredstva za rad studentskih zborova od 2005. godine dostavljat će se sveučilištima i Vijeću 
visokih škola i veleučilišta koji bi bili odgovorni i vršili nadzor nad trošenjem sredstava. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa povećat će izdvajanje sredstava za studentski šport. 
Ključ za raspodjelu sredstava za studentske zborove, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i 
Rektorski zbor dogovorit će sa Hrvatskim studentskim zborom. 
  
6. Informacija o projektu MEDILS 
 
Nakon uvodnih izlaganja predsjednika Rektorskog zbora i ministra docenta dr. sc. Dragana Primorca i 
rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, akademik Danijel Rukavina, prof. dr. 
sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Gordana Kralik, prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, prof. dr. sc. Mladen 
Havelka i prof. dr. sc. Branko Jeren o aktualnim dogañanjima vezanim za Mediteranski institut za 
istraživanje života (MEDILS) donesen je sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
1. Ideju o osnivanju MEDILS-a ocjenjujemo nedvojbeno pozitivnom. Sama ideja o osnivanju Instituta 
priznanje je kako našem istaknutom znanstveniku akademiku Miroslavu Radmanu tako i hrvatskoj i 
splitskoj akademskoj zajednici te Republici Hrvatskoj u cjelini. Hrvatska akademska zajednica očekuje 
da će Institut pod vodstvom akademika Miroslava Radmana značiti snažan poticaj razvoju znanosti i 
visokog obrazovanja u Hrvatskoj, posebice tako što će u Splitu okupljati najuspješnije znanstvenike iz 
čitavog svijeta i odgajati mlade znanstvenike.  
2. Rektorski zbor podržava Vladu RH u njenim nastojanjima da, u skladu s raspoloživim 
mogućnostima pomogne u stvaranju odgovarajućih prostornih uvjeta za djelovanje Instituta.  
3. Hrvatska sveučilišta, napose Sveučilište u Splitu, od samog početka stoje na raspolaganju i žele se 
uključiti glede razvoja Instituta i upravljanja njime u mjeri u kojoj je to neophodno. Dosadašnje 
aktivnosti ministra znanosti, obrazovanja i športa doc. dr. sc. Dragana Primorca, te Sveučilišta u Splitu 
i njegova rektora prof. dr. sc. Ivana Pavića na iznalaženju odgovarajućih rješenja glede upravljanja 
Institutom i minimalne participacije Sveučilišta u Splitu u upravnim tijelima Instituta, Rektorski zbor 
ocjenjuje pozitivnim. Znanstveni rad Instituta i dalje ostaje u cijelosti nezavisan, i podložan je 
znanstvenoj i etičkoj evaluaciji.  
4. U nastojanju da projekt MEDILS bude što uspješniji Rektorski zbor će se, neposredno i 
angažmanom kompetentnih znanstvenih ustanova i znanstvenika, rado odazvati pozivu na raspravu o 
osmišljavanju programa rada Instituta.  
5. Sveučilište u Splitu će uredno izvještavati Rektorski zbor o dogañanjima vezanim za osnivanje 
Instituta.  
  
7. Informacija o stanju prehrane u studentskim centrima 
 
Predsjednik Rektorskog zbora izvijestio je da se odustalo od revidiranja cijena usluga u studentskim 
centrima iako je evidentna potreba za revidiranjem tih cijena ako želimo kvalitetan rad studentskih 
centara. 
Na prijedlog Predsjednika Rektorskog zbora usvojen je sljedeći 



Z A K L J U Č A K 
  
Na osnovu podloga o troškovima smještaja i prehrane Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 
Hrvatski studentski zbor, Rektorski zbor i Vijeće visokih škola i veleučilišta trebaju postići dogovor o 
reviziji cijena u studentskim centrima.  
Podloge za raspravu pripremili bi studentski centri (koordinator Studentski centar Sveučilišta u 
Zagrebu). 
  
8. Razno  
 
-  Prof. dr. sc. Pavo Barišić je izvijestio da je 21. srpnja 2004. godine u Narodnim Novinama objavljenja 
uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Kako se članovi Upravnog vijeća 
Agencije imenuju i na prijedlog nacionalnih vijeća, a koja još nisu imenovana, Agencija još ne može 
početi s radom. 
Stoga se mole sveučilišta da nastave sa priznavanjem stranih diploma dok se ne formira Agencija 
odnosno najkasnije do ožujka 2005. godine. 
-  Prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić zamolila je da na idućoj sjednici Rektorskog zbora, rektori izvijeste o 
izvanrednim povećanjima kvota za upis na I. godinu studija na svojim sveučilištima. 
  
 
Predsjednik Rektorskog zbora  
Prof. dr. sc. Ivan Pavić  
 
Zapisnik sastavio  
Luka Caratan, dipl. iur. 


	Zapisnik sastavio 

