
Z A P I S N I K 
sa 5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2003./2004. 

održane 3. i 4. veljače 2004. godine u vijećnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 
s početkom 3. veljače u 17,00 sati i 4. veljače u 10,00 sati. 

  
  
I. dio sjednice 3. veljače. 
  
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
 
1.      prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, predsjednik Rektorskog zbora 
2.      prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
3.      akademik Danijel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci 
4.      prof. dr. sc. Gordana Kralik, rektor 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.      prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
2.      prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
3.      prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
4.      prof. dr. sc. Petar Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
5.      prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru 
6.      prof. dr. sc. Željko Dujić, prorektor Sveučilišta u Splitu 
7.      prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu 
8.      prof. dr. sc. Bernardin Peroš, prorektor Sveučilišta u Splitu  
9.      prof. dr. sc. Mladen Boban, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 
10.    Gauro Reić. 
  
Predsjedava predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
Dr. sc. Petar Lučin zatražio je da se  Dnevni red proširi sa točkom: Nacionalna zaklada za znanost. 
Dr. sc. Jasna Helena Mencer zatražila je da se u Dnevni red uvrsti točka: Kapitalna ulaganja. 
Nakon toga jednoglasno je usvojen sljedeći 
  

d n e v n i   r e d : 
  
1.  Ovjera Zapisnika o radu 4. sjednice Rektorskog zbora, 
2.  Reformska radna mjesta - primanje asistenata, 
3.  Proračun za 2004. godinu, 
4.  Subvencionirani krediti za zaposlenike u sustavu znanosti i visokog obrazovanja  
     Sveučilišta u Splitu, 
5.  Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje - informacija, 
6.  Kriteriji Rektorskog zbora za izbore nastavnika, 
7.  Povjerenstvo za izradu koncepta učiteljskog i odgojiteljskog studija, 
8.  Nacionalna zaklada za znanost, 
9.  Kapitalna ulaganja, 
10.  Razno. 
  
  
1. Ovjera Zapisnika o radu 4. sjednice Rektorskog zbora 
Dr. sc. Mladen Havelka predlaže da se u Ad. 3. točka 2. doda riječi: "i nakon uvoñenja novog sustava 
financiranja". 
Dr. sc. Damir Magaš predlaže da se u Ad. 4. Zapisnika uvrsti i  Sveučilište u Zadru kao sudionik 
projekta subvencioniranih kredita za stambenu izgradnju. 
U raspravi pod Ad. 6. Zapisnika sudjelovali su: Predsjednik Rektorskog zbora, dr. sc. Igor Zanchi, 
akademik Danijel Rukavina, dr. sc. Gordana Kralik i dr. sc. Jasna Helena Mencer, nakon čega je 
zaključeno da se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Vladi Republike Hrvatske uputi pismo u 



kojem bi se kao zaključak Rektorskog zbora zatražilo brisanje rektora i prorektora sveučilišta s liste 
državnih dužnosnika - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih 
dužnosnika (N.N. 153/02 od 20. prosinca 2002. godine) i Zakona o sprečavanju sukoba interesa u 
obnašanju javnih dužnosti (N.N. 163/03 od 16. listopada 2003. godine). 
Zapisnik sa 4. sjednice Rektorskog zbora je nakon toga jednoglasno usvojen. 
  
6. Kriteriji Rektorskog zbora za izbore nastavnika 
 
Predsjednik Rektorskog zbora smatra da kriteriji za izbor nastavnika trebaju biti jasniji i konzistentniji. 
Dr. sc. Igor Zanchi smatra da je na sastanak Rektorskog zbora trebalo pozvati predsjednicu 
Povjerenstva prof. dr. sc. Jasminku Ledić, te da se treba korak po korak približavati onome što se želi 
postići. 
Dr. sc. Petar Lučin je rekao da svako sveučilište treba dodati svoje vlastite kriterije. 
Dr. sc. Vjekoslav Jerolimov se zauzeo za proširenje kriterija za izbor nastavnika, i smatra  da su 
kriteriji dobri kao radni materijal te da ih treba dostaviti sveučilištima  na raspravu  te nakon toga 
usvojiti na Rektorskom zboru. 
Dr. sc. Gordana Kralik smatra da su kriteriji oštriji nego što su do sada bili te da treba pozvati na 
sastanak Rektorskog zbora predsjednicu Povjerenstva i pribaviti primjedbe sveučilišta. 
Akademik Danijel Rukavina je mišljenja da je uvodni dio kriterija dobar, njegova primjedba se odnosi 
na kriterije pedagoških sposobnosti nastavnika i način izlaganja nastave. Dodatne kriterije treba 
raspraviti na svakom sveučilištu posebno. Senati Sveučilišta trebaju Rektorskom zboru dati sugestije o 
predloženim kriterijima. 
Dr. sc. Jasna Helena Mencer: Treba više respektirati nastavne i stručne kriterije. 
Dr. sc. Igor Zanchi: Ovo su dobre osnove ali treba zatražiti primjedbe i sugestije sveučilišta. 
Predsjednik Rektorskog zbora: Treba eliminirati dvosmislenosti i nedosljednosti te pooštriti kriterije za 
izbor nastavnika. 
Dr. sc. Petar Lučin smatra da važno razvijati evaluacijski postupak. Podcijenjeni su elementi stručnog 
rada i cjelovitost osobe nastavnika, njegovo javno djelovanje, stručne aktivnosti i služenje zajednici. 
Ovdje se ne govori o kompetencijama nego samo o formama. 
Dr. sc. Jasna Helena Mencer: Potrebno je razvijati recezentsku kulturu. 
Dr. sc. Aleksa Bjeliš: Problem kriterija je i u razlici izmeñu društvenih i prirodnih znanosti. 
Dr. sc. Mladen Havelka smatra da je nejasna zakonska regulativa u odnosu na veleučilišta. Protiv je 
snižavanja kriterija. Potrebno je organizirati sastanak predsjednika Povjerenstva za izradu kriterija 
Rektorskog zbora i predsjednika Povjerenstva za izradu kriterija na veleučilištima i visokim školama. 
Nakon rasprave usvojene je sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
1. Materijale što ih je sačinilo Povjerenstvo za izradu kriterija i reakcije sa današnje sjednice 
Rektorskog zbora treba dostaviti svim sveučilištima. 
2. Sveučilišta će raspraviti kriterije i dostaviti primjedbe i sugestije Rektorskom zboru u roku od mjesec 
dana. 
3. Reakcije sa današnje rasprave na Rektorskom zboru i primjedbe i sugestije sveučilišta preko 
predsjednika Rektorskog zbora dostaviti predsjednici Povjerenstva za izradu kriterija Rektorskog zbora 
za izbor nastavnika i pozvati je na sastanak Rektorskog zbora kada se bude raspravljalo o kriterijima 
za izbor nastavnika. 
4. Na raspravu o kriterijima za izbor nastavnika pozvati i predsjednika Povjerenstva za izradu kriterija 
za izbor nastavnika Vijeća veleučilišta i visokih škola. 
  
7. Povjerenstvo za izradu koncepta učiteljskog i odgojiteljskog studija 
 
Predsjednik Rektorskog zbora pročitao je pismo koje je  dr. sc. Mladen Havelka kao Predsjednik 
Vijeća veleučilišta i visokih škola uputio uz prijedlog Visoke učiteljske škole u Čakovcu. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali: dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, dr. sc. Aleksa Bjeliš i dr. sc. Mladen 
Havelka donesen je sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  

1.  Upoznati ministra dr. sc. Dragana Primorca sa inicijativom za osnivanje Povjerenstva za izradbu 
prijedloga koncepta učiteljskog i odgojiteljskog studija, 



2.  Dodati Povjerenstvu, ustrojenom na 3. sjednici Rektorskog zbora, 16. prosinca 2003. godine 
predstavnika Vijeća veleučilišta i visokih škola Hrvatske prof. dr. sc. Stjepana Hranjeca, dekana 
Visoke učiteljske škole u Čakovcu, 
3.  Predstavnik Rektorskog zbora i predsjednik Povjerenstva je prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, 
4.  Pored ovog formira se Povjerenstvo za preustroj obrazovanja Republike Hrvatske, sastavljeno od 
po 1 predstavnika svih sustava relevantnih za obrazovanje: Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatske gospodarske komore, primarnog školstva, 
sekundarnog školstva i Rektorskog zbora, 
5.  Za predstavnika i predsjednika ovog Povjerenstva imenuje se prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, 
6.  Uputiti zamolbu institucijama iz točke 4. da imenuju svog predstavnika.  
  
  
II. dio sjednice 4. veljače. 
  
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
 
1.      prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, predsjednik Rektorskog zbora 
2.      prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
3.      akademik Danijel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci 
4.      prof. dr. sc. Gordana Kralik, rektor 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 i tehnologije 
2.      prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
3.      prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
4.      prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
5.      prof. dr. sc. Vlasta Vizek - Vidović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
6.      prof. dr. sc. Željko Dujić, prorektor Sveučilišta u Splitu 
7.      prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu 
8.      prof. dr. sc. Bernardin Peroš, prorektor Sveučilišta u Splitu  
9.      prof. dr. sc. Petar Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
10.    prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru 
11.    prof. dr. sc. Mladen Boban, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 
12.    Vito Turšić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
13.    Petar Bezjak, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora 
14.    Zdenka Barišić, glavni tajnik Sveučilišta u Osijeku 
15.    Roberta Hlača Mlinar, glavni tajnik Sveučilišta u Rijeci 
16.    Dalibor Ivušić, glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
17.    Luka Caratan. 
  
Predsjedava predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
  
2. Reformska radna mjesta 
  
Rektori sveučilišta izvijestili su o realizaciji  reformskih radnih mjesta na svojim sveučilištima. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali: dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, akademik Danijel Rukavina, dr. sc. 
Jasna Helena Mencer, dr. sc. Gordana Kralik, dr. sc. Damir Magaš, dr. sc. Željko Dujić, i dr. c. Mladen 
Havelka na prijedlog  predsjednika Rektorskog zbora usvojeni su sljedeći 
  

Z A K L J U Č C I : 
  
1. tijekom narednog razdoblja završiti postupke i popuniti sva odobrena reformska radna mjesta za 
2003. godinu, 
2. nastaviti i u 2004. godini sa povećanjem od 10% projekt reformska radna mjesta  
3. omogućiti u okviru novih reformskih radnih mjesta takoñer primanje i novih asistenata, 



4. u projekt reformskih radnih mjesta uključiti i stručne studije - veleučilišta i visoke škole, 
5. visoka učilišta koja prihvaćaju integrativne procese nagraditi s više novih radnih mjesta, 
6. odobriti školovanje većeg broja asistenata u inozemstvu, 
7. osigurati adekvatnu zastupljenost znanstvenih novaka/asistenata na svim sveučilištima u skladu s 
dopisom upućenom Ministarstvu. 
  
3. Proračun za 2004. godinu 
 
Predsjednik Rektorskog zbora izražavajući stavove svih sveučilišta smatra da se Proračun za 2004. 
godinu treba raditi u suradnji Ministarstva i Rektorskog zbora. 
Ministar je upoznao članove Rektorskog zbora sa aktivnostima koje predstoje na izradi Proračuna 
naglasivši da Predsjednik Rektorskog zbora treba koordinirati aktivnosti svih sveučilišta na izradi 
Proračuna koji će Ministarstvo raditi u suradnji sa Rektorskim zborom. 
  
4. Subvencionirani krediti za zaposlenike u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Sveučilišta 
u Splitu 
 
Predsjednik Rektorskog zbora je izvijestio Ministra da mu je  dana 27. siječnja 2004. godine poslao 
dopis u kojem traži da Ministar donese odluku kojom bi se rok za  sklapanje ugovora izmeñu 
pojedinog zaposlenika koji je stekao pravo na kredit i odreñene banke produžiti do 30. studenog 2004. 
godine. 
Ministar smatra da se ovaj projekt treba nastaviti, te da će pismeno izvijestiti Rektorski zbor o 
produženju roka za sklapanje pojedinačnih ugovora. 
  
5. Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje - informacija 
 
Ministar je izvijestio da je za članove nacionalnih vijeća pristiglo 320 prijedloga. Rektori su zatražili da 
se prilikom predlaganja posebna pažnja posveti kandidatima koje su predložiti senati sveučilišta. 
  
8. Nacionalna zaklada za znanost 
 
Prof. dr. sc. Petar Lučin, predsjednik UV Zaklade podnio je kratko izviješće o dosadašnjim 
aktivnostima i zatražio od Rektorskog zbora da sudjeluje u izradi strateškog plana Zaklade. 
Nakon uvodnih riječi prof. dr. sc. Petra Lučina usvojen je prijedlog Ministra da se u petak 6. veljače u 
zagrebu održi sastanak sa upravom Zaklade. 
  
9. Kapitalna ulaganja 
 
Hitno osigurati nastavak isplate sredstava za kapitalnu izgradnju. Ministar podržao zahtjev te predložio 
da se u ovome smislu dopis uputi gospodinu Kolariću. 
  
 
Predsjednik Rektorskog zbora 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić 
 
Zapisnik sastavio  
Luka Caratan 
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