
Z A P I S N I K 
sa 1. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2003./2004. održane  

5. studenog 2003. godine  u vijećnici Sveučilišta u Splitu  
s početkom u 10,00 sati 

  
  

Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
 
1.       prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, predsjednik Rektorskog zbora 
2.       akademik Danijel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci 
3.       prof. dr. sc. Gordana Kralik, rektor Sveučilišta u Osijeku 
4.       prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru 
5.       prof. dr. sc. Mladen Havelka, dekan Visoke medicinske škole, predstavnik Vijeća veleučilišta i  
          visokih škola 
  
Odsutni: 
 
1.       prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
  
Sjednici još prisustvuju: 
 
2.       prof. dr. sc. Gvozden Flego, ministar znanosti i tehnologije 
3.       prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
4.       prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
5.       Olga Šarlog-Bavoljak, akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu 
6.       prof. dr. sc. Petar Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
7.       prof. dr. sc. Željko Dujić, prorektor Sveučilišta u Splitu 
8.       prof. dr. sc. Bernardin Peroš, prorektor Sveučilišta u Splitu  
9.       prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu 
10.     Alen Bjelica, student dopredsjednik Hrvatskog studentskog Zbora 
11.     Luka Caratan 
  
Predsjedava predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
Predsjednik je pozdravio sve prisutne a posebno prof. dr. sc. Gvozdena Flegu ministra znanosti i 
tehnologije, prof. dr. sc. Mladena Havelku i Alena Bjelicu. 
Predsjednik je predložio Dnevni red koji je nakon rasprave jednoglasno usvojen.  
  

d n e v n i   r e d : 
  
1. Ovjera Zapisnika sa 5. sjednice rektorskog zbora 
2. Uredba Vlade Republike Hrvatske o pripajanju Veleučilišta u Splitu Sveučilištu u Splitu 
3. Donošenje Poslovnika o radu Rektorskog zbora 
4. Informacija o postupku imenovanja predloženika u Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu i  
    Nacionalno vijeće za znanost 
5. Izviješće o upisnim rezultatima u akademskoj godini 2003./2004. i upisna politika 
6. Informacija o aktivnostima na projektu utvrñivanja cijene studija 
7. Projekt Univerzitetski menadžment 
8. Izbor predstavnika Rektorskog zbora u Vijeće veleučilišta i visokih škola 
9. Kriteriji za izbor i status professora emeritusa 
10. Inicijativa za uvoñenje kolegija «Ekonomika i zaštita okoliša» 
11. Hrvatski Helsinški Odbor: sadržaj indeksa 
12. Honorari za akademski odnosno administrativni rad na Tempus projektima 
   
  
1. Ovjera Zapisnika sa 5. sjednice rektorskog zbora 
 
Na Zapisnik sa 5. sjednice Rektorskog zbora nije bilo primjedbi. Predsjednik je predložio da zapisnici 
budu kraći te da se u zapisnik unosi najvažnije iz rasprave, glasanje i zaključci. 
  
2. Uredba Vlade Republike Hrvatske o pripajanju Veleučilišta u Splitu Sveučilištu u Splitu 



Predsjednik je dao riječ Ministru da informira članove Rektorskog zbora  o Uredbi. 
U raspravi su sudjelovali: Predsjednik, dr. sc. Mladen Havelka, akademik Danijel Rukavina, dr. sc. 
Vjekoslav Jerolimov, dr. sc. Gordana Kralik, dr. sc. Petar Lučin, dr. sc. Bernardin Peroš, Alen Bjelica. 
Nakon rasprave usvojeni su slijedeći 

 
Z A K L J U Č C I 

  
1. Rektorski zbor hrvatskih sveučilišta podržava Uredbu Vlade kojom se omogućuje studentima bivšeg 
veleučilišta da  svoje obrazovanje, kvalifikacije i diplome uklope u legalnu mrežu nacionalnih diploma i 
kvalifikacija. Rektorski zbor tumači Uredbu Vlade kao jasnu opredijeljenost Vlade za ureñivanje 
sustava visokog obrazovanja, što je temeljni preduvjet za reforme i razvitak sustava znanosti i visokog 
obrazovanja. 
2. Rektorski zbor hrvatskih sveučilišta podržava zaključke s druge sjednice Vijeća veleučilišta i visokih 
škola Hrvatske koja je održana 3. studenog 2003. Problemi na veleučilištima i visokim školama 
uvjetovani su trajnim zanemarivanjem razvoja stručnih studija. Članice Rektorskog zbora spremne su 
pomoći veleučilištima i visokim školama u rješavanje svih problema vezanih uz razvitak sustava 
stručnih studija. 
3. Rektorski zbor hrvatskih sveučilišta traži od svih relevantnih čimbenika depolitizaciju slučaja bivšeg 
Veleučilišta u Splitu i protivi se svim pokušajima njegove uporabe u predizborne svrhe. 
4. Hrvatska sveučilišta spremna su se uključiti u rješavanju svih problema vezanih uz nastavak studija 
studenata bivšeg Veleučilišta i pružiti pomoć u organizaciji i izvoñenju nastave na dislociranim 
studijima bivšeg Veleučilišta, sukladno dopusnicama i ovlaštenjima koja sveučilišta imaju. Hrvatska 
sveučilišta pozivaju sve studente i zaposlenike bivšeg Veleučilišta da se uključe u organizirane oblike 
studija kako bi se nastava čim prije mogla organizirati. 
5. Rektorski zbor hrvatskih sveučilišta traži od Vlade Republike  Hrvatske da ukloni sve prepreke koje 
postoje u razvoju sustava znanosti i visokog obrazovanja, te da razvoj tih sustava postane jedan od 
glavnih prioriteta i sastavni dio aktivne Vladine politike. 
  
3. Donošenje Poslovnika o radu Rektorskog zbora 
  
Olga Šarlog-Bavoljak je na tekst Poslovnika o radu Rektorskog zbora dala slijedeće primjedbe: 
  
Članak 2. brisati alternativu. 
Novi stavak 6. glasi: 
(6) Sjedište profesionalnog tajnika Rektorskog zbora je na Sveučilištu u Zagrebu. 
  
Članak 6. stavak 3. mijenja se i glasi: 
(3) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti da prisustvuju sjednici, rektori mogu ovlastiti jednog od svojih 
prorektora da sudjeluje u radu i odlučivanju Rektorskog zbora. 
Alternativa u članku 6. se briše. 
  
Članak 7. stavak 5. mijenja se i glasi: 
(5) U radu Rektorskog zbora po potrebi mogu sudjelovati rektori sveučilišta iz inozemstva i prorektori 
sveučilišta. 
  
Stavak 6. se briše. 
  
Članak 9. brisati alternativu - stavak 3.  
  
Senat je jednoglasno usvojio navedene primjedbe i donio slijedeću  
  

O D L U K U 
Donosi se Poslovnik o radu Rektorskog zbora 

  
Poslovnik o radu Rektorskog zbora čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
  
4. Informacija o postupku imenovanja predloženika u Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu i 
Nacionalno vijeće za znanost 



Ministar je izvijestio da Sabor Republike Hrvatske nije do raspuštanja izabrao članove Nacionalnog 
vijeća za visoko obrazovanje i Nacionalnog vijeća za znanost, ali da vakuuma nema jer sa radom 
nastavlja dosadašnje Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu. 
Nakon rasprave donesen je slijedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

  
Rektorski zbor insistira da se intenzivira rad Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu obzirom na veliki 
broj predmeta koji nisu riješeni. 
Zaključak dostaviti Nacionalnom vijeću za visoku naobrazbu. 
  
5. Izviješće o upisnim rezultatima u akademskoj godini 2003./2004. i upisna politika 
 
Predstavnici svih sveučilišta i Vijeća veleučilišta i visokih škola podnijeli su izviješća o upisu u I. godinu 
studija akademske godine 2003./2004. i o upisnoj politici na svojim sveučilištima odnosno 
veleučilištima i visokim školama. 
Nakon rasprave donesen je slijedeći: 
  

Z A K L J U Č A K 
  

Radna grupa u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
2. prof. dr. sc. Pero Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
3. prof. dr. sc. Željko Dujić, prorektor Sveučilišta u Splitu 
  
izradit će podlogu za provoñenje rasprave na Rektorskom zboru o upisu u I. godinu i upisnoj politici. 
Rasprava bi se trebala organizirati do konca prosinca 2003. odnosno prije odobravanja upisnih kvota. 
  
  
6. Informacija o aktivnostima na projektu utvrñivanja cijene studija 
 
Nakon rasprave donesen je slijedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

  
Rektorski zbor traži od Ministarstva znanosti i tehnologije  da pokrene projekt utvrñivanja cijene 
studija. 
  
  
7. Projekt Univerzitetski menadžment 
 
Na prijedlog dr. sc. Tihomira Hunjaka usvaja se slijedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  

Rektorski zbor izvještava Ministarstvo znanosti i tehnologije da dopis Ministarstva nije dovoljna 
podloga za zauzimanje stavova o Projektu  CEPES/UNESCO – upravljanje sveučilištima, jer se i iz 
dopisa Ministarstva vidi da  još nije izvjestan stav koji bi bio stručni obuhvat tog projekta. 
  
  
8. Izbor predstavnika Rektorskog zbora u Vijeće veleučilišta i visokih škola 
 
Nakon rasprave donesen je slijedeći 

 
Z A K L J U Č A K  

  
Rektorski zbor će u Vijeću veleučilišta i visokih škola predstavljati Predsjednik Rektorskog zbora. 
U slučaju spriječenosti Predsjednika, Predsjednik će imenovati drugog člana  Rektorskog zbora. 
  
9. Kriteriji za izbor i status professora emeritusa 



Pripremiti prijedlog za iduću sjednicu Rektorskog zbora. 
  
10.   Inicijativa za uvoñenje kolegija «Ekonomika i zaštita okoliša» 
 
Nakon rasprave usvojeni su slijedeći 

 
Z A K L J U Č C I 

  
1. Inicijativa iskazuje aktualnost te potrebe u odnosu na sve složenije ekološke prilike u Republici 
Hrvatskoj. Posebno ističemo važnost ovog prijedloga što dolazi u vrijeme priprema za primjenu 
Bolonjske deklaracije u Republici Hrvatskoj i što anticipira njene intencije. 
2. Podržavamo inicijativu Interfakultetskog inicijativnog odbora ekonomskih fakulteta RH za 
promicanje održivog razvoja, da se na ekonomskim studijima mikro i makro usmjerenja uvede kolegij 
«Ekonomika i zaštita okoliša» u svojstvu obveznog kolegija na preddiplomskom studiju. 
3. Podržavajući ovu inicijativu predlažemo Ministarstvu znanosti i tehnologije RH da uvoñenje kolegija 
Ekonomija i zaštita okoliša na svim ekonomskim studijima s preporukom da to uvede ovaj kolegij na 
svim ekonomskim studijima s preporukom da to urade i drugi studiji koji to nalaze za shodno s obzirom 
na predmet i program njihovog obrazovanja. 
  
Zaključke dostaviti: Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog ureñenja- pomoćnik ministra Zlatko Uzelac 
i Inicijativnom odboru ekonomskih fakulteta za promicanje održivog razvoja – prof. dr. sc. Ivo 
Šimunović. 
  
11.   Hrvatski Helsinški Odbor: sadržaj indeks 
 
Ova točka odgaña se za iduću sjednicu Rektorskog zbora. 
  
12.   Honorari za akademski odnosno administrativni rad na Tempus projektima 
  
Sveučilište u Splitu dostaviti će ostalim sveučilištima Odluku o iznosima honorara za rad na projektima 
koji se provode na Sveučilištu u Splitu te će se na idućoj sjednici Rektorski zbor o tome očitovati.
                              
            
Predsjednik Rektorskog zbora    
Prof. dr. sc. Ivan Pavić 
  
Zapisnik sastavio: 
Luka Caratan 
  
Uz poziv na broj: 
RZ 01-365/1-2003.  
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