
Z A P I S N I K 
sa 12. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2003./2004.  

održane 11. srpnja u 18,00 sati i 12. srpnja u 9,00 sati u Supetru 
  
11. srpnja u 18,00 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. prof. dr. sc. Petar Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci  
4. prof. dr. sc. Goradana Kralik, rektorica Sveučilišta u Osijeku  
5. prof. dr. sc. Ante Uglješić, prorektor Sveučilišta u Zadru  
6. prof. dr. sc. Mladen Havelka,Vijeće veleučilišta i visokih škola  
  
Sjednici još prisustvuju: 
 
1.      prof. dr. sc. Juraj Božićević, državni tajnik za visoko obrazovanje i tehnologiju 
2.      Stanislava Rogić, tajnica ministarstva 
3.      Ivana Polunić, pomoćnica ministra 
4.      Vito Turšić, pomoćnik ministra  
5.      prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
6.      prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
7.      prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu 
8.      prof. dr. sc. Željko Dujić prorektor Sveučilišta u Splitu 
9.      Luka Caratan. 
  
  
12. srpnja u 9,00 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. prof. dr. sc. Petar Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci  
4. prof. dr. sc. Goradana Kralik, rektorica Sveučilišta u Osijeku  
5. prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru  
6. prof. dr. sc. Mladen Havelka,Vijeće veleučilišta i visokih škola  
  
Sjednici još prisustvuju: 
 
1. docent dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa  
2. prof. dr. sc. Juraj Božićević, državni tajnik za visoko obrazovanje i tehnologiju  
3. Stanislava Rogić, tajnica ministarstva  
4. Ivana Polunić, pomoćnica ministra  
5. Vito Turšić, pomoćnik ministra  
6. prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu  
7. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu  
8. prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu  
9. prof. dr. sc. Željko Dujić prorektor Sveučilišta u Splitu  
10. prof. dr. sc. Ante Uglješić, prorektor Sveučilišta u Zadru  
11. Danijela Grizelj, glasnogovornica Ministarstva  
12. Luka Caratan  
  
Predsjedava predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
 
Predsjednik Rektorskog zbora predložio je da se u točki 1. dnevnog reda uvrsti i ovjera zapisnika sa 
11. sjednice Rektorskog zbora te da točka 3. promjeni naziv u Financiranje pod kojom bi bile tri točke: 
1. rebalans proračuna za 2004. godinu,  
2. proračun za 2005. godinu,  



3. sredstva za investicijsko održavanje.  
Nakon toga jednoglasno je usvojen sljedeći 
  

d n e v n i   r e d : 
  
1. Ovjera Zapisnika o radu 9., 10. i 11. sjednice Rektorskog zbora,  
2. Nacionalna zaklada za znanost i tehnologijski razvoj - prioritetne teme i raspis natječaja,  
3. Financiranje,  
4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju s konačnim prijedlogom zakona,  
5. Policentrični razvoj visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj,  
6. Razno.  
  
1. Ovjera Zapisnika o radu 9., 10. i 11. sjednice Rektorskog zbora 
Zapisnik sa 9. sjednice 
Dr. sc. Gordana Kralik  postavila je pitanje što je sa realizacijom zaključka sa 9. sjednice o 
Informacijskom sustavu. 
U raspravi su sudjelovali: dr. sc. Ivan Pavić, Vito Turšić, dr. sc. Helena Jasna Mencer, dr. sc. Petar 
Lučin,  dr. sc. Tihomir Hunjak i dr. sc. Juraj Božićević. 
Zaključeno je da će dr. sc. Tihomir Hunjak i predstavnici Ministarstva prenijeti dr. Draganu Schwarzu 
raspravu na Rektorskom zboru te da će dr. Dragan Schwarz na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora 
podnijeti izviješće o stanju na izradi informacijskog sustava. 
Na pitanje dr. sc. Gordana Kralik o realizaciji zaključka sa 9. sjednice Rektorskog zbora o znanstvenim 
novacima zaključeno je da će dr. sc. Zvonimir Marić, pomoćnik ministra za znanost izvijestiti Rektorski 
zbor o prijemu novih znanstvenih novaka. 
Dr. sc. Gordana Kralik smatra da opet kasnimo sa realizacijom popune reformskih radnih mjesta za 
2004. godinu. 
Dr. sc. Petar Lučn misli da bi to trebala biti kontinuirana djelatnost dovoñenja ljudi izvan sveučilišta i da 
to treba osmisliti. 
Dr. sc. Aleksa Bjeliš  traži da se uspostavi sustav popune novih radnih mjesta koji nije vezan uz 
fiskalna sredstva i to ne smije biti kampanjski posao. 
Rektorski zbor je prihvatio prijedlog dr. sc. Ivana Pavića da do početka rujna sva sveučilišta i Vijeće 
veleučilišta i visokih škola dostave zahtjeve za reformska radna mjesta u 2004. godinu te da se otvori i 
mogućnost prijema novih asistenata i zaposlenika za stručne poslove u rektoratima.  
Dr. sc. Mladen Havelka je zatražio da se provede rasprava o visini školarine za iduću akademsku 
godinu prije nego Ministarstvo odredi visinu školarine. 
Dr. sc. Mladen Havelka je upitao da li je proveden zaključak o isplati vanjske suradnje. 
Stanislava Rogić je izvijestila da će se cijela vanjska suradnja platiti ali da je za sada plaćena vanjska 
suradnja za zimski semestar. 
Nakon toga jednoglasno je usvojen zapisnik sa 9. sjednice Rektorskog zbora. 
Zapisnik sa 10. sjednice 
Na pitanja o izradi minimalnih uvjeta Rektorskog zbora za izbor nastavnika dr. sc. Ivan Pavić izvijestio 
je da je dogovorio sa predsjednicom Povjerenstva da se u rujnu mjesecu održi rasprava o minimalnim 
uvjetima Rektorskog zbora. 
Nakon toga Zapisnik sa 10. sjednice Rektorskog zbora jednoglasno je usvojen. 
  
Zapisnik sa 11. sjednice 
U raspravi o točki 1. dnevnog reda: Dogovor o upisnim kvotama za stručne studije izvan sjedišta 
visokog učilišta sudsjelovali su: dr. sc. Gordana k 
Kralik, dr. sc. Ivan Pavič, dr. sc, Ante Uglješić, Ivana Polunić, dr. sc. Mladen Havelka i dr. sc. Aleksa 
Bjeliš. 
Na prijelog dr. sc. Ivana Pavića dogovoreno je da se ovo pitanje raspravi pod  točkom 5.  dnevnog 
reda današnje sjednice Rektorskog zbora: Policentrični razvoj visokog obrazovanja u Hrvatskoj. 
Nakon toga Zapisnik sa 11. sjednice Rektorskog zbora jednoglasno je usvojen.  
  
  
2. Nacionalna zaklada za znanost i tehnologijski razvoj - prioritetne teme i raspis natječaja 
 
Uvodno izlaganje o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike 
Hrvatske dao je predsjednik Upravnog odbora Zaklade dr. sc. Petar Lučin. 



Dr. sc. Petar Lučin je naglasio da je Zaklada osnovana sa svrhom promocije znanosti, visokog 
školstva  i tehnologijskog razvoja s temeljnim ciljem osiguravanja gospodarskog razvoja i poticanja 
zapošljavanja. Nacionalna Zaklada pomaže transformaciju hrvatskog društva u društvo znanja, 
razvitak svjetski prepoznatljivog znanstvenog istraživanja i gospodarstva temeljenog na znanju. 
Zaklada će usredotočiti  ulaganje sredstava u ljude, ideje, suradnju i izvrsnost. 
Prioritetna područja na kojima će Zaklada raditi su: 
-  Reforma sustava visokog obrazovanja, 
-  Priljev mozgova, 
-  Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), 
-  Biotehnologija, 
-  Novi materijali i novi proizvodni procesi, 
-  Znanost o okolišu i održivi razvoj, 
-  Sociokulturna tranzicija iz industrijskog u društvo znanja. 
Dr. sc. Petar Lučin je izložio sistem  prikupljanja sredstava, financiranja projekata i eveluacije te 
izvijestio o osnovnim aktima Zaklade. 
Do sada su pripremljene tri teme koje su potpuno pripremljene : 
1. Potpora reformi visokog školstva,  
2. Priljev mozgova,  
3. Uspostavljanje programa III. ciklusa (doktorski studiji)  
Dr. sc. Helena Jasne Mencer dobro je da smo us kladu sa procesima u Europi i treba podupirati rad 
Zaklade. 
Dr. sc. Mladen Havelka kako nemamo strategiju cjelokupnog razvoja Hrvatske tako nemamo ni 
strategiju razvoja visokog školstva. Nismo znali ni što je binarni ili unitarni sustav. Treba predložiti 
Zakladi da izradi projekt mreže visokih učilišta u Hrvatskoj. 
Dr. sc. Aleksa Bjeliš od 1993. godine Zakon o visokim učilištima obavezivao je Nacionalno vijeće da 
izradi mrežu visokih učilišta i to je zadaća Nacionalnog vijeća a ne Zaklade. 
Dr. sc. Ivan Pavić smatra da sa funkcijama Zaklade treba više upoznati akademsku javnost. 
Dr. sc. Dragan Primorac podržava rad Zaklade i predsjednika Zaklade. Zaklada je izvrstan doprinos 
reformi. 
Dr. sc. Petar Lučin je izvijestio da Zaklada ima samo jednog zaposlenika. Zaklada će raditi i na 
internacionalizaciji Zaklade. 
Dr. sc. Aleksa Bjeliš donacije prema Zakladi potrebno je osigurati jer oslanjanje samo na proračun je 
upitno. 
Nakon rasprave jednoglasno je usvoje sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
U Upravni odbor Zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske u ime 
Rektorskog zbora od 1. kolovoza imenuje se dr. sc. Željko Dujić - Sveučilište u Splitu. 
 
Dr. sc. Ivan Pavić zahvalio je dr. sc. Petru Lučinu na iscrpnoj prezentaciji Zaklade i pozvao dr. sc. 
Petra Lučina na prezentira rad Zaklade na Sveučilištu u Splitu. 
  
3.  Financiranje 
 
1. Rebalans proračuna za 2004. godinu 
Tajnica ministarstva izvijestila je da su rebalansom proračuna Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
športa ostavljena ista financijska sredstva te da je Ministarstvo predložilo preraspodjelu sredstava 
odnosno da će doći do tehničkog rebalansa.  
Tajnica se  ispričala zbog kašnjenja sredstava za kapitalnu izgradnju. 
Na prijedlog Stanislave Rogić u radnu grupu za donošenje novog Pravilnika o prehrani studenata 
imenovani su prof. dr. sc. Petar Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci i predsjednici studentskih zborova 
Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Osijeku. 
2. Proračun za 2005. godinu 
Tajnica Ministarstva upoznala je Rektorski zbor da već treba početi planirati iznose za plaće i nova 
radna mjesta. 
Dr. sc. Petar Lučin je istakao da je teško voditi politiku ako nam nisu poznati ni okviri u kojima se 
moraju sveučilišta kretati te da postoji problem komunikacije izmeñu Ministarstva i sveučilišta. 
Dr. sc. Gordana Kralik je  zatražila da se korisnicima proračuna u sustavu visokog obrazovanja 
dostave u roku od 8 dana metodološke preporuke za izradu proračuna. 



Na prijedlog Stanislave Rogić prihvaćeno je da se u Ministarstvu u srijedu održi sastanak sa 
prorektorima u financiranje, a da Vijeće veleučilišta i visokih škola predstavlja prof. dr. sc. Marčelo 
Dujanić. 
Dr. sc. Tihomir Hunjak je zatražio da se  popravi tekst protokola o kapitalnoj izgradnji. 
Ostala sveučilišta su potpisala protokol i on se realizira na tom sveučilištima. 
3. Sredstva za investicijsko održavanje 
Sredstva za investicijsko održavanje sveučilišta će raspodijeliti svojim sastavnicama. 
  
4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju s konačnim prijedlogom zakona 
 
Predsjednik Rektorskog zbora zamolio je predstavnike Ministarstva da izvijeste Rektorski zbor o tome 
gdje se u zakonodavnoj proceduri nalazi zakon o izmjenama i dopunama zakona o znanosti i visokom 
obrazovanju. 
U raspravi su sudjelovali: dr. sc. Dragan Primorac, Ivana Polunić, dr. sc. Petar Lučin, dr. sc. Helena 
Jasna Mencer, dr. sc. Aleksa Bjeliš, Vito Turšić, dr. sc. Mladen Havelka i dr. sc. Ivan Pavić. 
Vito Turšić je izvijestio da će zakon biti usvojen na Saboru najvjerojatnije već 15. srpnja. 
  
5. Policentrični razvoj visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 
 
Uvodno izlaganje podnijela je  dr. sc. Helena Jasna Mencer naglasivši da je tema urgentna i da je ovaj 
sastanak samo uvod u stalnu raspravu o policentričnom razvoju visokog obrazovanja te da je nužno 
promišljati cijeli sustav, a ne samo segmente. 
Dr. sc. Petar Lučin je mišljenja da je Rektorski zbor mjesto gdje treba pokrenuti raspravu o 
policentričnom razvoju visokog obrazovanja. Sustav je neučinkovit, trebali bi imati 200 do 250 tisuća 
studenata. Raspravu treba nastaviti. 
Dr. sc. Gordana Kralik zatražila je da se osiguraju preduvjeti za razvoj novih sveučilišta. 
Ministar dr. sc. Dragan Primorac smatra da treba slušati struku prilikom osnivanja novih sveučilišta, te 
je zamolio Rektorski zbor da se uključi u projekt osnivanja Sveučilišta u Puli. U raspravu se treba 
uključiti i dr. sc. Zvonimir Marić, pomoćnik za znanost. Treba unaprijed znati koliko košta novo 
sveučilište i tko su nositelji projekta osnivanja. 
Predsjednik Rektorskog zbora smatra da prilikom osnivanja novog sveučilišta treba osigurati početni 
kapital te da je ovo samo početak rasprave. 
Ponuñeni tekst o osnivanju Sveučilišta u Puli dr. sc. Juraj Božićević smatra univerzalnim i založio se je 
da se izradi projekt osnivanja Sveučilišta u Puli. 
Dr. sc. Mladen Havelka smatra da se i kod osnivanja novih privatnih visokih učilišta takoñer trebaju 
izraditi kriteriji i postupak kao i kod osnivanja novih sveučilišta. Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu 
ima izrañene kriterije za osnivanje novih sveučilišta. 
Dr. sc. Dragan Primorac se založio da se do sljedeće sjednice Rektorskog zbora osnuje radno tijelo za 
izradu projekta o policentričnom razvoju visokog obrazovanja. Ministar je naglasio da se trebaju 
definirati minimalni kriteriji koje treba ispunjavati novo sveučilište. 
Dr. sc. Ivan Pavić je predložio da dr. sc. Helena Jasna Mencer bude koordinator te da se tekst izradi 
do iduće sjednice Rektorskog zbora. Što se tiče Sveučilišta u Puli, sveučilišta trebaju analizirati 
ponuñeni tekst i dostaviti Rektorskom zboru svoja promišljanja. 
Dr. sc. Mladen Havelka se je zauzeo da se stručni studiji na sveučilištima prestanu upisivati 2007. 
godine, a ne 2010. godine. 
  
6. Razno. 
  
 
 
Predsjednik Rektorskog zbora 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić 
 
Zapisnik sastavio                                                                
Luka Caratan                                                                          


