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

održane 14. siječnja 2004. godine u dvorani za sastanke Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa Republike Hrvatske 

u Zagrebu s početkom u 15.00 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 J. J. Strossmayer u Osijeku 
5.      prof. dr. sc. Mateo Milković, v.d. rektora Sveučilišta u Dubrovniku 
6.      prof. dr. sc. Mladen Havelka, dekan Visoke medicinske škole, predstavnik Vijeća veleučilišta i 

visokih škola 
  
Ispričao se prof. dr. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru. 
  
Sjednici su nazočili: 
  
1.      prof. dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa 
2.      prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
3.      prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
4.      prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
5.      prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru 
6.      prof. dr. sc. Pero Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
  
Predsjedava predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
Predsjednik je pozdravio sve prisutne rektore, a posebice prof. dr. sc. Dragana Primorca, novog 
ministra znanosti, obrazovanja i športa. Takoñer je pozdravio i sve prisutne prorektore i izrazio želju da  
prorektori  svih sveučilišta prisustvuju sjednicama Rektorskog zbora. 
Predsjednik je predložio Dnevni red koji je isti kao u pozivu za sjednicu, uz nadopunu točke 6. Razno s 
šest podtočaka: 
a)     Stav Rektorskog zbora o povećanju plaća za 15% 
b)     Imenovanje Glavnog tajnika Rektorskog zbora 
c)     Program kreditiranja studenata 
d)     Ugovor o izradi cijene studija 
e)     Ostalo 
 
Uz ovu nadopunu prihvaćen je sljedeći dnevni red:  
  

D N E V N I   R E D : 
  

1. Ovjera Zapisnika 3. sjednice Rektorskog zbora 
2. Izvješća o radu na statutima sveučilišta 
3. Proračun za 2004. godinu 
4. Kreditiranje stambene izgradnje 
5. Reformska radna mjesta 
6. Razno 
    a) Stav Rektorskog zbora o povećanju placa za 15% 
    b)  Imenovanje Glavnog tajnika Rektorskog zbora 
    c) Program kreditiranja studenata 
    d)  Ugovor o izradi cijena studija 
    e) Ostalo 
  
Predsjednik Rektorskog zbora upoznao je potom  novog ministra s načinom rada Zbora: funkcijom i 
načinom izbora predsjednika, dosadašnjom organizacijom administriranja Zbora, te zaključcima i 
traženjem Rektorskog zbora da se za administrativno voñenje poslova Zbora odobri mjesto glavnog 



tajnika kako bi se osigurao kontinuitet rada Zbora. Takoñer je zamolio ministra Primorca da u skladu s 
dosadašnjom praksom nazoči sjednicama Rektorskog zbora. 
Ministar, prof. dr. sc. Dragan Primorac, pozdravio je sve prisutne i istaknuo da intenzivno radi na 
novom ustroju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Već sada je mnogo učinjeno i siguran je da 
će i prije isteka od 60 dana Ministarstvo biti ustrojeno na novi  način. Njegova želja je uskladiti sustav 
znanosti i obrazovanja te za njih povećati sredstva u državnom proračunu. Otvoren je za suradnju sa 
Rektorskim zborom i sveučilištima, a posebno moli da sveučilišta pomognu u rješavanju sustava 
školstva RH. 
Zahvalivši ministru na iznesenim stavovima, predsjednik RZ  zamolio je ministra da u svim pitanjima 
koja se tiču sveučilišta komunicira neposredno s rektorima sveučilišta, odnosno da i službe 
Ministarstva s fakultetima komuniciraju putem  sveučilišta. Time bi podržao reformu visokog 
obrazovanja i integraciju sveučilišta. Rektor Rukavina zamolivši ministra da doñe na  sjednice senata 
svih sveučilišta te rektorica Mencer još su jednom naglasili kako je takva komunikacija putem 
sveučilišta izuzetno važna jer  će olakšati funkcionalnu integraciju svih sveučilišta. Dekan Havelka, 
istaknuvši da je suradnja Vijeća visokih škola i veleučilišta i Rektorskog zbora vrlo dobra, zamolio je 
ministra da tako komunicira i s članicama Vijeća. 
Ministar je obećao da će doći na sjednice senata svih sveučilišta i da će Ministarstvo s fakultetima 
komunicirati putem sveučilišta. 
Rektorica Mencer i prorektor Bjeliš upoznali su ministra da su Rektorski zbor i sveučilišta  već 
uključeni u dosadašnje rasprave o promjenama u školstvu, posebno uz teme vezane za studije za 
učitelje i nastavnike i razinu obrazovanja novih studenata, Radna grupa čije je formiranje pokrenuo 
Rektorski zbor obuhvaća predstavnike dvaju bivših resornih ministarstava (Ministarstva prosvjete i 
športa i MZT),  HAZU, Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu, svih sveučilišta te srednjih škola i 
osnovnih škola. Njezin rad pratile su, i još uvijek prate, odreñene kontroverze vezane uz temeljna 
pitanja u školstvu. 
  
Ad. 1. Ovjera Zapisnika 3. sjednice Rektorskog zbora 

 
Zapisnik 3. sjednice Rektorskog zbora usvojen je bez primjedbi. 
  
Ad. 2. Izvješća o radu na statutima sveučilišta 

 
U odnosu na ovu točku predsjednik  Pavić je naglasio da Rektorski zbor želi ministru iznijeti  osnovne 
postavke Zakona, što treba učiniti u izradi statuta sveučilišta te spremnost rektora i prorektora koji su 
do sada aktivno sudjelovali u izradi Zakona i dalje ga podržavaju da odredbe novog Zakona 
operacionaliziraju u statute svojih sveučilišta. Zamolio je potom prorektore Bjeliša i Lučina, koji su 
radili na izradi Prijedloga Zakona da ministru iznesu osnovne postavke Zakona. 
Prorektor Bjeliš je iznijevši osnovni koncept novog Zakona istaknuo da se njime pokreće tri velike 
integracije: integracija znanstvenoistraživačkog i visokoškolskog segmenta (i poboljšanje suradnje 
odgovarajućih institucija), integracija hrvatskog znanstvenoistraživačkog i visokoškolskog sustava u 
odgovarajući europski prostor tj. u Europski istraživački prostor i Europski visokoškolski prostor, te 
konačno integracija unutar hrvatskih sveučilišta koja su do sada bila izrazito fragmentirana. U izradi 
Zakona su značajnu ulogu odigrali sveučilišni i akademski krugovi, a njegove temeljne i ključne 
postavke permanentno je podržavao Rektorski zbor . Zakon je u fazi prihvaćanja doživio neke 
promjene koje su poremetile njegovu konzistentnost, te će stoga biti potrebne odgovarajuće  
modifikacije (prolongiranje rokova posebice rokova za izradu statuta, prijelaz na «lump sum, itd.). 
Stoga predlaže da grupa pravnika zajedno s predstavnicima Rektorskog zbora i Ministarstva predlože 
odgovarajuće promjene, kako bi se Zakon mogao uspješnije implementirati u buduće djelovanje 
znanstvenih i visokoškolskih institucija. 
Prorektor Lučin istaknuo je da Zakon umjesto modela državnog upravljanja sveučilištima predviña 
državni nadzor nad sveučilištima, u skladu s europskom praksom. Kako bi se organizirao rad 
sveučilišta i koordinacija s Ministarstvom u skladu s novim Zakonom potrebno je donijeti cijeli niz 
odluka i novih akata. Mora se imenovati Nacionalno vijeće za znanost, Nacionalno vijeće za visoko 
obrazovanje, Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja,  Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje, donijeti kriteriji za izbore u  zvanja i napredovanja, restrukturirati 
sveučilišta, donijeti statute sveučilišta i fakulteta/akademija, novi ustroj sveučilišta, niz pravilnika 
vezanih za poslovanje (posebice financijsko poslovanje), reformirati studijske programe uvoñenjem 
ECTS, doktorskih studija, izgraditi informacijski sustav sveučilišta itd. 
Rektor Pavić zahvalio je prorektorima na izlaganjima i istaknuo da je za provedbu reforme sveučilišta 
potrebno osigurati i sredstva. Sredstva su zatražena od Ministarstva znanosti i tehnologije, ali je do 



sada samo Sveučilište u Rijeci ta sredstva dobilo. Moli ministra da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa zatražena sredstva dostavi i ostalim sveučilištima, jer bez toga sveučilišta ne mogu raditi na 
restrukturiranju. 
  
Z a k l j u č a k : 
  
1. Oba će prorektora  iznesene zaključke i prijedloge pismeno dostaviti ministru i članovima 
Rektorskog zbora. RZ će o tome raspraviti na sljedećoj sjednici Zbora. 
2. Rektorski zbor moli ministra da Ministarstvo hitno doznači reformska sredstva sveučilištima koja ih 
do sada nisu primila. 
  
Ad. 3. Proračun za 2004. godinu 
  
Z a k l j u č a k : 
  
1. Rektorski zbor moli da se predstavnici sveučilišta uključe u rad na izradi proračuna za 2004. godinu 
zajedno s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, posebice i Vijeća za novčanu potporu 
Ministarstva.  
2. Rektorski zbor drži da bi sredstva u proračunu za visoko obrazovanje trebalo povećati najmanje za 
10%.  
  
Ad. 4. Kreditiranje stambene izgradnje 
  
U raspravi o problemima koji su se javili u provedbi natječaja za stambenu izgradnju i o kreditiranju 
stambene izgradnje sudjelovali su rektori Rukavina, Kralik, Mencer, Milković i  Pavić te prorektori 
Hunjak i Uglešić. 
  
Z a k l j u č a k : 
  
1. Rektorski zbor moli ministra da se zauzme da kreditiranje i subvencioniranje  stambene izgradnje 
bude za djelatnike svih sveučilišta i da bude kontinuirano. 
2. Rektorski zbor moli ministra da donese Odluku kojom bi se rok za sklapanje ugovora s bankama 
prema objavljenom natječaju produžio do 30. studenog 2004. godine. 
  
Ad. 5.  Reformska radna mjesta 
  
U raspravi o poteškoćama u popunjavanju «reformskih radnih mjesta» sudjelovali su rektori svih 
sveučilišta te prorektori Jerolimov i Bjeliš. 
  
Z a k l j u č a k : 
  
1. Budući da projekt treba dovršiti u ovoj, 2004.  godini, Rektorski zbor moli ministra da dopusti da se 
iskoriste sredstva namijenjena u tu svrhu iz protekle, 2003. godine. Pismeni zahtjev Rektorski zbor je 
već poslao Ministarstvu (potpisao ga je rektor Rukavina). 
2. Rektorski zbor zadržava stajalište da je trend povećanja reformskih radnih mjesta  od 10% godišnje  
neophodan ako Hrvatska želi osigurati dovoljan broj profesora u budućnosti. Svako Sveučilište 
napravit će analizu i projekciju s obzirom na trenutno stanje, planove, demografsku projekciju 
Hrvatske, kvantifikaciju visokog obrazovanja. Rektorski zbor će  tome raspravljati na jednoj od idućih 
sjednica. 
Dekan Havelka moli Rektorski zbor da pri planiranju strategije razvoja, posebice obrazovanja 
nastavnika, vodi brigu ne samo o potrebama sveučilišta, već i visokih škola i veleučilišta.  On će u ime 
Vijeća prirediti elaborat o njihovim potrebama i kako bi im sveučilišta u tome mogla pomoći. 
  
Ad. 6. Razno 
  
a) Povećanje plaća za 15% 
U raspravi o prijedlogu o povećanju plaća za 15% sudjelovali su  svi rektori. 
  
Z a k l j u č a k :  
    



Zaključeno je da će predsjednik Rektorskog zbora uputiti zahtjev ministru za povećanje plaća u iznosu 
od 15%  rektorima, prorektorima i nastavnicima izabranim u znanstvenonastavna zvanja u području 
umjetnosti.  
 
b) Imenovanje Glavnog tajnika Rektorskog zbora 
Potrebu za otvaranjem radnog mjesta Glavnog tajnika Rektorskog zbora Rektorski zbor iskazao je već 
na nekoliko sjednica. U skladu s tim zatraženo je otvaranje radnog mjesta i sredstva Ministarstva 
znanosti i tehnologije. Bivši ministar se usmeno suglasio s tim. 
Rektori su suglasni da se na to mjesto treba imenovati osoba koja pozna sustav i koja je već 
sudjelovala u radu European University Association. 
  
Z a k l j u č a k :  
  
1. Predsjednik Rektorskog zbora zatražit će od ministra i pismenu suglasnost za odobrenje radnog 
mjesta za administrativnog tajnika Rektorskog zbora 
2. Rektorski zbor suglasan je da se na mjesto tajnika Rektorskog zbora za suradnju sa EUA imenuje 
prof. dr. sc. Branko Jeren, bivši rektor Sveučilišta u Zagrebu. Prof. Jeren će sudjelovati i  u radu  
Vijeća EUA. 
3. Predsjednik Rektorskog zbora zatražit će sredstva za rad Rektorskog zbora u ak. godini 2003/2004 
od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 
  
c) Kreditiranje studenata 
U diskusiji o projektu kreditiranja studenata sudjelovali su rektori i prorektor Hunjak. 
  
Z a k l j u č a k : 
  
1) Rektorski zbor podržava svaku inicijativu da se iznañu načini i oblici koji bi pomogli studentima u 
rješavanju problema troškova studija. Zbor, meñutim, nije zadovoljan predloženim projektom. Zbor će 
Ministarstvu dostaviti mišljenje o predloženom projektu u roku od dva mjeseca. 
2) Sveučilište u Zagrebu dostavit će svoje inicijalno mišljenje na predloženi projekt svim rektorima. 
Zbor će o tome raspravljati na sljedećoj sjednici i mišljenje Rektorskog zbora nakon toga dostaviti 
ministru. 
  
d) Ugovor o izradi cijene studija  
Projekt o izradi cijene koštanja studija  prihvatilo je Vijeće za novčanu potporu Ministarstva znanosti i 
tehnologije i imenovalo prof. Tihomira Hunjaka za voditelja projekta. 
  
Z a k l j u č a k : 
  
Rektorski zbor moli ministra da potpiše odluku kako bi se moglo započeti radom na tom iznimno 
važnom projektu.  
  
e) Ostalo 
1)  Rektorski zbor moli ministra da sveučilišta uključi u donošenje odluka o projektima i znanstvenoj 
politici. 
2)  Dekan  Havelka izvijestio  je Rektorski zbor da je danas, 14. siječnja potpisan Ugovor o 
biomedicinskom središtu na Šalati u Zagrebu. 
3)  Takoñer je izvijestio o zaključku Vijeća kojim se predlaže da se pri upisu u visokoškolske ustanove 
izbaci kategorija upisa po osobnim potrebama te ostanu samo kategorija redovitih i izvanrednih 
studenata. 
Na kraju sjednice predsjednik Zbora je pročitao kratki životopis preminulog bivšeg rektora Sveučilišta u 
Mostaru i jedno vrijeme člana Rektorskog zbora RH, prof. dr. sc. Zdenka Kordića. Rektorski zbor odao 
je počast rektoru Kordiću.  
Sjednica je završila u 17.45 sati.  
 
Predsjednik RZ: 
Prof. dr. sc. I. Pavić 
Zapisnik sastavila: 
A. Ružička 
U Zagrebu, 14. siječnja 2004. 
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