
Z A P I S N I K 
sa 10. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2003./2004.  
održane 15. lipnja 2004. godine u vijećnici Sveučilišta u Zagrebu  

s početkom u 10,00 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. Goradana 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. Dragutin Ščap, 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. prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru  
4. prof. dr. sc. Branko Jeren, tajnik Rektorskog zbora za suradnju sa EUA u meñunarodnim 

kontaktima  
5. prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu  
6. prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu  
7. prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu  
8. prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu  
9. Olga Šarlog-Bavoljak, akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu  
10. Luka Caratan  
  
Predsjedava predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
Predsjednik Rektorskog zbor predložio je da se točka 1. Ovjera Zapisnika o radu 10. sjednice 
Rektorskog zbora, odgodi za sljedeću sjednicu Rektorskog zbora te da se u Dnevni red uvrste dvije 
nove točke: 
5. Prijedlog  izmjene članka 107. stavak 1. točka  3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i 
6. Dogovor o tematskoj sjednici Rektorskog zbora. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali akademik Danijel Rukavina, dr. sc. Gordana Kralik i dr. sc. 
Jasna Helena Mencer, usvojen je sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
Zapisnici sa sjednica Rektorskog zbora sastavljat će se prema odredbama članka 11. Poslovnika o 
radu rektorskog zbora. 
Tonski zapis je sastavni dio Zapisnika i sudionici u radu Rektorskog zbora mogu ga dobiti na uvid.   
  
Nakon toga usvojen je slijedeći 
  

d n e v n i   r e d : 
  
1. Stručni studiji na Sveučilištu u Splitu,  
2. Reformska radna mjesta za 2004. godinu,  
3. Politika raspodjele proračunskih sredstava za izdavačku djelatnost,  
4. Izviješće o postupku izrade prijedloga minimalnih uvjeta Rektorskog zbora za izbore u 

zvanja,  
5. Prijedlog izmjena članka 107. stavak 1. točka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju,  
6. Dogovor o tematskoj sjednici Rektorskog zbora,  
7. Razno.  
  



1. Stručni studiji na Sveučilištu u Splitu, 
  
Nakon uvodnog izlaganja Predsjednika Rektorskog zbora i njegovih odgovora na pitanja postavljena u 
dopisu  kojim se tražilo sazivanje sjednice Rektorskog zbora (dopis u privitku Zapisnika) voñena je 
rasprava u kojoj su sudjelovali: dr. sc. Helena Jasna Mencer, dr. sc. Gordana Kralik, dr. sc. Igor 
Zanchi, dr. sc. Dragutin Ščap, dr. sc. Juraj Božićević, akademik Danijel Rukavina, Stanislava Rogić, 
dr. sc. Damir Magaš, dr. sc. Mateo Milković, dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, dr. sc. Ante Uglješić, Olga 
Šarlog Bavoljak i dr. sc. Ivan Pavić. Nakon rasprave  jednoglasno je donesen sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  

Za odobrenje upisa u I. godinu studija izvan sjedišta visokog učilišta 2004./2005. akademske godine 
treba biti ispunjen uvjet iz članka 51. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju. 
Ministarstvo će u roku od 8 dana odgovoriti na zahtjeve u pogledu upisa u I. godinu studija izvan 
sjedišta visokog učilišta temeljem zaključka iz prethodnog stavka.  
  
2. Reformska radna mjesta za 2004. godinu, 
  
Uvodno je državni tajnik dr. sc. Juraj Božičević izvijestio da će Ministarstvo napraviti analizu realizacije 
reformskih radnih mjesta za 2003. godinu te da će sveučilištima, veleučilištima i visokim školama 
dostaviti sve zahtjeve njihovih sastavnica za novim radnim mjestima. 
Tajnica Ministarstva Stanislava Rogić izvijestila je da bi se novi natječaj za reformska radna mjesta 
trebalo raspisati tijekom listopada i zamoliti Rektorski zbor da predloži način rješavanja zamjenskih 
radnih mjesta. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali akademik Danijel Rukavina, dr. sc. Dragutin Ščap, dr. sc. Jasna 
Helena Mencer, dr. sc. Branko Jeren na prijedlog Predsjednika Rektorskog zbora donesen je sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
Projekt reformskih radnih mjesta treba nastaviti u skladu s ranijim dogovorima vezanim uz ovaj projekt. 
Projekt reformskih radnih mjesta treba proširiti ovaj put i na nenastavna radna mjesta. 
Projektom realizacije reformskih radnih mjesta upravljat će se sveučilišta u okviru kvote odobrenih 
radnih mjesta.  
  
3. Politika raspodjele proračunskih sredstava za izdavačku djelatnost, 
  
Nakon uvodnih izlaganja Predsjednika Rektorskog zbora i državnog tajnika dr. sc. Jurja Božićevića te 
rasprave u kojoj su sudjelovali akademik Danijel Rukavina, dr. sc. Jasna Helena Mencer i dr. sc. 
Damir Magaš donesen je sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
Predlaže se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da se sredstva za izdavačku djelatnost podjele 
po sveučilištima po odreñenim kriterijima, a da sveučilišta prema svojoj politici distribuiraju ta sredstva. 
Na prijedlog dr. sc. Branka Jerena usvojen je sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
Predlaže se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da uveze neke od temeljnih i ključnih stranih 
udžbenika iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti i biomedicine i 
zdravstva. 
  
4. Izviješće o postupku izrade prijedloga minimalnih uvjeta Rektorskog zbora za izbore u 
zvanja, 
  
Predsjednik Rektorskog zbora izvijestio je da će Povjerenstvo Rektorskog zbora za redefiniranje 
minimalnih uvjeta Rektorskog zbora dati očitovanje o prispjelim primjedbama i o tome izvijestiti 
Rektorski zbor. 
  



5. Prijedlog izmjena članka 107. stavak 1. točka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, 
  
Dr. sc. Damir Magaš je predložio da se u članku 107. stavak 1. točka 3. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju ugradi odredba da se iz proračuna županija, gradova i općina 
izdvaja 1-3% njihova proračuna za financiranje visokih učilišta.    
Kako je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju upućen 
Saboru u proceduru za donošenje, državni tajnik dr. sc. Juraj Božićević utvrdit će u Ministarstvu, da li 
se ovaj prijedlog može ugraditi u tekst Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju. 
  
6. Dogovor o tematskoj sjednici Rektorskog zbora, 
  
Na prijedlog dr. sc. Jasne Helene Mencer i Predsjednika Rektorskog zbora zaključeno je da se održe 
tri tematske sjednice rektorskog zbora i to: 
-   Policentrični razvoj visokog obrazovanja u  Republici Hrvatskoj  
(Sveučilište u Zagrebu u suradnji sa prorektorima drugih sveučilišta pripremit će podloge za raspravu), 
-   Proračun za 2005. godinu i rebalans proračuna za 2004. godinu  
(Tajnica ministarstva Stanislava Rogić pripremit će podloge za raspravu) 
-   Izdavačka djelatnost i nabavka časopisa 
(naknadno će se odrediti nosilac rasprave). 
  
7. Razno. 
  
Dr. sc. Dragutin Ščap je predložio da Ministarstvo iz inozemstva uveze ne samo udžbenike za 
studente nego i  softverske programe koji prate literaturu. 
  
 
Predsjednik Rektorskog zbora  
Prof. dr. sc. Ivan Pavić  
 
Zapisnik sastavio                                                              
Luka Caratan, dipl. iur.                                                           
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