
Z A P I S N I K 
sa 11. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2003./2004.  

održane 23. lipnja 2004. godine na Plitvicama  
s početkom u 11,00 sati. 

  
  
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
 
1. prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, predsjednik Rektorskog zbora  
2. prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu  
3. prof. dr. sc. Goradana Kralik, rektorica Sveučilišta u Osijeku  
4. akademik Danijel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci  
5. prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru  
6. prof. dr. sc. Mladen Havelka, dekan Visoke medicinske škole, predstavnik Vijeća veleučilišta i 

visokih škola.  
  
Sjednici još prisustvuju: 
 
1. prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje  
2. Stanislava Rogić, tajnica ministarstva  
3. Ivana Polunić, pomoćnica ministra za noramtivne i upravno-pravne poslove  
4. Vito Turšić, pomoćnik ministra u kabinetu  
5. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu  
6. prof. dr. sc. Draženka Jurković, prorektorica Sveučilišta u Osijeku  
7. prof. dr. sc. Goran Kalogjera, prorektor Sveučilišta u Rijeci  
8. prof. dr. sc. Jože Perić, prorektor Sveučilišta u Rijeci  
9. prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru  
10. prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu  
11. prof. dr. sc. Dragutin Ščap, Vijeće veleučilišta i visokih škola  
12. Olga Šarlog-Bavoljak, akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu  
13. mr. sc. Bože Plazibat, pročelknik Odjela zs stručne studije Sveučilišta u Splitu  
  
Predsjedava predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
Na prijedlog predsjednika Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivana Pavića jednoglasno je utvrñen slijedeći 
  

d n e v n i   r e d : 
  
1. Dogovor o upisnim kvotama za stručne studije izvan sjedišta visokog učilišta, 
2. Rebalans proračuna za 2004. godinu 
  
1.  Dogovor o upisnim kvotama za stručne studije izvan sjedišta visokog učilišta 
  
Nakon uvodnog izlaganja Predsjednika rektorskog zbora voñena je rasprava u kojoj su sudjelovali 
Jerolimov, G. Kralik, D. Šćap, D. Rukavina, D. Magaš, M. Havelka, A. Bjeliš, I. Zanchi, V. Turšić, O. 
Šarlog-Bavoljak, S. Rogić, B. Plazibat i M. Polić-Bobić. Rektorski zbor jednoglasno je donio zaključak 
prema kojem se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa predlaže da iznimno odobri upisne kvote 
za stručne studije izvan sjedišta visokog učilišta za ak. godinu 2004./2005. ako je ishoñena 
odgovarajuća dopusnica za izvoñenje studijskog programa i ako se studijski program izvodio i 
prethodne odnosno ranijih godina izvan sjedišta visokog učilišta. Rektorski zbor složno utvrñuje da će 
se, sukladno važećim propisima, od akad. god. 2005./2006. upisne kvote za stručne studije izvan 
sjedišta visokog učilišta odobravati za one studijske programe koji će u meñuvremenu udovoljiti 
zakonskoj odredbi koja predviña da dopusnica glasi na studijski program i lokaciju na koju će se 
izvoditi studijski program. 
  
2. Rebalans proračuna za 2004. godinu 
  
Nakon uvodnog izlaganja S. Rogić, tajnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, zaključeno je 
da Rektorski zbor uputi svoje oštro protivljenje da se u okolnostima ionako nedovoljnih sredstava, 
posebice u odnosu na potrebne reforme sustava znanosti i visokog obrazovanja te razvoj potencijala 
koji su nužni za standarde kakve predviñaju dokumenti za naše približavanje Europskoj uniji, 



rebalansom proračuna smanjuju proračunska sredstva. Rektorski zbor posebno se protivi mogućnosti 
da se smanjuju proračunska sredstva za materijalne troškove odnosno troškove poslovanja te 
sredstva za investicijsko održavanje i kapitalnu izgradnju.  
  
  
  
Predsjednik Rektorskog zbora 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić 


