
Z A P I S N I K 
sa 7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2003./2004. 

održane 25. ožujka 2004. godine 
u vijećnici Sveučilišta u Zadru s početkom u 8,30 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 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. Mladen Havelka, dekan Visoke medicinske škole, predstavnik Vijeća veleučilišta i 

visokih škola 
  
Sjednici još prisustvuju: 
 
1.      docent dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa 
2.      prof. dr. sc. Juraj Božičević, državni tajnik za visoko obrazovanje 
3.      prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, pomoćnica ministra 
4.      prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
5.      prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
6.      prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
7.      prof. dr. sc. Petar Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
8.      prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu 
9.      prof. dr. sc. Bernardin Peroš, prorektor Sveučilišta u Splitu 
10.    prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru 
11.    prof. dr. sc. Danica Škara, prorektorica Sveučilišta u Zadru 
12.    prof. dr. sc. Živko Nižić, prorektor Sveučilišta u Zadru 
13.    Dalibor Ivušić, glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
14.    Luka Caratan 
  
Predsjedava predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
Kao domaćin prisutne je pozdravio prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru. 
Nakon toga jednoglasno je utvrñen sljedeći 
  

d n e v n i   r e d : 
  
1. Ovjera Zapisnika o radu 6. sjednice Rektorskog zbora, 
2. Inicijativa za osnivanje: 
    a.  meñusveučilišnog vijeća za razvoj novih sveučilišta (već osnovanih i koji će se osnovati), 
    b.  meñusveučilišnog koordinacijskog vijeća za pomoć visokom školstvu u Bosni i  
         Hercegovini, 
    c.  meñusveučilišnog vijeća za praćenje Bolonjskog procesa, 
3. Prijedlog kandidata za Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko   
    obrazovanje, 
4. Izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
5. Školarine studenata za akad. godinu 2004./2005., 
6. Informacija o projektima: 
    a.  izračun cijene studija, 
    b.  stipendiranje i kreditiranje studenata, 
    c.  subvencioniranje kamata za kredite za rješavanje stambenih potreba, 
    d.  kapitalna izgradnja, 
7. Razno. 
  
1. Ovjera Zapisnika o radu 6. sjednice Rektorskog zbora 
 
Zapisnik sa 6. sjednice Rektorskog zbora jednoglasno je usvojen. 



Predsjednik Rektorskog zbora je izvijestio o tome što je poduzeto i izvršeno po točkama iz zapisnika 
sa 6. sjednice Rektorskog zbora. 
Nakon diskusije dr. sc. Gordane Kralik i dr. sc. Vjekoslava Jerolimova, skreće se pozornost Ministru da 
se poboljša suradnja izmeñu Ministarstva i Rektorskog zbora a posebno u realizaciji dogovorenog. 
  
2. Inicijativa za osnivanje: 
 
a) meñusveučilišnog vijeća za razvoj novih sveučilišta (već osnovanih i koji će se osnovati), 
b) meñusveučilišnog koordinacijskog vijeća za pomoć visokom školstvu u Bosni i Hercegovini, 
c) meñusveučilišnog vijeća za praćenje Bolonjskog procesa. 
  
Nakon uvodnog izlaganja dr. sc. Jurja Božičevića i rasprave u kojoj su sudjelovali: dr. sc. Ivan Pavić, 
dr. sc. Aleksa Bjeliš, dr. sc. Pero Lučin, akademik Danijel Rukavina, Ministar i dr. sc. Jasna Helena 
Mencer donesen je sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  

a) Meñusveučilišno vijeće za razvoj novih sveučilišta čine: 
-   rektori sveučilišta u Republici Hrvatskoj, 
-   dužnosnici Ministarstva znanosti, odgoja i športa. 
b) Meñusveučilišno koordinacijsko vijeće za pomoć visokom školstvu u Bosni i Hercegovini čine: 
-   rektori sveučilišta u Republici Hrvatskoj. 
c) Meñusveučilišno vijeće za praćenje Bolonjskog procesa čine: 
-   prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, Sveučilište u Zagrebu, 
-   prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Sveučilište u Splitu, 
-   prof. dr. sc. Patar Lučin, Sveučilište u Rijeci, 
-   prof. dr. sc. Ksenija Čulo, Sveučilište u Osijeku, 
-   prof. dr. sc. Danica Škara, Sveučilište u Zadru, 
-   prof. dr. sc. Vjekoslav Damić, Sveučilište u Dubrovniku, 
-   prof. dr. sc. Mirko Butković, Zajednica veleučilišta i visokih škola. 
  
  
3. Prijedlog kandidata za Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko 
obrazovanje 
 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali: Ministar, dr. sc. Jasna Helena Mencer, dr. sc. Aleksa Bjeliš, dr. 
sc. Petar Lučin, i Predsjednik Rektorskog zbora donesena je sljedeća  

  
O D L U K A 

  
Rektorski zbor podržava prijedloge svih sveučilišta u Republici Hrvatskoj o kandidiranju članova 
Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. 
Rektorski zbor skreće posebnu pozornost na potrebu uvažavanja članka 11. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju. 
  
4. Izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
Ministar i Državni tajnik za visoko obrazovanje izvijestili su da će uža radna skupina izraditi prijedlog 
Izmjena i dopuna Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i dovršiti ga do 6. travnja. 
Nakon toga će se u raspravu uključiti Stručno povjerenstvo za prosudbu i analizu predloženih izmjena 
i dopuna Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a potom Rektorski zbor i najšira 
akademska zajednica.  
  
5. Školarine studenata za akad. godinu 2004./2005. 
 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali: dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, dr. sc. Juraj Božićević, dr. sc. Jasna 
Helena Mencer, dr. sc. Mirjana Bobić-Polić, akademik Danijel Rukavina, dr. sc. Gordana Kralik, dr. sc. 
Aleksa Bjeliš i dr. sc. Petar Lučin donesen je sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 



1. Sveučilišta će dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na odobravanje kvote za upis u I. 
godinu studija akademske godine 2004./2005. koje će se raspraviti na sastanku predstavnika 
Ministarstva i prorektora za nastavu. 
2. Radna grupa koju će sačinjavati: djelatnici Ministarstva, prorektori za nastavu i predstavnici 
studenata, pripremit će za iduću sjednicu Rektorskog zbora prijedlog školarina za akademsku godinu 
2004./2005. 
  
6.     Informacija o projektima: 
 
a)    izračun cijene studija, 
b)    stipendiranje i kreditiranje studenata, 
c)     subvencioniranje kamata za kredite za rješavanje stambenih potreba, 
d)    kapitalna izgradnja 
  
a) Dr. sc. Tihomir Hunjak je izvijestio  da projekt izračuna cijene studija čeka potpis Ministra. 
Ministar je odgovorio da će odmah utvrditi što je sa projektom izračuna cijene studija. 
b) Ministar je uvodno izvijestio da su sve stipendije već isplaćene. 
Nakon rasprave utvrñena je obveza Ministarstva i Rektorskog zbora da izrade model kreditiranja i 
stipendiranja studenata. Do iduće sjednice Rektorskog zbora državni tajnik će informirati što se u 
meñuvremenu učinilo na projektu izrade modela kreditiranja studenata. 
c) Ministar je izvijestio da su sredstva za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenih potreba 
odobrena. 
Nakon toga je  
 
z a k l j u č e n o : 
 
- da Ministar treba donijeti odluku o produženju ugovora sa bankama, 
- da  u sustav subvencioniranih kamata treba uključiti i one djelatnike koji do sada nisu bili uključeni u 
sustav subvencionirane kamate. 
d) Predsjednik Rektorskog zbora uvodno je izvijestio da je kapitalna izgradnja zaustavljena već tri 
mjeseca. 
Ministar je preuzeo obvezu da će se Ministarstvo poduzeti odgovarajuće radnje kako bi se svi poslovi 
nastavili u roku od tjedan dana, a što se posebno odnosi na protokol o postupanju u aktivnostima 
kapitalne izgradnje. 
  
7. Razno 
 
1. Dr. sc. Tihomir Hunjak je izvijestio o nezakonitostima u radu Visoke elektrotehničke škole u 
Varaždinu. 
2. Dr. sc. Pero Lučin postavio je pitanje o implementaciji ISO sustava. 
Nakon rasprave dogovoreno je da dr. sc. Dragan Schwarc, pomoćnik ministra, na sljedećoj sjednici 
Rektorskog zbora izvijesti gdje se je došlo u implementaciji ISO sustava. 
3. Dr. sc. Vjekoslav Jerolimov je izvijestio o pozivu Američkog ministarstva vanjskih poslova na 
studijsko putovanje u SAD pod nazivom International Visitor Program 
(IVP) u trajanju od 2-3 tjedna. Tema bi bila University Management Administration. Dogovoreno je da 
sveučilišta predlože kandidate za to studijsko putovanje prema predviñenim propozicijama.  
4. Ministar dr. sc. Dragan Primorac upoznao je Rektorski zbor o nekim važnijim temama: 
a) Sa Sindikatom znanosti i visokog obrazovanja Ministarstvo je postiglo dogovor o isplatama 
utemeljenim na Kolektivnom ugovoru. 
b) Visoka učilišta loše vode sudske sporove pa su svi do sada okončani sudski sporovi izgubljeni. 
Ministarstvo stoga nudi pomoć u tim pitanjima visokim učilištima. 
c) Svjetska banka je osigurala 35,000.000.00 kn za povratak naših znanstvenika iz inozemstva. 
  
  
Predsjednik Rektorskog zbora 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić 
 
Zapisnik sastavio: 
Luka Caratan, dipl. iur. 


	 

