
Z A P I S N I K 
sa 13. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2003./2004.  

održane 26. kolovoza 2004. godine u Centru za poslijediplomske studije  
Sveučilišta u Zagrebu, Dubrovnik,  

Don Frane Bulića 4. 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. prof. dr. sc. Ante Uglješić, prorektor Sveučilišta u Zadru  
4. prof. dr. sc. Mateo Milković, v.d. rektora Sveučilišta u Dubrovniku  
5. prof. dr. sc. Mladen Havelka, dekan Visoke medicinske škole, predstavnik Vijeća veleučilišta i 

visokih škola.  
  
Sjednici još prisustvuju: 
 
1. prof. dr. sc. Branko Jeren, tajnik Rektorskog zbora za suradnju sa EUA u meñunarodnim 

kontaktima  
2. prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za znanost  
3. prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, pomoćnica ministra  
4. prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu  
5. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu  
6. Ivana Hajsan, stručne službe Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  
7. Ivana Puljiz, stručne službe Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  
8. Mirna Slavičev, stručne službe Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  
9. Luka Caratan  
  
Predsjedava predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
Na prijedlog  Predsjednika Rektorskog zbora usvojen je slijedeći 
  

d n e v n i   r e d : 
  

1. Ovjera Zapisnika o radu 12. sjednice Rektorskog zbora,  
2. Realizacija obveza iz inoviranog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,  
3. Državni dužnosnici,  
4. Informacija o Mediteranskom institutu za proučavanje života u Splitu,  
5. Razno.  
  
  
1. Ovjera Zapisnika o radu 12. sjednice Rektorskog zbora 
 
Usvaja se primjedba na Zapisnik koju je dao prof. dr. sc. Ivan Pavić da se u točki 2. izmjeni Zaključak 
koji bi glasio: 
Predlaže se Saboru Republike Hrvatske da umjesto dr. sc. Ive Babića u ime Rektorskog zbora u 
Upravni odbor Zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske imenuje 
dr. sc. Željka Dujića, redovitog profesora, prorektora za meñunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu. 
Usvaja se primjedba prof. dr. sc. Ante Uglješića u točki 3. i u radnu grupu za donošenje novog 
Pravilnika o prehrani studenata imenuju se svi predsjednici studentskih zborova sveučilišta u 
Hrvatskoj. 
Usvaja se primjedba dr. sc. Mladena Havelke u točki 5. Zapisnika i tekst bi glasio da Nacionalno vijeće 
za visoku naobrazbu ima izrañene kriterije za osnivanje novih visokih učilišta. 
Nakon toga Zapisnik sa 12. sjednice Rektorskog zbora jednoglasno je usvojen. 
Takoñer je vezano uz zaključke s prethodne sjednice Rektorskog zbora konstatirano sljedeće:  
Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak je izvijestio da je održao sastanak sa dr. Draganom Schwarcom o izradi 
informacijskog sustava visokog obrazovanja i da ga je izvijestio o raspravi na Rektorskom zboru te je 
zatražio da Ministar konačno potpiše ugovor o projektu izračuna cijene studija. 



Državni tajnik za znanost prof. dr. sc. Slobodan Uzelac je na upit Predsjednika rektorskog zbora 
odgovorio da Rektorski zbor pismeno zatraži od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izviješće o 
prijemu znanstvenih novaka. 
Predsjednik rektorskog zbora je zatražio da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izvijesti 
Rektorski zbor o reformskim radnim mjestima za 2004. godinu. 
Predsjednik Rektorskog zbora je izvijestio da će na sljedeću sjednicu Rektorskog zbora uvrstiti i 
konačni prijedlog minimalnih uvjeta Rektorskog zbora za izbor nastavnika. 
Prof. dr. sc. Jasna Helena Mencer je preuzela obvezu da na idućoj sjednici Rektorskog zbora izvijesti 
o projektu policentričnog razvoja visokog obrazovanja. 
Prihvaćen je prijedlog prof. dr. sc. Mladena Havelke i u radno tijelo za izradu projekta policentričnog 
razvoja visokog obrazovanja imenuje se prof. dr. sc. Marčelo Dujanić, dekan veleučilišta u Rijeci. 
Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak je zatražio da se odrede uvjeti pod kojima strana sveučilišta mogu 
djelovati u Hrvatskoj. 
Prof. dr. sc. Jasna Helena Mencer postavila je pitanje kako je ustrojen Studij gospodarske diplomacije, 
a da sveučilišta o tome ništa ne znaju.   
  
2. Realizacija obveza iz inoviranog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
Uputu o primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju prezentirao je državni tajnik prof. dr. sc. Slobodan Uzelac. 
Državni tajnik za znanost je naveo da su Izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju donesene na Saboru skoro jednoglasno i da su time stvoreni uvjeti za kvalitetniji rad te 
da od danas počinje izgradnja integriranog sveučilišta. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa poboljšat će priloženi tekst Upute o primjeni Zakona o 
izmjenama i dopunama zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i dostaviti ga 
sveučilištima da daljnji postupak. 
Na prijedlog Predsjednika Rektorskog zbora donesena je sljedeća: 
  

O D L U K A 
  
Imenuje se Povjerenstvo Rektorskog zbora za praćenje izrade normativnih akata temeljem Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i voskom obrazovanju u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Ivo Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik,  
2. Prof. dr. sc. Želko Domazet, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu,  
3. Prof. dr. sc. Vlado Belaj, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku,  
4. Prof. dr. sc. Marčelo Dujanić, dekan Veleučilišta u Rijeci,  
5. Olga Šarlog-Bavoljak, akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu.  

Rektorski zbor predlaže da u radu Povjerenstva takoñer sudjeluju prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, 
državni tajnik za znanost i Ivana Polunić, dipl. iur., pomoćnica ministra za normativne i upravno-pravne 
poslove, te da stručnu pomoć Povjerenstvu pruži Helena Husnjak, dipl. pravnica i Ivana Hajsan, dipl. 
pravnica (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa). 

  
O D L U K A 

  
Imenuje se Povjerenstvo Rektorskog zbora za pripremu i praćenje implementacije Bolonjske 
deklaracije u sustav visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u sastavu: 
  
1. Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik,  
2. Prof. dr. sc. Nada Mihelčić Čikeš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  
3. Prof. dr. sc. Danica Škara, prodekanica Sveučilišta u Zadru,  
4. Prof. dr. sc. Mladen Havelka, dekan Visoke medicinske škole Zagreb.  

Rektorski zbor predlaže da u radu Povjerenstva takoñer sudjeluju prof. dr. sc. Juraj Božičević, državni 
tajnik za visoko obrazovanje i tehnologiju i prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, pomoćnica ministra, te da 
stručnu pomoć Povjerenstvu pruži Ivana Puljiz (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa). 
Predsjednik Rektorskog zbora uputit će pismo Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da se 
osiguraju sredstva za honoriranje rada članova povjerenstava. 



Nakon izviješća prof. dr. sc. Branka Jerena dogovoreno je da  se Sveučilište u Splitu, Sveučilište u 
Rijeci i Sveučilište u Osijeku dogovore na kojem će se sveučilištu izvršiti evaluacija koju će obaviti 
eksperti EUA-a. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa bi trebalo osigurati sredstva za strane eksperte koji bi 
izvršili evaluaciju. Dogovoreno je da prof. dr. sc. Branko Jeren  razgovara sa prof. dr. sc. Nadom 
Mihelčić Čikeš sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da se ona prihvati  dužnosti 
nacionalnog eksperta. 
Prof. dr. sc. Mladen Havelka  smatra da bi se  evaluacije trebala  izvršiti i na veleučilištima te da se na 
osnovu uvida dade preporuka o odnosu izmeñu stručnih i sveučilišnih studija. 
  
3. Državni dužnosnici  
 
Nakon uvodne riječi Predsjednika Rektorskog zbora i rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. 
Mateo Milković, prof. dr. sc. Helena Jasna  Mencer, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  i  prof. dr. sc. Branko 
Jeren donesen je sljedeći  
  

Z A K L J U Č A K 
  

Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić izradit će prijedlog teksta u kojem će se ponovno 
zatražiti da se rektori i prorektori sveučilišta izuzmu iz Zakona o obvezama i pravima državnih 
dužnosnika i iz Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti te da rektori i 
prorektori ne dostave Hrvatskom Saboru izviješće o imovinskom stanju. 
  
4. Informacija  Mediteranskom institutu za istraživanje života u Splitu 
 
Informacija o osnivanju i aktualnim pitanjima vezanim uz Mediteranski institut za istraživanje života u 
Splitu i dogañanjima oko toga podnio je Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Mateo Milković, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prof. dr. sc. Helena 
Jasna Mencer, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Mladen Havelka, prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, 
prof. dr. sc. Branko Jeren i prof. dr. sc. Ante Uglješić. 
  
5. Razno  
 
Prof. dr. sc. Jasna Helena Mencer i prof. dr. sc. Tihomir Hunjak izvijestili su Rektorski zbor o radovima 
na zgradi Interuniverzitetskog centra i Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu. 
Sveučilište u Zagrebu dostavit će svim sveučilištima informaciju o mogućnostima korištenja zgrade i 
ujedno pozvalo i ostala sveučilišta da se uključe sa svojim programima.   
  
 
 
Predsjednik Rektorskog zbora  
Prof. dr. sc. Ivan Pavić 
  
Zapisnik sastavio                                                                  
Luka Caratan 


	Zapisnik sastavio                                                                

