
Z A P I S N I K 
sa 8. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2003./2004. održane 27. travnja 2004. 

godine u vijećnici Sveučilišta u Splitu s početkom u 9,00 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. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru 
4.      prof. dr. sc. Mateo Milković, v.d. rektora Sveučilišta u Dubrovniku 
  
Sjednici još prisustvuju: 
 
1.      prof. dr. sc. Petar Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
2.      prof. dr. sc. Goran Kaloñera, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
3.      prof. dr. sc. Draženka Jurković, prorektorica Sveučilišta u Osijeku 
4.      prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru 
5.      prof. dr. sc. Dragutin Ščap, Vijeće veleučilišta i visokih škola 
6.      prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, pomoćnica ministra za visoku naobrazbu 
7.      prof. dr. sc. Branko Jeren, tajnik Rektorskog zbora za suradnju sa EUA 
8.      prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu 
9.      prof. dr. sc. Bernardin Peroš, prorektor Sveučilišta u Splitu 
10.  Luka Caratan. 
  
Predsjedava predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
Nakon rasprave jednoglasno je utvrñen sljedeći  
  

d n e v n i   r e d : 
  
1. Ovjera Zapisnika o radu 7. sjednice Rektorskog zbora 
2. Izviješće o dosadašnjim dogovorima s Ministarstvom i njihovoj realizaciji 
3. Izviješće tajnika Rektorskog zbora za suradnju sa EUA u meñunarodnim kontaktima 
4. Izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
5. Minimalni uvjeti Rektorskog zbora za izbor u nastavna i suradnička zvanja 
6. Nastavna pitanja: školarine i upisne kvote 
7. Vanjska suradnja 
8. Sveučilišni knjižnični sustav 
9. Izbori  u zvanja 
10.  Razno 
  
1. Ovjera Zapisnika o radu 7. sjednice Rektorskog zbora 
  
Usvajaju se primjedbe dr. sc. Petra Lučina i dr. sc. Jasne Helene Mencer te se u točki 3. pod Odluka 
iza riječi "svih" dodaje riječ "senati", u Odluci se dodaje novi stavak koji glasi: "Pri imenovanju članova 
Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu potrebno je uvažiti prijedloge 
senata sveučilišta". Takoñer je dogovoreno da zapisnike sa sastanaka Rektorskog zbora treba 
dostavljati i državnom tajniku dr. sc. Jurju Božićeviću, državnom tajniku dr. sc. Slobodanu Uzelcu, 
pomoćnici ministra dr. sc. Mirjani Polić-Bobić i pomoćniku ministra  dr. sc. Pavi Barišiću. Uz ove 
dopune Zapisnik sa 7. sjednice jednoglasno je usvojen. 
  
2. Izviješće o dosadašnjim dogovorima s Ministarstvom i njihovoj realizaciji 
  
Izviješće o dosadašnjim dogovorima  s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i njihovoj 
realizaciji podnio je predsjednik Rektorskog zbora. Na temelju zapisnika sa 4., 5., 6. i 7. sjednice 
Rektorskog zbora konstatira se sljedeće: 
-  Ministarstvo je najavilo nastavak projekta reformskih radnih mjesta i u 2004. godini, što je Rektorski 
zbor ocijenio dobrim načinom jačanja kadrovske osnove sustava znanosti i visokog obrazovanja. 
Odluka o broju i vrsti reformskih radnih mjesta te njihovoj podjeli na pojedina sveučilišta, veleučilišta, 
samostalne visoke škole i javne znanstvene institute još nije donesena. 



-  Projekt kreditiranja i subvencioniranja stambene izgradnje se nastavlja i u 2004. godini. Veliki broj 
zaposlenika koji su ostvarili pravo na kredit i subvencioniranu kamatu nije zbog kratkoće vremena 
uspio realizirati svoje pravo. Rektorski zbor je u nekoliko navrta tražio da se donese odluka o 
produženju ugovora sa odabranim bankama te uključivanju u ovaj projekt i onih koji se nisu ranije 
prijavili odnosno koji su se kasnije zaposlili u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Još nije 
donesena tražena odluka. 
-  Rektorima i prorektorima još uvijek se ne isplaćuje dodatak na radni staž, čime su dovedeni u 
neravnopravni položaj u odnosu na ostale zaposlenike u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Još 
uvijek nije realizirana izjava resornog ministra da će se ispraviti ovaj propust. 
-  Rektorski zbor je zatražio otvaranje radnog mjesta profesionalnog tajnika Rektorskog zbora sa 
sjedištem na Sveučilištu u Zagrebu. Predsjednik Rektorskog zbora je uputio i pismeni zahtjev, ali 
Ministarstvo još uvijek nije odgovorilo na ovaj zahtjev. 
-  Rektorski zbor je u više navrata upozoravao na probleme i štetu koja se trpi zbog zastoja u sektoru 
kapitalne izgradnje koja se financira iz odobrenih kredita. Usprkos obećanju iz Ministarstva još uvijek 
se očekuje da se pitanje postupaka u ovoj sferi regulira posebnim protokolom odnosno na način koji 
će osigurati ažurnost. 
-  Projekt izračuna cijene studija ocijenjen je nužnim za ureñivanje odnosa u financijskoj sferi. 
Predloženi projekt i ugovor za izračun cijene studija dostavljen je ministru prije nekoliko mjeseci, ali 
ugovor još uvijek nije potpisan, niti je od strane Ministarstva upućena povratna informacija o 
namjerama u ovom predmetu. 
-  Rektorski zbor je u više navrata isticao potrebu za izgradnjom informacijskog sustava visokih 
učilišta. Obavljen je razgovor dr. sc. Tihomira Hunjaka sa pomoćnikom ministra dr. sc. Draganom 
Schwarzom. Očekuje se odgovor Ministarstva što se kani poduzeti odnosno u kojoj je fazi ovaj projekt. 
  
Dr. sc. Mirjana Polić-Bobić zamolila je da se Zapisnik sa sastanka Rektorskog zbora čim prije dostavi 
Ministarstvu radi rješavanja pitanja iz Zapisnika. Zatražila je takoñer da sveučilišta dostave 
Rektorskom zboru izviješća o suradnji sa hrvatskim Sveučilištem u Mostaru te da ih Rektorski zbor 
raspravi i pismeno o tome izvijesti Ministarstvo. U ime Ministarstva dr. sc. Mirjana Polić-Bobić je 
takoñer zamolila da Rektorski zbor raspravi i izvijesti Ministarstvo o sljedećim temama: Hrvatski studiji 
(Sveučilište u Zagrebu), Stanje na stručnim studijima Sveučilišta u Splitu, Stanje na Pomorskom 
fakultetu Sveučilišta u Splitu, Žalbama koje dolaze u Ministarstvo o prekoračenju rokova u postupku 
izbora nastavnika. Dr. sc. Mirjana Polić-Bobić je takoñer kazala da je Ministarstvo spremno pružiti 
pomoć visokim učilištima u sudskim sporovima koje vode visoka učilišta. Na potonju izjavu dr. sc. 
Damir Magaš je zatražio da Ministarstvo podmiri obveze visokim učilištima nastalim zbog izgubljenih 
sporova sa njihovim zaposlenicima. 
  
3. Izviješće tajnika Rektorskog zbora za suradnju sa EUA u meñunarodnim   kontaktima 
  
Dr. sc. Branko Jeren, tajnik Rektorskog zbora za suradnju sa EUA, iscrpno je izvijestio o sudjelovanju 
na sastancima EUA i o temama u trenutnom fokusu EUA (Izviješće u prilogu). Nakon rasprave 
zaključeno je da se sa Izviješćem dr. sc. Branka Jerena i prijevodom EUA Statement on the Research 
Role of Europe´s Universities upozna akademska javnost. 
  
4. Izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
  
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora u raspravi su sudjelovali: dr. sc. Petar Lučin,  
dr. sc. Branko Jeren, dr. sc. Helana Jasna Mencer, dr. sc. Dragutin Ščap i dr. sc. Mirjana Polić- Bobić. 
Jednoglasno je donesen sljedeći zaključak: Kada se završi rasprava na radnoj grupi i povjerenstvu 
koje je imenovao Ministar, prijedlog Izmjena i dopuna  Zakona, prije njihova upućivanja Vladi, 
raspraviti će Rektorski zbor. 
  
5. Minimalni uvjeti Rektorskog zbora za izbor u nastavna i suradnička zvanja 
  
Nakon rasprave dogovoreno je da će sva sveučilišta i Vijeće veleučilišta i visokih škola do 7. svibnja 
dostaviti Rektorskom zboru primjedbe na Prijedlog Povjerenstva za redefiniranje minimalnih uvjeta 
RZ-a za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna 
zvanja. Rektorski zbor će sve prispjele primjedbe uputiti predsjednici Povjerenstva prof. dr. sc. 
Jasminki Ledić, nakon čega će se obrañene primjedbe prezentirati Rektorskom zboru prije konačnog 
prihvaćanja minimalnih uvjeta Rektorskog zbora. 
  



6. Nastavna pitanja - školarine i upisne kvote 
  
U raspravi su sudjelovali dr. sc. Damir Magaš, dr. sc. Draženka Jurković, dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, 
dr. sc. Dragutin Ščap, dr. sc. Jasna Helena Mencer, dr. sc. Igor Zanchi i dr. sc. Branko Jeren. Nakon 
rasprave donesen je sljedeći zaključak: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sazvat će do 10. 
svibnja  prorektore za nastavu radi razmatranja predloženih upisnih kvota i odreñivanje školarine za 
akademsku godinu 2004./2005. 
  
7. Vanjska suradnja 
  
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr. sc. Dragutin Ščap, dr. sc. Ante 
Uglešić, dr. sc. Damir Magaš, dr. sc. Petar Lučin, i dr. sc. Ivan Pavić donesen je sljedeći zaključak:  
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa će tijekom idućeg tjedna sazvati sastanak na koji bi 
pozvalo predstavnike sveučilišta, Zajednice veleučilišta i visokih škola i Nezavisnog sindikata znanosti 
i visokog obrazovanja radi donošenja odluke o isplati vanjske suradnje. 
 
8. Sveučilišni knjižnični sustav 
  
Nakon uvodno izlaganja dr. sc. Helene Jasne Mencer i voñene rasprave, prihvaćen je prijedlog dr. sc. 
Mirjane Polić-Bobić, pomoćnice ministra, da sveučilišta dostave do 10. svibnja Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i športa i Rektorskom zboru opis stanja i svoje viñenje funkcioniranja sveučilišnih 
knjižnica. 
  
9. Izbori  u zvanja 
  
Predsjednik Rektorskog zbora izvijestio je o  problemima vezanim za provoñenje izbora u zvanja. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dr. sc. Draženka Jurković, dr. sc. Pero Lučin i dr. sc. Dragutin 
Ščap donesen je sljedeći zaključak: predlaže se da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dade 
tumačenje potrebno za provoñenje postupka izbora u znanstveno-nastavna, nastavna i znanstvena 
zvanja, kako za već raspisane natječaje tako i za nove izbore u zvanja.   
  
Predsjednik Rektorskog zbora 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić 
 
Zapisnik sastavio: 
Luka Caratan 


