
Z A P I S N I K 
sa 6. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2003./2004. održane 

28. veljače 2004. godine u vijećnici Sveučilišta u Zagrebu  
s početkom u 15,00 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. 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.      prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za znanost u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 

športa 
2.      Stipe Mamić, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i športa 
3.      Stanislava Rogić, tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
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. Vlasta Vizek Vidović, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu 
8.      prof. dr. sc. Petar Lučin, 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. Draženka Jurković, prorektorica Sveučilišta u Osijeku 
12.    Olga Šarlog-Bavoljak, akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu 
13.    Luka Caratan, dipl. iur. 
  
Predsjedava predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
Predsjednik Rektorskog zbora pozdravio je sve prisutne a posebno prof. dr. sc. Slobodana Uzelca, 
Stipu Mamića i Stanislavu Rogić, dužnosnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.  
Predsjednik Rektorskog zbora predložio je da se u Dnevni red uvrste dvije nove točke: 
6.      Izbori u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja, 
7.      Koeficijent glavnih tajnika sveučilišta i tajnika fakulteta. 
Nakon toga jednoglasno je utvrñen sljedeći  
  

d n e v n i   r e d : 
  
1.  Ovjera Zapisnika o radu 5. sjednice Rektorskog zbora, 
2.  Izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju- informacija, 
3.  Prijedlog proračuna za 2004. godinu - informacija o proračunskim sredstvima, 
4.  Kapitalna izgradnja - informacija o organizaciji nastavka aktivnosti, 
5.  Zaključci tematske rasprave o koncepciji obrazovanja učitelja - informacija, 
6.  Izbori u znanstvena, znanstveno-nastavna i nastavna zvanja, 
7.  Koeficijenti glavnih tajnika sveučilišta i tajnika fakulteta. 
8.  Razno. 
  
Prije prelaska na Dnevni red dr. sc. Ivan Pavić, zamolio je prof. dr. sc. Slobodana Uzelca da upozna 
Rektorski zbor sa novoimenovanim dužnosnicima u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, nakon 
čega se prešlo raspravi o predloženom dnevnom redu. 
  
1.     Ovjera Zapisnika o radu 5. sjednice Rektorskog zbora 
 
Na prijedlog dr. sc. Vjekoslava Jerolimova  izvršen je ispravak u točki 7. Zapisnika tako da  



Z A K L J U Č A K glasi: 
 
1. Upoznati ministra dr. sc. Dragana Primorca sa inicijativom za osnivanje Povjerenstva za izradbu 
prijedloga koncepta učiteljskog i odgojiteljskog studija, 
2. Dodati Povjerenstvu, ustrojenom na 3. sjednici Rektorskog zbora, 16. prosinca 2003. godine 
predstavnika Vijeća veleučilišta i visokih škola Hrvatske prof. dr. sc. Stjepana Hranjeca, dekana 
Visoke učiteljske škole u Čakovcu, 
3. Predstavnik Rektorskog zbora i predsjednik Povjerenstva je prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, 
4. Pored ovog formira se Povjerenstvo za preustroj obrazovanja Republike Hrvatske, sastavljeno od 
po 1 predstavnika svih sustava relevantnih za obrazovanje: Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatske gospodarske komore, primarnog školstva, 
sekundarnog školstva i Rektorskog zbora, 
5. Za predstavnika i predsjednika ovog Povjerenstva imenuje se prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, 
6. Uputiti zamolbu institucijama iz točke 4. da imenuju svog predstavnika.  
Nakon toga  je usvojen Zapisnik sa 5. sjednice Rektorskog zbora. 
Predsjednik Rektorskog zbora je zatim po točkama Dnevnog reda sa 5. sjednice upoznao Rektorski 
zbor o tome što je napravljeno po pojedinoj točki Dnevnog reda. 
  
2. Izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
Nakon uvodnog izlaganja državnog tajnika za znanost dr. sc. Slobodana Uzelca, u raspravi su 
sudjelovali: dr. sc. Ivan Pavić, dr. sc. Aleksa Bjeliš, akademik Danijel Rukavina, dr. sc. Pero Lučin, dr. 
sc. Gordana Kralik, dr. sc. Mladen Havelka, dr. sc. Helena Jasna Mencer, dr.sc. Vlasta Vizek Vidović, i 
dr. sc. Tihomir Hunjak. 
Nakon rasprave usvojen je sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  

Stav je Rektorskog zbora da Ministar treba uključiti Rektorski zbor ako pokrene postupak izmjene i 
dopune Zakona. Rektorski zbor je sudjelovao u svim fazama izrade Zakona pa zahtijeva da ga se 
uključi i u ove rasprave kako bi mogao dati doprinos ureñenju sustava znanosti i visokog obrazovanja. 
Rektorski zbor i nadalje ostaje pri stavu da je u svojim osnovnim postavkama Zakon dobar jer je 
temeljen na najnovijim zahtjevima za prilagodbu s europskim procesima za stvaranje jedinstvenog 
visokoškolskog i istraživačkog prostora. Stoga bi se eventualne izmjene i dopune Zakona trebale 
odnositi isključivo na odredbe u kojima eventualno postoje elementi njihove neprovedivosti. 
Svoj konačni stav o izmjenama i dopunama Zakona Rektorski zbor će dati nakon što se upozna sa 
mišljenjem Radne skupine koju je imenovao resorni Ministar te stava šire Radne skupine a koju će 
sačinjavati i po jedan predstavnik svakog sveučilišta. 

  
3. Prijedlog proračuna za 2004. godinu - informacija o proračunskim sredstvima 
Nakon uvodnog izlaganja Predsjednika Rektorskog zbora i dr. sc. Slobodana Uzelaca, Stipe Mamića i  
Stanislave Rogić u raspravi su sudjelovali: akademik Rukavina, dr. sc. Tihomir Hunjak dr. sc. Aleksa 
Bjeliš, dr. sc. Petar Lučin, dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, i dr. sc. Ivan Pavić. 
Nakon rasprave donesen je sljedeći  
  

Z A K L J U Č A K 
  

Rektorski zbor je sa zadovoljstvom prihvatio informaciju o povećanju proračunskih sredstava za 
znanost i visoko obrazovanje, ali istodobno upozorava da bi ubuduće stopa porasta proračunskih 
sredstava trebala biti veća s obzirom na zaostajanje za zapadno europskim pa čak i za tranzicijskim 
zemljama srednje i istočne Europe. 
Rektorski zbor smatra da treba ispoštovati odredbu o cjelovitom financiranju sveučilišta u svim 
elementima, a ne samo u dijelu koji se odnosi na kapitalna ulaganja i materijalne troškove. Sveučilišta 
će svojom odlukom raspodijeliti sredstva za materijalne troškove na sastavnice i o tome obavijestiti 
Ministarstvo. Da bi se ti poslovi mogli uspješno obavljati, potrebno je osigurati sredstva za izradu 
cjelovitog informacijskog sustava sveučilišta.  
  
4. Kapitalna izgradnja - informacija o organizaciji nastavka aktivnosti 



Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora te Stipe Mamića, pomoćnika ministra i 
Stanislave Rogić, tajnice Ministarstva u raspravi su sudjelovali: dr. sc. Tihomir Hunjak, akademik 
Daniel Rukavina i predsjednik Rektorskog zbora donesen je sljedeći  
  

Z A K L J U Č A K 
  
Ministarstvo će poduzeti sve radnje organizacijske i tehničke  prirode kako bi se odnosni poslovi 
nastavili odvijati uobičajenim ritmom. 
Ministarstvo će u roku od sedam dana predložiti protokol postupanja u svim aktivnostima vezanim uz 
kapitalnu izgradnju. 
  
5. Zaključci tematske rasprave o koncepciji obrazovanja učitelja – informacija 
 
Predsjednik Rektorskog zbora izvijestio je  da su članovima Rektorskog zbora dostavljeni ZAKLJUČCI 
s tematske rasprave o koncepciji obrazovanja učitelja, održane 9. veljače 2004. godine na Visokoj 
učiteljskoj školi u Čakovcu. 
O sustavu obrazovanja učitelja raspravljat će imenovana povjerenstva i o tome izvijestiti Rektorski 
zbor. 
  
6. Izbori u znanstvena, znanstveno-nastavna i nastavna zvanja 
 
Predsjednik Rektorskog zbora izvijestio je da nisu doneseni potrebni pravni akti niti imenovana 
odgovarajuća tijela za provoñenje izbora u zvanja te da Rektorski zbor u suradnji sa Ministarstvom 
treba izraditi model rješenja ovog problema.. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali: dr. sc. Slobodan Uzelac i dr. sc. Gordana Kralik, jednoglasno je 
donesen sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  

Dr. sc. Ivan Pavić i dr. sc. Pero Lučin  hitno će izraditi prijedlog za rješenje pitanja izbora u 
znanstvena, znanstveno-nastavna i nastavna zvanja i dostaviti ga članovima Rektorskog zbora. Nakon 
usvajanja prijedloga na Rektorskom zboru prijedlog će se dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja 
i športa na daljnje postupanje. 
  
7. Koeficijenti glavnih tajnika sveučilišta i tajnika fakulteta 
 
Predsjednik Rektorskog zbora izvijestio je o Zaključku Kolegija glavnih tajnika sveučilišta  o izmjeni 
naziva i koeficijenata za glavne tajnike sveučilišta i tajnike fakulteta. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Olga  Šarlog-Bavoljak, dr. sc. Ivan Pavić i Stanislava Rogić 
usvojen je sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  

Kolegij glavnih tajnika sveučilišta izradit će cjeloviti prijedlog za promjenu Uredbe o nazivima radnih 
mjesta i koeficijentima složenosti u javnim službama. Prijedlog treba obuhvatiti sve tajnike na 
sveučilištima (glavne tajnike, akademske  tajnike, pomoćne tajnike), fakultetima, veleučilištima i 
visokim školama  kojima se koeficijenti odreñuju navedenom Uredbom. Kolegij tajnika u ovoj aktivnosti 
će koordinirati akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu Olga Šarlog-Bavoljak. 
  
8. Razno 
 
Rektorski zbor je prihvatio informaciju akademika Daniela Rukavine da je u dogovoru s USAIDom i 
Cleveland State University s kojim surañuje riječko Sveučilište, dogovorio organiziranje radionice o 
edukaciji nastavnika u izradi programa «Case Studies» koju bi vodili eksperti Kennedy School Harvard 
University. Ta radionica bi bila zajednička za sva sveučilišta u Hrvatskoj.  
 
Predsjednik Rektorskog zbora  
Prof. dr. sc. Ivan Pavić 
Zapisnik sastavio 
Luka Caratan, dipl. iur  


