
Sveučilište u Zadru 
REKTORSKI ZBOR         
           

ZAPISNIK 
 
8. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2005/2006. godini, održane 26. rujna 2006. 
godine u Maloj vijećnici Doma Županije u Zadru, ul. B. Petranovića 8, Zadar, s 
početkom u 11,40 sati. 
 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
 
1. prof. dr. sc. Damir Magaš, predsjednik Rektorskog zbora, rektor Sveučilišta u Zadru  
2. prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku  
3. akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci 
4. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku 
5. prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu 
 
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
 
1. prof. dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti obrazovanja i športa 
2. prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje 
3. Stanislava Rogić, dipl. oecc., tajnica Ministarstva znanosti obrazovanja i športa 
4. Stipe Mamić, pomoćnik ministra za financije u Ministarstvu znanosti obrazovanja i 

športa 
 
Ostali nazočni: 
 
1. Ivo Grbić, župan Zadarske županije 
2. dr. Živko Kolega, gradonačelnik Grada Zadra 
3. prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
4. prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
5. prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru 
6. prof. dr. sc. Danica Škara, prorektorica  Sveučilišta u Zadru 
7. Dalibor Ivušić, dipl.iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
8. Branko Putica, dipl. iur., tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
9. Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J.J. Strosmayera u Osijeku  
10. Roberta Hlača-Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 
11. Marija Pečnik, dipl. oecc, financijska tajnica Sveučilišta u zadru  
12. Antonella Lovrić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru 
13. prof. Stipe Živaljić, stručni suradnik Sveučilišta u Zadru 
14. Ivan Čirjak, predstavnik studenata 
 
 
Predsjednik Rektorskog zbora prof. Dr. Sc. Damir Magaš otvorio je 8. sjednicu 
Rektorskog zbora u akademskoj 2005/2006. godini i odmah na početku zahvalio se na 



gostoprimstvu Zadarskoj županiji i županu Ivi Grbiću, te gradonačelniku Grada Zadra dr. 
Živku Kolegi. Potom je izrazio posebno zadovoljstvo što se ministar prof. dr. sc. Dragan 
Primorac odazvao pozivu da sudjeluje otvaranju ove sjednice, te što je svojim dolaskom 
uveličao otvorenje preuređenih potkrovnih prostora zgrade Sveučilišta u Zadru na Obali 
Kralja P. Krešimira IV. Također se zahvalio svim rektorima hrvatskih sveučilišta i 
predstavnicima Ministarstva na pomoći i sudjelovanju u radu Rektorskog zbora u 
akademskoj godini u kojoj je Sveučilište u Zadru bilo predsjedavajuće. 
 
Nakon obraćanja profesora Magaša prigodne govore održali su gradonačelnik Živko 
Kolega, župan Ivo Grbić a potom i ministar prof. dr. sc. Dragan Primorac koji je ukratko 
iznio sve probleme koji su se pokazali u primjeni Bolonje, a s kojima su sva sveučilišta 
suočena, ali je isto tako iskazao svoje zadovoljstvo što su uloženi napori donijeli 
određene rezultate u sustavu visokog obrazovanja. 
 
Nakon što su gradonačelnik, župan i ministar napustili sjednicu, u 12,25 sati, Predsjednik 
Rektorskog zbora prešao je na dnevni red i obavijestio nazočne da se pod rednim brojem 
3. dnevnog reda neće raspravljati, jer je profesorica Havranek bila spriječena doći, te je 
zamolila da se Izvješće o radu agencije za znanost i visoko obrazovanje prebaci za iduću 
sjednicu Rektorskog zbora. 
Potom su uslijedile još neke intervencije u dnevni red, pa je konačno usvojen sljedeći: 
 

Dnevni red: 
  
1. Prihvaćanje zapisnika 7. sjednice Rektorskog zbora; 
2. Izvješće o upisima na I. godinu studija na sveučilištima u ak. god. 2006./2007.; 
3. Financiranje lump-sum (potpisivanje sporazuma između Ministarstva i sveučilišta); 
4. Suglasnost Rektorskog zbora za potpisivanje Ugovora o statusu gosta studenta,  
    Ugovora o statusu gosta nastavnika i Ugovora o prijelazu studenata; 
5. Zakon o studentskim organizacijama; 
6. Odobrenje Senatima za izmjenu ECTS bodovanja  
7. Subvencionirani stambeni krediti-natječaj; 
8. Subvencioniranje gradskog javnog prijevoza studentima; 
9. Imenovanje predsjednika Rektorskog zbora u akademskoj godini 2006./2007.; 
10. Razno. 
 
Ad 1. Prihvaćanje zapisnika 7. sjednice Rektorskog zbora 
 
Pod ovom točkom jednoglasno i bez rasprave je usvojen zapisnik s prethodne sjednice 
Rektorskog zbora. 
 
Ad 2. Izvješće o upisima na I. godinu studija na sveučilištima u ak. god. 2006./2007. 
 
Prof. dr. sc. V. Jerolimov započeo je ovu točku i rekao da je kad se govori o upisima 
situacija ista kao prošle godine. I ove godine su povećane upisne kvote što je u 
nesrazmjeru s potrebama i mogućnostima sveučilišta i fakulteta. Njegov je osobni stav da 
primarno treba pokloniti pažnju kvaliteti studiranja, a ne postotku upisanih, a nju se ne 
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može imati kad nedostaju prostor, oprema i nastavnički kadar. Konkretne brojke sa 
zagrebačkog Sveučilišta govore o 13. 569 upisnih mjesta, što je gotovo jednako kao lani. 
Ove godine je 1900 studenata manje upisano nego lani kad se govori o kriteriju 
izvrsnosti. Treba se osvrnuti na to da se već 2 godine upisuju studenti po Zakonu o 
pravima hrvatskih branitelja, a ove godine ta brojka iznosi 2046 studenata, što je 727 
upisanih više nego lani. Nije u redu da neki fakulteti čiji su podatci katastrofalni na 
zavodu za zapošljavanje99 imaju toliko prebačene upisne kvote. S druge strane manjak je 
interesa i studenata za nastavničke smjerove na pojedinim fakultetima. Treba se potruditi 
da se vrati interes za ove struke. 
 
Prof. dr. sc. Damir Magaš rekao je da je zadarsko Sveučilište planiralo upisati 1600 
studenata što je na razini lanjske godine. Čekaju se još dvije dopusnice za nove studije. 
Na nekim studijima upisne kvote su malo smanjene u odnosu na prošlogodišnje. Upisano 
je 10% više djece branitelja nego lani, što brojkom iznosi 215 studenata. Kad se usporedi 
vrijeme prije 5 godina i danas Zadar ima dvostruko više studenata.  
 
Prof. dr. sc. dr. h. c Gordana Kralik iznijela je podatke iz prvog i drugog upisnog roka za 
Sveučilište u Osijeku. Kvota uz potporu ministarstva tj. potpunu subvenciju iznosi 2084 
upisanih studenata. Od ovog broja, u postotcima po čl. 53. Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji upisano je 34% studenata. Na 
ekonomiji je upisano 268 studenata od tog 100 djece branitelja. Na pravnom fakultetu 
upisano je 167 od tog 123 po čl. 53. učiteljski studij 158 uz potporu, 92 po čl. 53. Uz 
djelomičnu potporu upisano je 804 studenta, 1 je strani student, 55 dijaspora i 564 
izvanrednih. Ukupna brojka upisanih u Osijeku je 4230 studenata. 
 
Akademik Daniel Rukavina spomenuo je da je na Sveučilištu u rijeci upisano 5659 
studenata. Po čl. 53. upisano je 516 studenata a lani ih je bilo 300. Ekonomski, 
Hoteljerski i Filozofski fakultet zabilježili su ogromno povećanje upisanih po ovom 
članku.  
 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić iznio je podatak o 500 upisanih studenata po čl. 53, te iznimno 
slab odaziv i interes na studiju matematike i fizike. 
 
Prof. dr. sc. Mateo Milković rekao je da su u Dubrovniku ne želeći ponoviti grešku 
drugih sveučilišta u primjeni Bolonje, na drugi način prišli ovom problemu. Najprije su 
se konzultirali sa srednjim školama, zavodom za zapošljavanje te uzimajući u obzir 
limitiranost u vlastitim prostorima upisali su 500 studenata od tog 50 po čl. 53. Situacija 
je takova da će na sve 3 godine biti 2500 studenata, a ostatak od 2500 studenata od upisne 
kvote odnosit će se na diplomske i poslijediplomske studije. Logika kojom su se 
rukovodili na dubrovačkom Sveučilištu je da se paralelno s profiliranjem preddiplomskh 
studija profiliraju i diplomski i poslijediplomski studiji. Pokrenuta su 3 doktorska studija 
1. Povijest stanovništva.- 25 polaznika, studij u suradnji s HAZU i  zagrebačkim 
Sveučilištem. 
2. Molekularna bilogija - studij s 35 polaznika, u suradnji s Institutom u Osijeku i 
Institutom R. Bošković 
3. Studij pomorstva - u suradnji s Zadarskim, Riječkim i Splitskim Sveučilištem . 
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Akademik D. Rukavina složio se da treba razvijati strategiju u suradnji s lokalnim 
zajednicama. Na riječkom Sveučilištu radi se već 6 mjeseci na jednoj takvoj strategiji 
razvoja. 
 
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac primijetio je da već sad postoje neki načini da se stimulira 
upis na neke deficitarne studije, prvenstveno kroz sustav stipendiranja, kreditiranja, 
smještaj u domove i sl. Kroz rad s nacionalnom skupinom za bolonjski proces zaključeno 
je da naša sveučilišta mogu u ime kvalitete smanjivati broj upisanih bez opasnosti da 
budu zbog tog financijski kažnjena. 
 
Predsjednik Rektorskog zbora predložio je da se donese zaključak pod ovom točkom 
dnevnog reda. Nakon usuglašavanja jednoglasno je usvojen sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 
Rektorski zbor podržava analiziranje i kreiranje optimalne upisne politike unutar 
sveučilišta, po svim parametrima. Treba i dalje razvijati oblike i sustav stimuliranja 
upisa za studije deficitarnih struka. 
 
Ad 3. Financiranje lump-sum (potpisivanje sporazuma između Ministarstva i sveučilišta); 
 
Prof. dr. sc. S. Uzelac podsjetio je nazočne da se u lump-sum krenulo sa sviješću o 
zakonskim obvezama, u koje se uklapa donošenje odluka ali i osiguravanje optimalnih 
uvjeta, kako financijskih tako i u osposobljenosti ljudi. Nije ostvareno zapošljavanje 
novih ljudi, za što se pretpostavljalo da će biti financijskih sredstava, a sad se zna da ih 
bez velikih teškoća neće biti. 
 
Stipe Mamić dodao je da što se tiče lump-suma prva faza koja je ugovorena sa tvrtkom 
b4b je obavljena. Sva sveučilišta su potpisala primopredaju zapisnika. Početak druge faze 
se očekuje ugovaranjem H R M modula, vezano za ljudske resurse za obračun plaća, što 
će biti skoro. Veće je pitanje poslovnih odnosa između Sveučilišta i Ministarstva. Bilo bi 
nužno pokrenuti cijeli niz povezanih projekata koji bi rezultirali novim modelom 
financiranja. To ne može biti brzo gotovo i nerealno je očekivati da bi se moglo napraviti 
u slijedećih godinu dana. Ideja je bila prenošenje upravljačkih funkcija s Ministarstva na 
Sveučilišta. Što se tiče donošenja odluka bilo bi važno da se tijekom ove godine donesu 
odluke o raspodjeli sredstava. U pripremi je nacrt ugovora koji bi se potpisivao za ovu i 
slijedeću godinu. 
 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić rekao je da je što se tiče modela financiranja dosta napravljeno u 
osiguravanju tehničko-tehnoloških pretpostavki. Savjet za financiranje je dogovorio da će 
se za 2007. godinu proračun napraviti prema modelu koji će biti tranzicija od ovoga što 
smo imali do sada prema onom što bi potpuni model lump-sum financiranja trebao biti. 
Kriterije za proračun u 2007. godini Savjet je raspravio i predložit će ih Nacionalnom 
vijeću. Na zadnjoj sjednici Rektorskog zbora je zaključeno da će se izraditi ekspertiza na 
temelju natječaja. Nažalost po tom se nije još ništa napravilo. Predlaže da Ministarstvo 
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pokrene svojom odlukom to pitanje i da se krene u izradu. Mora se održati još jedna 
sjednica Savjeta na kojoj će se formirati i usvojiti kriteriji, a tek se poslije toga može 
krenuti na potpisivanje ugovora između Ministarstva i Sveučilišta. 
 
Stipe Mamić je dodao da je odluka o sredstvima definirana. Primjera radi kad bi netko 
imao 30 novih studijskih programa, to ne znači da se za toliko trebati povećati sredstva za 
to sveučilište. Odluke se trebaju donijeti u okviru sredstava koja su dodijeljena. Čin 
izdavanja dopusnice nije automatski i dozvola za financiranje tog studija. Čak i ako 
Savjet da preporuku da se sredstva za neki postotak povećaju, to ne znači da će u MZOŠ-
u to „proći“. Dobili smo primjedbu državne revizije da nismo uvrstili vlastite prihode. 
Ova sredstva već godinama imaju uzlazan trend. Naša misija je nadzirati generiranje 
vlastitih prihoda i analiziranje u što se ta sredstva troše. Neki znanstveni instituti su izašli 
iz državnog proračuna, a možda je nešto takvo zamislivo i u visokom obrazovanju. Senati 
će o tome raspraviti i donijeti odluke. U ovoj godini bit će nam poznato s koliko ćemo 
sredstava u 2007. raspolagati. 
 
Stanislava Rogić, tajnica Ministarstva rekla je da je s obzirom da se bliži kraj poslovne 
godine trebalo potaknuti sveučilišta da sagledaju svoja poslovanja i sukladno tome 
donesu odluke. I Ministarstvo i sveučilišta očekuje revizija za 2006. godinu. Poslovanje 
mora biti pokriveno odlukama. Treba razgovarati sa svakim sveučilištem i pripremiti se 
za potpisivanje sporazuma. Nalazimo se pred jednom fazom gdje bi ovaj proces trebalo 
tehnički unaprijediti. Do slijedeće sjednice Rektorskog zbora, otprilike za mjesec dana, 
razmotrit će se što se kroz razdoblje od mjesec dana zajednički napravilo. 
 
Prof. dr. sc. Mateo Milković nastavio je da s obzirom na to da su sva sveučilišta imala 
priliku pojedinačno razgovarati s Ministarstvom, Ministarstvo je dobilo uvid kako 
sveučilišta posluju i kakvo je stanje na pojedinim sveučilištima. Treba napomenuti da ima 
dosta različitosti među sveučilištima, počevši od opsega sveučilišta, koliko je staro i dr. 
Ako se uzme osnovica od prethodne godine onda neka sveučilišta nemaju nikakve šanse, 
jer nije isto kad se radi o velikom ili malom sveučilištu. Predlaže da se tijekom listopada 
raspravi problematika ne samo očekivanja do kraja 2006. godine, već i za 2007. godinu. 
Jako je važno da svako sveučilište ima transparentno na jednom mjestu što kojem 
sveučilištu pripada. Članovi Rektorskog zbora trebali bi biti informirani o sredstvima na 
svim sveučilištima, po svim parametrima. Isto tako trebalo bi održati ciljanu sjednicu 
Rektorskog zbora gdje će se detaljno raspraviti o svim sredstvima i s prihodovne i s 
rashodovne strane. S obzirom da Dubrovnik preuzima predsjedanje Rektorskim zborom, 
predlaže da na slijedećoj sjednici bude samo jedna tema: Proračun za 2007. godinu. 
 
Prof. dr. sc. Damir Magaš potom je predložio slijedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
 
Kratkoročno -  Ministarstvo će organizirati bilateralne razgovore sa svakim 
sveučilištem, a radi pripreme za slijedeću sjednicu Rektorskog zbora u Dubrovniku. 
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Dugoročno – Ministarstvo će definirati kako dalje s lump-sumom, te će se krenuti na 
izradu modela sporazuma između Ministarstva i sveučilišta. 
 
Zaključak je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 4. Suglasnost Rektorskog zbora za potpisivanje Ugovora o statusu gosta studenta,  
         Ugovora o statusu gosta nastavnika i Ugovora o prijelazu studenata; 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo zaključka, jer se Senati sveučilišta zbog ljetne 
pauze nisu upoznali sa sadržajima priloženih ugovora, te će se o tome raspraviti nakon 
što Senati daju svoje mišljenje 
 
Ad 5. Zakon o studentskim organizacijama 
 
Prof. dr. sc. S. Uzelac objasnio je da je u materijalu koji je podijeljen uoči sjednice nacrt 
Zakona o studentskim organizacijama. Radi se o posve novom zakonu u kojem se govori 
o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Stari zakon o studentskom 
zboru propisivao je da svaki student koji ima indeks obvezno i član studentskog zbora, 
kao organizacije. To se protivi slobodi studenata. Student može, ali ne mora biti, član 
neke organizacije. Po ovom novom zakonu studentski zbor nije organizacija koja 
obuhvaća sve studente. To je ustvari studentski parlament. Sloboda udruživanja studenata 
je polazište ovog zakona. Po ovom zakonu bi visoko učilište bilo dužno osigurati 
elementarne uvjete za rad studentskog zbora i studentskog pravobranitelja. Financiranje 
studentskog zbora ide kroz račun visokog učilišta. Središnje mjesto na kojem djeluje 
studenski zbor je njegovo predstavničko tijelo u Senatima. Postoji još jedna novina, a to 
je rad udruga. Radi se o udrugama građana koje čine studenti. Te udruge mogu zatražiti 
da radi pri sveučilištu, a rektori ukoliko žele mogu ih uvrstiti među druge svoje 
studentske organizacije. Ovaj bi zakon trebao biti usvojen do studenog ove godine. 
 
Predstavnik studenata Ivan Čirjak iznio je primjedbu na trajanje rokove za izbore u 
studenski zbor naglasivši da je formulacija :“Trajanje izbora ne može biti kraće od 1. 
dana i 12 sati“ neprimjerena za izborno tijelo od 400-500 studenata koji mogu obaviti 
izbore i za 8 sati. 
 
Predsjednik Rektorskog zbora predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihvaća sljedeći. 
 

ZAKLJUČAK 
 

Rektori sveučilišta će dostaviti svojim Senatima nacrt Zakona o studentskim 
organizacijama, a Senati će u roku od 15 dana dostaviti svoje primjedbe i prijedloge 
koje će se proslijediti Ministarstvu  
 
Ad 6. Odobrenje Senatima za izmjenu ECTS bodovanja  
 
Prof. dr. sc. dr. h. c Gordana Kralik rekla je da je na temelju cjelovite analize bolonjskog 
procesa na svim sastavnicama osječkog Sveučilišta zaključeno da je potrebno napraviti 

 6



korekciju kod novih studijskih programa, a vezano za ECTS bodove. Ranije je Senat 
imao mogućnost izmjene nastavnog programa do 30 %, ako se nije radilo o bitnoj 
promjeni programa. Predlaže da Rektorski zbor pokrene inicijativu prema Nacionalnom 
vijeću za visoko obrazovanje da izda Senatima odobrenje korekcije ECTS-a do 15% po 
studijskom programu. 
 
Prof. dr. sc. Danica Škara složila se da se radi o dobroj ideji. U ovoj fazi bolonjske 
reforme dobro je revidirati ECTS bodovanje. Međutim kako postoji opasnost od raznih 
interpretacija predlaže da se napomene da kod dvopredmetnih studija promjene iznose do 
7,5%. 
 
Predsjednik Rektorskog zbora D.Magaš predložio je, a Rektorski zbor jednoglasno 
usvojio sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
 

a) Kao uvjet za upis u II godinu studija, studijski program mora zahtijevati 
najmanje 42 ECTS boda od ukupno 60 ECTS bodova; 
b) Senati sveučilišta na temelju prijedloga visokog učilišta, odnosno sveučilišnog 
odjela mogu odobriti izmjenu bodovne vrijednosti predmeta i uvjete prijenosa 
ECTS bodova za upis studenta u sljedeću godinu studija; 
c) Visoko učilište, odnosno sveučilišni odjel uz prijedlog izmjena bodovne 
vrijednosti predmeta i uvjeta prijenosa ECTS bodova obvezno je dostaviti senatima 
sveučilištima odgovarajuće obrazloženje iz kojeg je vidljiva razložnost navedenih 
promjena; 
d) Odluka senata o izmjeni bodovne vrijednosti predmeta i uvjeta prijenosa ECTS 
bodova je konačna i dostavlja se visokom učilištu, odnosno sveučilišnom odjelu. 
 
Ad 7. Subvencionirani stambeni krediti-natječaj  
 
Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. D. Magaš podsjetio je nazočne da su 
sveučilišta trebala dostaviti u Ministarstvo popis potreba za subvencioniranim kreditima. 
Treba što prije realizirati ova sredstva. 
 
Stipe Mamić rekao je da se subvencioniranje stambenih kredita i dalje nastavlja. Ima 
sredstava za oko 700 novih subvencija . Trebalo bi dogovoriti sastanke na kojima će se 
definirati limiti unutar sveučilišta. Ministarstvo je poslalo dopise Uredu za javnu nabavu i 
Ministarstvu financija kako regulirati odnose s bankama. Postoji nejednakost kamatnih 
stopa. Zagrebačka banka preko koje idu Zagrebačko, Splitsko i Riječko sveučilište ima 
kamatnu stopu od 4,5%, a uz subvenciju korisnik plaća svega 1,67%. Problem je u Zadru 
i Osijeku jer oni posluju preko Hypo odnosno Slavonske banke. Ministarstvo je protiv 
toga da se s njima dalje posluje, ako oni ne mogu prihvatiti kamatnu stopu Zagrebačke 
banke. Zaključak Rektorskog zbora bio je da se akcija ne širi na nenastavno osoblje te da 
ostanu na snazi postojeći Pravilnici. Otvara se pitanje znanstvenika povratnika, no i njih 
bi se moglo zbrinuti. Posebna je situacija na splitskom Sveučilištu gdje je prošle godine 
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propala šansa za oko 100 ljudi. Na kraju je dodao kako je mišljenja da ne treba ići na 
javni natječaj, već da treba dopisom pozvati banke da dostave ponude. 
 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić napomenuo je da su cijene stana po metru kvadratnom narasle 
negdje i dvostruko, a u Pravilnicima su još stare cijene.  
 
Stipe Mamić odgovorio je na to da se problem Pravilnika to jest cijena koje su u njima 
rješava odlukama, a to nema veze s bankama. Treba definirati neku prosječnu cijenu po 
metru kvadratnom. 
 
Potom je predsjednik Rektorskog zbora predložio sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

Sveučilišta će formirati srednju-prosječnu cijenu stana po metru kvadratnom 
baziranu na podatcima Državnog zavoda za statistiku. 
U roku od 10 dana Ministarstvo će poslati sveučilištima obavijesti o dogovoru s 
bankama. 
 
Zaključak je jednoglasno usvojen. 
 
Ad 8. Subvencioniranje gradskog javnog prijevoza studentima 
 
Prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik predložila je da Rektorski zbor potakne pitanje 
subvencioniranog javnog prijevoza. Neki studenti imaju 100% subvencioniran javni 
prijevoz. 
 
Stipe Mamić pripomenuo je da bi bilo dobro razgovarati o ovakvim pitanjima nakon što 
se provede rasprava o proračunu za slijedeću godinu. 
 
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac istaknuo je da ne ulazeći u to koliko će novca za ovo biti u 
proračunu predlaže da se ta sredstva ravnomjerno podijele studentima koji imaju takve 
potrebe. Treba uputiti poziv lokalnoj zajednici da pomogne u rješavanju ovog pitanja. 
 
Predsjednik Rektorskog zbora predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno usvaja sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 
Rektorski zbor podržava da se studentima omogući maksimalna subvencija za javni 
prijevoz. 
 
Ad 9. Imenovanje predsjednika Rektorskog zbora u akademskoj godini 2006./2007  
 
Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Damir Magaš je budući da u akademskoj 
godini 2006./2007. predsjedavanje Rektorskim zborom preuzima Sveučilište u 
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Dubrovniku, a dužnost predsjednika Rektorskog zbora preuzima rektor prof. dr. sc. 
Mateo Milković predložio da se donese: 
 

ODLUKA 
I. 

 
Prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku imenuje se 
predsjednikom Rektorskog zbora u akademskoj godini 2006./2007. 
 

II. 
 
Mandat od jedne godine izabranom predsjedniku Rektorskog zbora započinje 01. 
listopada 2006. godine. 
 
Prof. dr. sc. M. Milković naglasio je da je predsjedavanje Rektorskog zbora u Zadru bilo 
uzorno i da su ostvareni lijepi rezultati ne samo na poslovnom već i prijateljskom planu. 
Predložio je da prva sjednica Rektorskog zbora u Dubrovniku bude prilikom otvaranja 
Rektorata Sveučilišta u Dubrovniku, a to će biti negdje početkom studenog. Predlaže da 
se već polovicom listopada održi I. sjednica Rektorsko zbora u Zagrebu s jednom temom. 
Proračun za 2007. godinu. 
 
Na kraju sjednice određen je 16. 10. 2006. za datum održavanja I. sjednice Rektorskog 
zbora u Zagrebu.  
 
Dovršeno u 14. 40 sati. 
 
Zapisnik sastavila:              Predsjednik Rektorskog zbora: 
 
Antonella Lovrić, dipl. iur.     Prof. dr. sc. Damir Magaš 
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