
Sveučilište u Dubrovniku 
REKTORSKI ZBOR         
       
 
Ur. broj: RZ – 01 – 02 – 1500 / 5 - 2006 
Dubrovnik, 27. listopada 2006. 
     

Z A P I S N I K 
 
 
1. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2006 / 2007. godini, 
održane 16. listopada 2006. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja 
i športa, Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb s početkom u 11:00 sati. 
 
 
Nazočni članovi Rektorskog zbora (dalje RZ): 
 
1. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
2. akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci, 
3. prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, 
4. prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. 

Strossmayera u Osijeku,  
5. prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru, u ime 

rektora prof. dr. sc. Damira Magaša, 
6. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 

predsjednik Rektorskog zbora. 
 
 
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
(dalje:MZOŠ): 
 
1. prof. dr. sc. Dražen Vikić–Topić, državni tajnik za znanost, 
2. Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica MZOŠ, 
3. dr. sc. Zrinka Kovačević, pomoćnica ministra, 
4. prof. dr. sc. Pavo Barišić, pomoćnik ministra u kabinetu, 
5. Stipe Mamić, dipl. oec. pomoćnik ministra za financije, 
6. mr. sc. Anica Hunjet, Odjel za razvoj i visoko obrazovanje, 
7. mr. sc. Željka Nenadić–Tabak, Odjel za studentski standard. 
 
 
Ostali nazočni: 
 
1. prof. dr. sc. Mladen Havelka, predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih 

škola, 
2. prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
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3. prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
4. prof. dr. sc. Joža Perić, prorektor za financije na Sveučilištu u Rijeci, 
5. Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. 

Strossmayera u Osijeku,  
6. Roberta Hlača–Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
7. Marija Pečnik, dipl. oec., financijska tajnica Sveučilišta u Zadru. 
8. Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku. 
 
 
Predsjednik RZ prof. dr. sc. Mateo Milković otvorio je 1. sjednicu RZ u 
akademskoj 2006. / 2007. godini, pozdravio nazočne, zahvalio MZOŠ na 
ustupljenom prostoru za održavanje sjednice, te zahvalio predstavnicima 
MZOŠ što su se odazvali pozivu da sudjeluju u radu sjednice. U ime RZ i 
svih nazočnih čestitao je prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu na izboru za rektora 
Sveučilišta u Zagrebu. Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš zahvalio se na 
čestitkama, pozvao rektore na njegovu inauguraciju koja će se održati 9. 
listopada 2006. Nadalje prof. dr. sc. A. Bjeliš predložio je da se u rad 
sjednice uvrsti i 4. točka – razno. 
 
Uz dodanu točku 4. članovi RZ jednoglasno su prihvatili 
 
  

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje zapisnika s 8. sjednice Rektorskog zbora održane 26. 
rujna 2006. u Zadru, 

2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu 
Rektorskog zbora, 

3. Rasprava o prijedlogu financiranja sveučilišta u 2007. godini, 
4. Razno. 

 
 
Ad. 1. Predsjednik RZ pročitao je  zaključke iz zapisnika iz 8. sjednice RZ 
u akademskoj 2005. / 2006. 26. rujna 2006. održane u Zadru. Budući 
da nije bilo primjedbi, zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad. 2.  Predsjednik  predložio je slijedeće izmjene i dopune Poslovnika o 
radu RZ: 

- u članku 2. stavku 3. treba dodati dva novoosnovana Sveučilišta i 
to: Sveučilište u Dubrovniku (osnovano 2003.) i Sveučilište 
biskupa Jurja Dobrile u Puli (osnovano 2006.), 

- u članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi: U odsutnosti ili 
spriječenosti da organizira, saziva ili vodi sjednicu RZ, 
predsjednika RZ zamjenjuje rektor Sveučilišta koji nakon njega 
preuzima predsjedanje RZ, 
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- u članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi: Sjednice RZ održavaju se 
najmanje dva puta tijekom svakog semestra u akademskoj godini, 
a prema potrebi mogu se održavati i u kraćim rokovima. 

Prof. dr. sc. Ivan Pavić predložio je slijedeće izmjene: 
- u članku 6. brisati stavak 1., 
- u članku 9. stavak  2. se mijenja i glasi: Odluke o pitanjima iz svog 

djelokruga RZ donosi redovito konsenzusom, a ako se konsenzus 
ne postigne, RZ donosi odluku većinom glasova svih članova. 

-  
Akademik Daniel Rukavina i prof. dr. sc. Ivan Pavić predložili su da se 
utvrdi točan redoslijed predsjedanja RZ vodeći računa o tome da je 
Sveučilište u Rijeci preskočeno i treba predsjedati u akademskoj 
2007./2008. godini, a da će novoosnovano Sveučilište u Puli predsjedati 
RZ kad se završi ciklus predsjedanja svih ostalih Sveučilišta. Prof. dr. sc. 
Gordana Kralik predložila je da se u članku 7. stavku 4. riječ pojedine 
briše. Sve su izrečene primjedbe i sugestije prihvaćene pa je RZ  
jednoglasno donio 
 

O D L U K U 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune Poslovnika o radu Rektorskog zbora 
kao u tekstu. 
Ovlašćuje se predsjednik RZ da izradi pročišćeni tekst Poslovnika i 
dostavi ga  članovima RZ. 
 
 
 
Ad. 3. Prof. dr. sc. Ivan Pavić predložio je da se ova točka dnevnog reda 
raspravi kroz dvije podtočke i to: 

a) rasprava o poslovanju sveučilišta do kraja 2006. godine 
b) o prijedlogu proračuna sveučilišta za 2007. godinu. 

 
Ovaj prijedlog je prihvaćen. 
 
a) Prof. dr. sc. M. Milković podsjetio je na ranije dogovorenu obvezu da 
sva sveučilišta dostave podatke MZOŠ o financijskom poslovanju za 
devet mjeseci u 2006. godini kao i izviješće o nedostajućim  financijskim 
sredstvima za završetak tekuće kalendarske godine. 
 
Članovi RZ potvrdili su da je ta obveza ispunjena te su iznijeli podatke o 
nedostatku financijskih sredstava potrebnih za završetak kalendarske  
godine kako slijedi: Sveučilište u Rijeci -  8,5 milijuna kuna, Sveučilište 
J. J. Strossmayera u Osijeku - 6 milijuna kuna, Sveučilište u Splitu -  5 
milijuna kuna, Sveučilište u Zagrebu - 21 milijun kuna, Sveučilište u 
Zadru - 4 milijuna kuna i Sveučilište u Dubrovniku - 3 milijuna kuna, 
dakle ukupno za sva sveučilišta nedostaje približno 48 milijuna kuna. 
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Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš istaknuo je da RZ mora raspravljati o načelima 
i općim stavovima, a pitanja detaljne razrade financijskog poslovanja i 
potreba sveučilišta treba voditi koordinacijska skupina koju čine 
prorektori sveučilišta zaduženi za financije, predstavnici MZOŠ i Savjet 
za financiranje visokog obrazovanja i znanosti. Istaknuo je da na svim 
europskim sveučilištima postoje mjesta (mehanizmi) kontakata resornog 
ministarstva i sveučilišta. Budući da RZ nije takvo mjesto, jedino tijelo 
koje to sada može biti je Savjet za financiranje visokog obrazovanja i 
znanosti. Nadalje, rekao je da se u medijima  spominje nekritički kolaps 
visokog obrazovanja, ali je očito da veliki problemi postoje i da su Bolonja 
i financijsko praćenje sveučilišta u velikom raskoraku. 
Akademik Daniel Rukavina složio se s prijedlogom prof. dr. sc. Alekse 
Bjeliša te ustvrdio da bi se prorektori za financije sveučilišta trebali 
svakog mjeseca sastati  s predstavnicima MZOŠ. 
Prof. dr. sc. G. Kralik naglasila je da je akademska zajednica reformom 
visokoškolskog obrazovanja napravila najveći iskorak od svih zajednica u 
Hrvatskoj. Međutim, ako te reforme ne budu odgovarajuće financijski 
popraćene, može doći do urušavanja cijelog sustava. U tom smislu treba 
dati punu podršku ministru da se u proračunu za 2007. godinu izbori za 
veća financijska sredstva namijenjena visokom obrazovanju i znanosti. 
Stanislava Rogić, dipl. oec. istaknula je da sveukupan iznos nedostajućih 
sredstava znatno prelazi sredstva planirana rebalansom proračuna za 
2006. godinu pa je potrebno sa svakim sveučilištem obaviti posebnu 
analizu i dogovor oko neophodnih financijskih sredstava za završetak 
tekuće godine. Posebno je istaknula problem izravnih zahtjeva za dodjelu 
financijskih sredstva koje upućuju sastavnice pojedinih sveučilišta, a bez 
odgovarajuće odluke sveučilišnih senata. Savjet za financiranje visokog 
obrazovanja i znanosti tijelo je Nacionalnog vijeća te ona ne vidi izravnu 
vezu s MZOŠ. U vezi s nedostajućim sredstvima za završetak tekuće 
godine MZOŠ je obavilo početne razgovore sa Sveučilištem u Zagrebu, već 
ovaj tjedan posjetit će Sveučilište u Osijeku, a zatim redom ostala 
sveučilišta. 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić ovakvu je raspravu shvatio kao tranzicijski način 
rada te utvrdio da RZ mora u ovoj godini rješavati financijska pitanja, ali 
za 2007. godinu i dalje treba naći druga, odgovarajuća rješenja. 
Prof. dr. sc. Joža Perić posebno je istaknuo problem nedostatnih 
sredstava za troškove poslovanja koji u konačnici dovodi do razdora 
između sastavnica sveučilišta. U 2001. godini za troškove poslovanja 
MZOŠ je osiguravalo od 30 do 38%., a u 2006. godini to iznosi svega 8 do 
9%. Neke sastavnice Sveučilišta u Rijeci s visokim prihodima materijalne 
troškove pokrivaju bez problema, ali su neke na granici kolapsa. Plaće 
zaposlenika su osigurane, ali materijalni troškovi se konstantno 
marginaliziraju, a predstavljaju veliku stavku u poslovanju. 
Prof. dr. sc. Mateo Milković istaknuo je da rektori moraju biti uključeni u 
pitanja financija jer u konačnici oni i odgovaraju za sveukupno 
poslovanje sveučilišta. Predložio je da se rektori dogovore oko strategije 
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financiranja na početku godine, a praćenje realizacije tijekom godine 
treba prepustiti prorektorima. Treba nastaviti dobru suradnju s MZOŠ i 
zajednički tražiti više novca u državnom proračunu.  
Što se tiče troškova koje MZOŠ refundira za studente upisane po članku 
53. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš naglasio je da iznos od 
7.000,00 kuna po studentu niti približno ne pokriva stvarne troškove 
studiranja koji iznose dva do tri puta više. Prof. dr. sc. Ivan Pavić složio 
se da to nije iznos koliko stvarno košta studij. Međutim, RZ je izjednačio 
ovu kategoriju s kategorijom studenata po osobnim potrebama i sada se 
ne može mijenjati pa je preporučio da se što prije pošalju poimenični 
popis MZOŠ studenata koji su se po članku 53. upisali u akademskoj 
2006./2007. te oni koji su sada na II. godini studija, a upisali su se u 
2005./2006. godini.Prof. dr. sc. Joža Perić upozorio je na situaciju da se 
novci za tu kategoriju studenata dostavljaju sastavnicama sveučilišta 
koje ionako upisuju veliki broj studenata i imaju velike vlastite prihode te 
da bi eventualno trebalo razmisliti i o nekim drukčijim rješenjima. 
Prof. dr. sc. G. Kralik upitala je koliko je sredstava planirano za 
realizaciju studentskih programa u 2006. godini i pod kojim stavkama se 
ta sredstva nalaze, a Stipe Mamić, dipl. oec. odgovorio je da se ta 
sredstva nalaze unutar razdjeljka 38. – tekuće donacije.  
Prof. dr. sc. T. Hunjet zamolio je da se u što kraćem vremenu pojasni 
podrazumijeva li izdavanje dopusnice i obvezu MZOŠ za financiranje 
programa za koji je dopusnica izdana. 
 
Nakon završene rasprave, RZ je donio  
 
 

ZAKLJUČAK  
 
 

1. Sveučilišta i MZOŠ analizirat će ostvarenja svojih proračuna u 
prvih devet mjeseci 2006. godine i donijeti usklađene odluke o 
novčanim sredstvima namijenjenim sveučilištima za 2006. godinu, a 
MZOŠ će  izraditi model sporazuma u vezi s lump sum sustavom 
financiranja od 2007. godine. 
2. Sveučilišta će dostaviti MZOŠ popise studenata koji su se u 
akademskoj 2005./2006. i 2006./2007. godini upisali po kategoriji 
studenata prema članku 53. Zakona o pravima hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a na temelju tih 
popisa MZOŠ će uplatiti sveučilištima, na ime dodatnih troškova, po 
7.000,00 kn za svakog upisanog studenta iz te kategorije. 
 
b) Prof. dr. sc. Mateo Milkovič pozvao predstavnike MZOŠ da izvijeste RZ 
o prijedlogu proračuna za 2007.  
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Stipe Mamić, dipl. oec. podijelio je članovima RZ prijedlog proračuna te 
obrazložio pojedine stavke. Planirana sredstva za materijalne troškove za 
sva sveučilišta povećana su u prosjeku za 10% u odnosu na 2006. 
godinu, a sredstva za poslovanje namijenjena  sveučilištima povećana  su 
približno 5%. U dijelu kapitalnih ulaganja sredstva su smanjena i to: 
Sveučilištu u Osijeku za 2 milijuna kuna, Sveučilištu u Splitu za 2 
milijuna kuna, Sveučilištu u Rijeci za 3 milijuna kuna, a Sveučilištu u 
Dubrovniku povećana su za 5 milijuna kuna. 
Nadalje istaknuo je da je prijedlog proračuna dobro izbalansiran te da je 
u skladu s realnim mogućnostima. Proračun sveučilišta u odnosu na 
2004. godinu povećan za približno 400 milijuna kuna.  
Prof. dr. sc. Mateo Milković ustvrdio je da je evidentno kako se iz godine 
u godinu izdvajaju sve veća i veća sredstava za sveučilišta. Međutim, u 
isto vrijeme u Hrvatskoj se stalno osnivaju nova visoka učilišta što 
naravno podrazumijeva i sve više troškova. Ako je postotak povećanja 
nekom visokom učilištu 5% na milijardu kuna, a nekome na milijun 
kuna, povećanje jest razmjerno, ali nije logično. Decentralizacija visokog 
obrazovanja i znanosti košta, ali i ide u prilog provedbi Bolonjskog 
procesa. Ne bi bilo dobro da se politika regionalnog razvoja sveučilišnih 
centara ne nastavi, ali taj regionalni razvoj treba financijski pratiti na 
način da se strateški planiraju sredstva koja su stvarno potrebna za 
razvoj, a ne donositi proračun koji se linearno povećava u postotku 
prema ranije dobivenim sredstvima.  
Akademik Daniel Rukavina ustvrdio je da sveukupno povećanje 
sredstava koje u prosjeku iznosi oko 5%, uzimajući u obzir da je inflacija 
oko 3%, zapravo predstavlja vrlo skromno povećanje. Irska je u razdoblju 
od 10 godina kontinuirano povećavala novčana sredstva u proračunu 
namijenjena obrazovanju po 10% svake godine.  
Prof. dr. sc. Ante Uglešić rekao je da se iznos povećanja u 2007. godini 
bazira na rebalansu proračuna 2006. godine, a taj rebalans uključuje 
manjak u tekućem poslovanju pa o povećanju sredstava zapravo nema ni 
govora. On smatra da novoosnovana sveučilišta u Zadru i Dubrovniku 
treba pratiti sa većim ulaganjima. 
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš rekao je da strukturno proračun izgleda kao i 
prije 20 godina. U njemu nema sredstava za inicijalne korake u uvođenju 
sustava kvalitete, sredstava za razvoj e – learninga, integrativne funkcije 
sveučilišta itd.  
Prof. dr. sc. Mladen Havelka složio se da je prijedlog proračuna potpuno 
linearan te da treba poduprijeti ministra i premijera za promjenu 
strukture državnog proračuna tako da se proračunska izdvajanja za 
obrazovanje i znanost znatno povećaju kako bi se u ovoj djelatnosti 
mogao napraviti pravi iskorak.  
Prof. dr. sc. Joža Perić istaknuo je da je  rast sredstava u proračunu 
značajan, ali jednako tako je narasla i mreža visokih učilišta pa je porast 
proračuna fiktivan i relativiziran. Međutim, posebno je pohvalio velika 
ulaganja u kapitalne objekte i razvojna radna mjesta.  
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Prof. dr. sc. Ivan Pavić je mišljenja da, uz sve svoje nedostatke linearno 
povećanje proračuna, dosadašnji model mora ostati kakav jest dok se ne 
prihvati sustav jasnih kriterija financiranja visokog obrazovanja. Savjet 
za financiranje visokog obrazovanja i znanosti napravio je kriterije i 
poslao ih na raspravu. 
Stanislava Rogić, dipl. oec. rekla je da od Savjeta MZOŠ nije dobilo 
nikakve prijedloge, a prijedlog proračuna izrađen je u skladu s 
prijedlozima koja su dostavila sveučilišta. 
U vezi sa studentskim stipendijama prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je mišljenja 
da sveučilišta trebaju preuzeti samo stipendije za izvrsnost, a sve ostale 
vrste stipendija bi trebalo i dalje voditi Ministarstvo.  
 
Nakon zaključene rasprave, RZ je donio  
 
 

ZAKLJUČAK 
 
1. MZOŠ i Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog 
obrazovanja još jednom će razmotriti visinu izdataka planiranih za 
materijalne troškove kao i ostale stavke proračuna za 2007. godinu 
da bi se, u skladu s lump sum sustavom financiranja, postupno 
napustio linearni pristup u izradi proračuna; 
2. U proračunima sveučilišta treba predvidjeti sredstva za 
funkcioniranje integrativnih djelatnosti; 
3. MZOŠ i Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog 
obrazovanja zajednički će utvrditi prijedlog za studentske stipendije 
u akademskoj 2006./2007. godini s tim da RZ smatra da sveučilišta, 
unutar odobrenih sredstava, trebaju sama dodjeljivati stipendije i to 
samo za izvrsnost studenata. 
4. RZ predlaže MZOŠ i Vladi Republike Hrvatske da nastavi s 
kapitalnim ulaganjima u sveučilišne campuse putem kreditnih 
zaduženja i to na jednaki način za sva hrvatska sveučilišta. 
 
Ad. 4. Prof. dr. sc. Ivan Pavić potvrdio je da je prijedlog Zakona o 
akademskim i stručnim nazivima izrađen te ga treba što prije uputiti u 
saborsku proceduru. 
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš upitao je u kojoj je fazi inicijativa da se napravi 
konzorcij za izradu modela novog sustava financiranja studija od strane 
studenata. Za koordinatora tog konzorcija imenovana je prof. dr. sc. 
Helena Jasna Mencer, a Konzorcij je trebao voditi aktivnosti pregovora 
između Studentskog zbora, Sindikata, MZOŠ i sveučilišta. Prof. dr. sc. 
Ivan Pavić pojasnio je da je Konzorcij predviđen kao nadzorno tijelo za 
praćenje rada na prijedlogu novog modela financiranja. Prof. dr. sc. 
Aleksa Bjeliš zaključio je da ako MZOŠ radi na prijedlogu financiranja 
samostalno, onda se i rektori sveučilišta moraju očitovati o ovom pitanju 
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i dati svoje prijedloge jer  sveučilišta moraju biti uključena u kreaciju, a 
ne nadzor.  
Stipe Mamić, dipl. oec. predložio je da u vezi sa stambenim kreditima sva 
sveučilišta koja su unijela iznose cijena  po metru kvadratnom, naprave 
reviziju tih iznosa jer su se cijene kvadratnog metra stana u 
međuvremenu znatno povećale. Nadalje, trebat će utvrditi i kvotu za 
stambene kredite u 2007. godini po sveučilištima i raspodijeliti je unutar 
planiranih 700 kredita.  
 
Nakon zaključene rasprave, RZ je jednoglasno donio  
 
 

ZAKLJUČAK  
 
1. RZ predlaže MZOŠ da u najkraćem roku uputi u saborsku 
proceduru prijedlog Zakona o akademskim i stručnim nazivima. 
2. RZ predlaže sveučilištima, koja su u svoje pravilnike o 
stambenom kreditiranju unijela cijene po kvadratnom metru stana, 
da naprave reviziju tih cijena jer su se one u razdoblju od donošenja 
Pravilnika do danas znatno povećale. 
 
 
 
Budući da je RZ raspravio sve točke dnevnog reda te donio zaključke po 
tim točkama, predsjedavajući prof. dr. sc. Mateo Milković zahvalio se 
članovima RZ i svim nazočnim na sudjelovanju sjednice te je najavio da 
će se slijedeća sjednica Rektorskog zbora održat će se u srijedu, 8. 
studenoga 2006. s početkom u 14,00 sati u prostorima Ekonomskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kenedijev trg 8. 
 
 
 
 
 
       Zapisnik sastavio:     Predsjednik Rektorskog zbora: 
        
 
Dalibor Ivušić, dipl. iur.       prof. dr. sc. Mateo Milković 
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