
 

 

 
REKTORSKI ZBOR 
 
Sveučilište u Dubrovniku 
Branitelja Dubrovnika 29 
20 000 Dubrovnik 

Ur. broj: RZ-01-02-1500/18-2007.  

U Dubrovniku, 26. ožujka 2007. 

Z A P I S & I K  

s 5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2006./2007. godini, održane 22. ožujka  2007. u 
Rektoratu Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića b. b., Zadar, s početkom u 11,00 sati. 

&azočni članovi Rektorskog zbora: 
1. akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci, 
2. prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmavera u Osijeku, 
3. prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru, 
4. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednik Rektorskog zbora, 
5. prof. dr. sc. Marčelo Dujanić, privremeni rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 
6. prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu (u zamjeni za prof. dr. sc. 

Aleksu Bjeliša, rektora Sveučilišta u Zagrebu), 
7. prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu (za prof. dr. sc. Ivana Pavića, rektora 

Sveučilišta u Splitu). 

&azočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
1. prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje, 
2. dr. sc. Zrinka Kovačević, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje, 
3. Stanislava Rogić, dipl. oec, tajnica Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, 
4. Luka Juroš, Uprava za visoko obrazovanje. 

Ostali nazočni: 
8. prof. dr. sc. Frano Ljubić, rektor Sveučilišta u Mostaru, 
9. prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
10. prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru, 
11. prof. dr.sc. Danica Škara, prorektorica Sveučilišta u Zadru, 
12. prof. dr. sc. Mladen Havelka, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
13. prof. dr. sc. Branko Rafajac, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, 
14. Ivan Čirjak, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora, 
15. Petar Krolo, ravnatelj Sveučilišne knjižnice u Splitu, 
16. Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmavera u Osijeku, 
17. Roberta Hlača-Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
18. Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku, 
19. Antonella Lovrić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru, 
20. Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku. 
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Predsjednik Rektorskog zbora rektor Mateo Milković otvorio je 5. sjednicu RZ u akademskoj 
2006./2007. godini, pozdravio sve nazočne a posebno prof. dr. sc. Ljiljanu Pinter, prorektoricu 
Sveučilišta u Zagrebu koja na ovoj sjednici zamjenjuje rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 
Aleksu Bjeliša, zatim prof. dr. sc. Igora Zanchi-a, prorektora Sveučilišta u Splitu koji zamjenjuje 
prof. dr. sc. Ivana Pavića, rektora Sveučilišta u Splitu, gospodina Petra Krola, ravnatelja 
Sveučilišne knjižnice u Splitu i Ivana Čirjaka, predsjednika Hrvatskog studentskog zbora. Zatim je 
predložio sljedeći 

D&EV&I RED 

1. Prihvaćanje zapisnika s 4. sjednice Rektorskog zbora održane 16. veljače 2007., 
2. Odluka o mjerilima uspješnosti studija shodno sustavu ECTS, 
3. Utvrđivanje  upisnih   kvota  za  I.  godinu  studija  akademske  2007./2008. godine, 
4. Prijedlog   Odluke   o   postupku   izmjena   i   dopuna   odobrenih   studijskih 

programa, 
5. Integracija sveučilišta, 
6. Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, 
7. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne 

djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, 
8. Preuzimanje obračuna bruto plaća na sveučilištima, 
9. Sporazum o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja, 
10. Razno: 

 

a) Ustroj i financiranje sveučilišnih knjižnica, 
b) Tumačenja Rektorskog zbora, 
c) Ovrhe za isplatu božićnica 2001. godine, 
d) Dopis Poslovnog tjednika Lider, 
e) Zakon o sustavu unutarnjih kontrola, 
f) Plaće rektora i prorektora sveučilišta. 

Rektorski zbor je prihvatio dnevni red. 

Ad 1. 

Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio zapisnik s 4. sjednice održane 16. veljače 2007. u 
Dubrovniku. 

U vezi sa zaključcima donesenim na 4. sjednici, rektor Damir Magaš naglasio je da MZOS nije 
dostavilo pregled znanstvenih novaka po projektima i ustanovama zaposlenja kao što je 
dogovoreno. Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac odgovorio je da će MZOŠ ispuniti preuzetu obvezu i 
uskoro dostaviti materijale s tim podacima. Rektor Daniel Rukavina zatražio je da se ubuduće sve 
informacije o odobrenim projektima i znanstvenim novacima koje se šalju sastavnicama 
sveučilišta dostavljaju i rektoratima. Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac odgovorio je da su znanstveni 

novaci  dodijeljeni  nositeljima  projekata, a prorektori za znanost i dekani  fakulteta  trebali bi  
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izvjestiti rektorat o odobrenim projektima i novacima. Na integriranim sveučilištima ovakvih 
problema u komunikaciji nema. Prof. dr. sc. Branko Rafajac podsjetio je da pojedini 
poslijediplomski studiji koji se izvode već drugu godinu još uvijek nisu uneseni u MOZVAG 
te je zamolio rektore da na svojim sveučilištima učine sve da se to pitanje što prije riješi. Prof. 
dr. sc. Slobodan Uzelac izrazio je svoju zabrinutost što pojedini fakulteti ignoriraju 
upozorenja  MZOŠ  i  RZ.  Studiji  koji  nisu prošli propisanu proceduru i dobili dopusnicu  
nisu valjani i posljedice mogu biti vrlo teške i za čelnike ustanova koje takve studije 
izvode i za polaznike tih studija. Prof. dr. sc. Danica Škara predložila je da se za sljedeću 
sjednicu napravi popis studija koji se izvode bez dopusnice i onih programa koji se izvode a 
nisu uopće upisani u MOZVAG. Prof. dr. sc. Igor Zanchi predložio je da se odluka kojom se 
Senatima daje ovlaštenje da utvrde kako su ispunjeni uvjeti za izvedbu poslijediplomskih 
studija, a koja je radi ubrzanja procedure u jednom momentu bila opravdana, sada stavi izvan 
snage i utvrdi da se nijedan novi studij ne može izvoditi dok u zakonom propisanoj proceduri 
ne dobije dopusnicu. Na upit rektora Marčela Dujanića o proceduri izdavanja dopusnice za 
dislocirane studije, rektor Mateo Milković odgovorio je da ustanova koja je nositelj studija 
podnosi zahtjev MZOŠ a suradna ustanova sudjeluje u njegovoj izvedbi. Svaki zahtjev mora 
proći propisanu proceduru za izdavanje dopusnice. U okviru ove točke dnevnog reda 
pročitan je dopis Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja kojim se traži 
ispravak dijela zapisnika u točki 4. Dnevnog reda 3. sjednice Rektorskog zbora tako da 
umjesto rečenice u zapisniku „Istaknuto je kako su subvencionirani stambeni krediti izvorno 
trebali biti namijenjeni za cijelo osoblje sveučilišta, a ne samo za nastavno osoblje kako se 
to u praksi dogodilo." zamijeni s rečenicom koju je dr. sc. Krunoslav Pisk stvarno izrekao: 
„Istaknuto je kako je postojanje dviju kamatnih stopa, manje stope za nastavno, a veće za 
nenastavno osoblje, vezano uz stambene kredite, nepravedno." Rektorski zbor prihvatio je 
primjedbu te će se unijeti ispravak u zapisnik s 3. sjednice kako je navedeno. 

Ad 2. 

Predsjednik RZ utvrdio je da su članovima RZ uz nacrt Odluke o mjerilima uspjeha na 
studiju dostavljene i primjedbe, prijedlozi i komentari prof. dr. sc. Pera Lučina, prof. dr. sc. 
Iva Josipovića, prof. dr. sc. Vedrana Mornara te Hrvatskog studentskog zbora. Gospodin 
Luka Juroš iz Uprave za visoko obrazovanje MZOŠ ukratko je obrazložio nacrt Odluke 
naglasivši da je ovo treća verzija u koju je ugrađen i veliki dio do sada pristiglih primjedba i 
prijedloga. Ivan Čirjak predložio je da se u odluku, uz ECTS bodove, unesu i ocjene jer je 
izvrsnost bitan uvjet za mjerenje uspjeha na studiju. Inače, istaknuo je da Studentski zbor 
podržava donošenje odluke na nacionalnoj razini jer će to ujednačiti praksu na svim 
visokim  učilištima.  Dr. sc. Zrinka Kovačević  istaknula  je da je  po pitanju  osnovnih prava 
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studenata ocjena irelevantna. Rektorica Gordana Kralik istaknula je da su članovi RZ 
odjednom zaprimili puno različitih prijedloga, a nije bilo dovoljno vremena da se oni 
temeljito prouče, pa je predložila da se nacrt ove Odluke raspravi na sveučilišnim 
senatima. Prof. dr. sc. Danica Škara mišljenja je da iz naslova treba izbaciti riječ „uspjeh" jer 
uspjeh ne odgovara broju ECTS bodova. Prof. dr. sc. Ivan Šimonović složio se s tvrdnjom 
prof. dr. sc. Iva Josipovića da donošenje Odluke o mjerilima uspjeha na studiju prelazi 
ovlasti RZ te da RZ može donijeti preporuku. Stoga je predložio da se naziv dokumenta 
promjeni u „Smjernice za određivanje razine prava redovitih studenata". 

 
Rektorski zbor je donio 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor donosi prijedlog dokumenta „Smjernice za određivanje razine prava 
redovitih studenata". 
Predsjedništvo Hrvatskog studentskog zbora obvezuje se da u roku od 7 (sedam) 
dana dostavi predsjedniku Rektorskog zbora svoje primjedbe i prijedloge u vezi s 
tim dokumentom. 
Prijedlog dokumenta „Smjernice za određivanje razine prava redovitih studenata" i 
eventualne primjedbe Studentskog zbora uputit će se sveučilišnim senatima na 
raspravu, a konačni dokument će Rektorski zbor donijeti na svojoj 6. sjednici. 
 
Ad. 3 
 

Članovi RZ izvijestili su o upisnim kvotama za upis u I. godinu studija akademske 
2007./2008. Upisne kvote približno su jednake onima u akademskoj 2006./2007. godini. 
Tako, Sveučilište u Splitu planira upisati 5.282 studenta, Sveučilište u Osijeku 4.273, 
Sveučilište u Rijeci 4.792, Sveučilište u Zadru 1.550, Sveučilište u Dubrovniku 650 i 
Sveučilište u Puli 995. Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter izvijestila je da će Sveučilište u Zagrebu 
upisne kvote utvrditi na izvanrednoj sjednici Senata koja će se održati 27. ožujka 2007. Na toj 
sjednici raspravit će se i pitanje školarina odnosno prijedlog da se uvede linearni sustav 
školarina. Na ukupan prihod ostvaren od školarina u ovoj akademskoj godini povećanje bi 
iznosilo 15%. Moguće je da će se povećanje školarina odraziti i na smanjenje upisnih kvota. 
Rektor Damir Magaš istaknuo je da je prethodni pokušaj povećanja školarina neslavno 
propao pa treba biti jako oprezan kad je visina školarina u pitanju. Rektor Mateo Milković je 
predložio da školarine ostanu jednake kao i lani jer prijedlog povećanja očigledno nije dobro 
pripremljen. Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac je rekao kako je pitanju povećanja školarina 
trebala prethoditi temeljita rasprava na RZ uz pribavljeno mišljenje Savjeta za financiranje 
kao tijela Nacionalnog vijeća. Prijedlog Sveučilišta u Zagrebu za povećanje školarina ima 
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pozitivnih strana, ali takav model treba dobro razraditi, pa je za njegovu implementaciju u 
ovoj godini je prekasno. Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter istaknula je kako se ovim modelom 
uvodi preraspodjela sredstava i pravedniji sustav utvrđivanja visine školarine. Prof. dr. sc. 
Ivan Šimonović rekao je da kad se pristupa društvenim promjenama postoje dva modela. 
Jedan je usklađen, globalan, a drugi putem pilot projekta. Ako prijedlog prođe na Senatu 
Sveučilišta u Zagrebu javnosti treba predočiti da je to pokušaj uvođenja pravednijeg modela 
školarina. Rektori Marčelo Dujanić i Daniel Rukavina mišljenja su da školarine treba 
zadržati na ovogodišnjoj razini. Inače, školarine bi trebale biti jednake na svim sveučilištima. 
Za bilo kakvu promjenu u visini školarina trebalo bi najprije detaljno analizirati izračun cijene 
obrazovanja kao temelj za utvrđivanje visine školarina. Prof. dr. sc. Danica Škara istaknula 
je da cijene školarina u Europi jako variraju i to od besplatnog studiranja u Švedskoj do 
školarina od 15.000 funta i više u Velikoj Britaniji. Osnovno pitanje je zašto se traži 
povećanje  školarina, radi  podizanja kvalitete ili zarade?  Prema njezinom mišljenju nismo 
spremni za povećanje školarina, ali ne treba priječiti Sveučilište u Zagrebu da primijeni 
model koji su razvili i koji će se možda pokazati kao dobar. Prof. dr. sc. Mladen Havelka 
utvrdio je da sva sveučilišta zajedno od školarina godišnje dobiju oko 800 milijuna kuna. U 
državnom proračunu treba osigurati iznos od 1 milijardu kuna i uvesti besplatno studiranje. 
Rektorica Gordana Kralik podsjetila je članove RZ da se ova točka dnevnog reda zapravo 
odnosi na upisne kvote, a ne na visinu školarine, te je predložila da se prihvate izvješća 
sveučilišta i konstatira da kvote ostaju na prošlogodišnjoj razini, a o školarinama treba 
povesti posebnu, dobro pripremljenu raspravu. 

 
Rektorski zbor donio je 

ZAKLJUČAK 

Utvrđuje se da su sva sveučilišta donijela upisne kvote osim Sveučilišta u Zagrebu 
koje će to učiniti na izvanrednoj sjednici Senata 27. ožujka 2007. Rektorski zbor će na 
sljedećoj sjednici nastaviti s raspravom o visini školarina te donijeti konačni 
zaključak. 
 

 

Ad 4. 

Prof. dr. sc. Branko Rafajac istaknuo je da nema bitnih promjena u prijedlogu Odluke o 
postupku izmjena i dopuna odobrenih studijskih programa u odnosu na prošlu sjednicu 
Rektorskog zbora. Sve izmjene studijskih programa moraju ići na sveučilišne senate osim 
izmjena u literaturi za pojedine predmete što ostaje u nadležnosti vijeća sveučilišnih 
sastavnica. Predložio je da RZ donese zaključak kojim se prijedlog Odluke prihvaća i 
upućuje Nacionalnom vijeću za znanost na daljnji postupak. Rektorica Gordana Kralik 
istaknula je da prijedlog koji je podijeljen na sjednici RZ sadrži i sve prijedloge Sveučilišta 
J. J. Strossmavera u Osijeku te je suglasna da prijedlog proslijedi u daljnju proceduru. 
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Rektorski zbor donio je 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor prihvaća prijedlog Odluke o postupku izmjena i dopuna odobrenih 
studijskih programa kao konačan tekst, i upućuje ga &acionalnom vijeću za znanost 
radi donošenja. 

Ad 5. 
 

Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac uvodno je obrazložio da je tekst „Integriranje sveučilišta" 
nastao  nakon odluke Ustavnog suda kojom se pojam autonomija sveučilišta  tumači kao 
autonomija sastavnica unutar sveučilišta. Unatoč toj odluci gradnju integriranog 
sveučilišta, u zakonskim okvirima, treba nastaviti. Sveučilišni senati koji to već nisu 
učinili trebali bi raspraviti prijedlog koji je izradio prof. dr. sc. Pero Lučin, a koji 
predstavlja globalni dokument i makro okvir za daljnji rad na integraciji sveučilišta. 
Sveučilišta bi trebala početi integrirano živjeti i funkcionirati pa tek onda to i formalno 
regulirati. Jedan od  ključnih momenata integriranja  je i uvođenje Lump-sum  financiranja. 
Rektor  Mateo Milković  upitao je jesu li sva sveučilišta raspravila dokument  prema 
zaključku donesenom na 4. sjednici RZ. Utvrdilo se da su to učinila samo sveučilišta u 
Dubrovniku i Rijeci. Rektorica Gordana Kralik rekla je da je na Sveučilištu J. J. 
Strossmavera u Osijeku puno napravljeno na integraciji međutim, dok financijska sredstva 
idu izravno na fakultete ne može se očekivati viši stupanj integracije. Prof. dr. sc. Slobodan 
Uzelac rekao je da treba započeti integracijske procese uz puno uvažavanje činjenice da su 
fakulteti pravne osobe. Najprije treba točno razgraničiti ovlasti sveučilišnih senata i 
fakultetskih vijeća. MZOŠ je napravilo početni korak te komunicira isključivo s rektorima, a 
ne s dekanima pojedinih sastavnica sveučilišta. Treba krenuti s onim što je u ovom momentu 
moguće pa onda nastaviti ka punoj integraciji sveučilišta. Prof. dr. sc. Mladen Havelka je 
izjavio da je odluka Ustavnog suda dovela u pitanje sveukupnu strategiju razvoja sustava 
visokog obrazovanja. Treba prikupiti elemente i argumente za ponovnu raspravu na 
Ustavnom sudu. Rektor Frano Ljubić je rekao da je integrirano sveučilište preduvjet za 
provedbu reforme visokih učilišta u skladu s preporukama Bolonjske deklaracije. 
Integrirano sveučilište znači racionalno sveučilište. Povjerenstvo Europskog rektorskog zbora 
obavilo je evaluaciju Sveučilišta u Mostaru i utvrdilo da je na tom sveučilištu integriranost 
na visokoj razini. 
 
 Rektorski zbor donio je 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor očekuje od svih sveučilišta i njihovih sastavnica uspostavu 
organizacijskih oblika koji će jamčiti funkcionalno integriranje sveučilišta, te slobodu 
akademskog stvaralaštva i mobilnost studenata i nastavnika. 
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Ad 6. 
 

Prof. dr. sc Slobodan Uzelac rekao je da je Zakon o akademskim i stručnim nazivima i 
akademskom stupnju u Vladinoj proceduri više od mjesec dana. Obavljene su sve potrebne 
konzultacije i Zakon treba donijeti po hitnom postupku jer su već prvi studenti stekli uvjete za 
naziv prvostupnik. U pregovorima s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi u vezi s 
problemom razlikovanja specijalizacije liječnika i naziva specijalist određene struke nije 
postignut dogovor te se razgovori o tome i dalje vode. Po  pitanju naziva za studente koji su 
završili stručne studije u trajanju kraćem od 3 godine namjera predlagača nije bila pretvoriti 
višu stručnu spremu u visoku. Bitna je stečena kompetencija, a ne broj godina studiranja. 
Uostalom, pojmovi viša i visoka sprema više se neće koristiti nego će to biti prvi i drugi 
stupanj obrazovanja. Današnja kompetencija trogodišnjeg studija nije jednaka onoj uža 
dvogodišnjeg studija jer se ostavio prostor za specijalističke studije. Nadalje zahtjev Vijeća 
veleučilišta i visokih škola za dodjelu zvanja magistar struke nakon završenog 
specijalističkog studija nije u skladu s binarnim sustavom. Stečeni broj bodova može biti 
jednak, ali kompetencije su različite. Razina stručnih studija u nas je još uvijek niska u 
odnosu na takve studije u Europi. Stoga treba što prije napraviti eksterne evaluacije i 
akreditacije da se vidi što se dobilo kao rezultat obrazovanja. Tek nakon toga moći će se 
donijeti odluka o tome što dalje treba napraviti. Rektorica Gordana Kralik mišljenja je da 
nema potrebe dalje raspravljati o prijedlogu Zakona jer je već raspravljen i prihvaćen na 
sveučilišnim senatima. Prof. dr. sc. Mladen Havelka izjavio je da je održana izvanredna 
sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola na kojoj je većinom glasova dekana (samo dva 
suzdržana glasa)  donesen  zaključak u vezi s prijedlogom Zakona. Vijeće je iznijelo 
konkretne argumente protiv donošenja Zakona kakav se ranije predlagao. Na nijedan od 
iznesenih argumenata nije dobiven suprotan argument. Primjedbe i prijedlozi Vijeća upućeni 
su MZOŠ, Saborskom odboru za visoko obrazovanje, saborskim zastupnicima, sindikatima i 
drugim tijelima kako bi se na vrijeme spriječilo donošenje Zakona kojim se htjelo izjednačiti 
trogodišnji i dvogodišnji studij. Ovo nije pitanje o kojem se može odlučivati sa: „Mi smo 
za.„ nego puno kompleksnije. Međutim MZOŠ je u razmaku od samo 7 dana potpuno 
promijenilo Zakon i sadašnji prijedlog je veliki korak naprijed. Rektorica Gordana Kralik je 
rekla da je prof. dr. sc. Mladen Havelka pridruženi član RZ koji nema pravo podučavati RZ 
kako će se izjašnjavati. Prof. dr. sc. Igor Zanchi rekao je da na Sveučilištu u Splitu nije 
provedena rasprava o prijedlogu Zakona. Rektor Mateo Milković je predložio da RZ 
prihvati prijedlog Zakona s tim da se u cijelom tekstu riječ „odnosno" zamijeni veznicima „i" 
ili „ili", a u članku 14. stavak 3. točka 2. iza teksta „sukladno članku 8. ovog Zakona" 
veznik „ili" zamijeni s veznikom „a". S tim prijedlogom složili su se svi članovi RZ a prof. 
dr. sc. Mladen Havelka potvrdio je da je takav prijedlog prihvatljiv i njemu kao predstavniku 
Vijeća veleučilišta i visokih škola.  
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Rektorski zbor donio je 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor je suglasan s prijedlogom Zakona o akademskim i stručnim nazivima 
i akademskom stupnju s tim da se u cijelom tekstu riječ „odnosno" zamijeni 
veznicima ,,i" ili „ili", a u članku 14. stavak (3) točka 2. iza teksta „sukladno članku 8. 
ovog Zakona" veznik „ili" zamijeni s veznikom „a". 

 

Ad 7. 
 
Na prijedlog Sveučilišta J. J. Strossmavera u Osijeku, Rektorski zbor donio je 
 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor donosi izmjenu Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i 
stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (&& 129/05 i 106/06) tako da 
se: 
- u točki II. stavku 2. točki 4. iza riječi: „ili znanstvenog rada", dodaju riječi: „ili da je 
objavio dva (2) prijevoda sa ili na strani jezik (samo za izbor nastavnika stranih jezika) 
ili da je aktivno sudjelovao u organizaciji međunarodnog, nacionalnog ili sveučilišnog 
športskog natjecanja studenata (samo za izbor nastavnika za tjelesnu i zdravstvenu 
kulturu)," 
u točki III. Stavku 2. točki 5. iza riječi: „ili znanstvenih radova", dodaju riječi: „ili da je 
objavio pet (5) prijevoda sa ili na strani jezik ili da je aktivno sudjelovao u radu 
strukovnih udruga ili organizacija sa tri (3) javna predavanja, ljetnih škola studenata, 
seminara, radionica i slično (samo za izbor nastavnika stranih jezika) ili da je aktivno 
sudjelovao u organizaciji međunarodnog, nacionalnog ili sveučilišnog športskog 
natjecanja studenata u najmanje tri (3) športske discipline ili da je aktivno 
sudjelovao u  radu strukovnih  udruga ili organizacija s tri (3) javna predavanja, 
ljetnih športskih škola studenata, seminara, radionica i slično (samo za izbor nastavnika za 
tjelesnu i zdravstvenu kulturu)." 

 

Ad 8. 

Prof. dr. sc. Ivan Šimonović ukratko je obrazložio prijedlog Sporazuma o poticajnim mjerama za 
upis u ustanove visokog obrazovanja. Posebno je naglasio da se pod terminom „zatočeni i nestali 
branitelji" podrazumijevaju osobe koje se nisu vratile. Sporazum je usuglašen i spreman za 
potpisivanje. Ako se takav sporazum prihvati trebalo bi imenovati osobu koja će ga u ime 
Rektorskog zbora potpisati. Nadalje, Prof. dr. sc. Ivan Šimonović predložio je da se uskoro 
rasprave i poticajne mjere za studente invalide. Dr. sc. Zrinka Kovačević rekla je da je MZOŠ 
uputilo sveučilištima preporuku da se dosadašnja praksa upisa invalida na sveučilišta i dalje 
primjenjuje, a MZOS svim poslijediplomandima s invaliditetom subvencionira poslijediplomski 
studij. 
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Rektorski zbor je donio 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor prihvaća „Sporazum o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog 
obrazovanja." Predsjednik Rektorskog zbora ili osoba koju on ovlasti potpisat će Sporazum 
u ime Rektorskog zbora kako slijedi: 
 

I. 
Sveučilišta mogu u okviru svoje akademske samouprave donijeti poticajne mjere za upis u 
ustanove visokog obrazovanja onih kandidata (branitelja i HRVI iz Domovinskog rata te 
djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskog 
rata prve skupine) koji su zbog težine posljedica rata dovedeni u neravnopravni položaj s 
ostalim kandidatima u pogledu pristupa visokom obrazovanju. 
 

II. 
Rektorski zbor će uputiti na nadležna tijela pojedinih sveučilišta prijedlog da se 
kategorijama ovlaštenika spomenutim u članku I., pod uvjetom da prijeđu bodovni prag, 
omogući izravan upis na ustanove visokog obrazovanja izvan redovite kvote. 
 

III. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa snosit će troškove studija tako upisanih 
kandidata u realnom iznosu. 

IV. 
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osigurat će sredstva i 
snositi troškove u visini od 2.000,00 kuna za pripreme za polaganje razredbenog ispita za 
svakog zainteresiranog kandidata iz kategorija osoba navedenih u članku 53. Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04) 
u ustanovi po njihovom izboru, i to za djecu poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih 
branitelja bez obzira na prihode obitelji, a za sve ostale uz primjenu imovinskog cenzusa. 
 
 

V. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstvo obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti, imajući u vidu interes Republike Hrvatske za povećanjem 
broja visoko obrazovanih, a u svrhu omogućavanja boljeg pristupa obrazovanju, razmotrit 
će dodatne mogućnosti studentskog stipendiranja po različitim osnovama, sa ciljem da se 
ukupna sredstva za stipendije uvećaju po mogućnosti za 100%, a najmanje za 50% i da se 
stipendiranje za sve studente učini socijalno osjetljivijim i poticajnijim za studiranje na 
deficitarnim ustanovama visokog obrazovanja. 
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Ad 9. 

Gospođa Stanislava Rogić izvjestila je da su predstavnici MZOS obišli sva sveučilišta i upoznali 
odgovorne osobe s poslovima koji ih čekaju u vezi s obračunom bruto plaća. MZOŠ je izradilo 
plan daljnjih aktivnosti koji je dostavljen članovima Rektorskog zbora. Sveučilišni senati trebali bi 
donijeti odluke da će rektorati preuzeti obračune bruto plaća od mjeseca lipnja 2007., a MZOŠ će 
im prebaciti podatke. Rektor Marčelo Dujanić zatražio je da se u plan ubaci i Sveučilište Jurja 
Dobrile u Puli, ali je gospođa Stanislava Rogić odgovorila da MZOŠ za to još nije spremno. Testni 
model obračuna bruto plaća bit će na Sveučilišta J. J. Strossmavera u Osijeku. Rektorski zbor 
donio je 

ZAKLJUČAK 

1. Rektorski zbor preporuča sveučilišnim senatima da rektorati sveučilišta preuzmu od 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa poslove obračuna bruto plaća zaposlenika svojih 
sveučilišta. 

2. Da bi se obračun plaća mogao obavljati na sveučilištima počevši od 1. lipnja 2007. potrebno 
je da senati sveučilišta najkasnije do 10. travnja 2007. utvrde: 

a) godišnji plan potrebnih sredstava za bruto plaće stalno zaposlenih i vanjskih suradnika u 
okviru osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2007. godinu te predlože odluke o 
predvidivom zbirnom koeficijentu (za stalno zaposlene i vanjske suradnike) i ostalih prava 

zaposlenika; godišnji plan potrebnih novčanih sredstava za troškove poslovanja 
sveučilišta (rektorata i sastavnica sveučilišta) u okviru osiguranih sredstava u 
Državnom proračunu za 2007. godinu te predlože odluke o iznosu novčanih sredstava 
za: troškove poslovanja investicijskog održavanja, terenske nastave, porasta troškova 
zbog većeg broja upisanih studenata prema Sporazumu o poticajnim mjerama za upis 
u ustanove visokog obrazovanja, provedbe Bolonjskog procesa, Lump-suma i ostale 
predvidive troškove; 

b) godišnji plan za troškove prijevoza; 
c) financijski plan po mjesecima i dinamikom korištenja novčanih iznosa 

sukladno utvrđenim iznosima i donesenim odlukama. 
3.   Da bi se obavio prijenos poslova s Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 

na rektorate sveučilišta donosi se plan aktivnosti: 
a) prihvaćanje konceptualnog dizajna (Bluprint) po sveučilištima 

- rok: do 13. travnja 2007., 
b) prihvaćanje konceptualnog dizajna na &adzornom odboru 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
- rok: do 17. travnja 2007., 

c) dobivanje suglasnosti da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
iz postojeće aplikacije za obračun bruto plaća prenese podatke na 
rektorate sveučilišta u pokusni modul Integriranog financijsko- 
informacijskog sustava visokih učilišta koji razvija tvrtka b4b d.o.o. 
radi pripreme pokusne verzije modula za izračun bruto plaća 
- rok: do 1. travnja 2007., 
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d) prva pokusna implementacija modula za obračun bruto plaće 
realizirat će se na Sveučilištu J. J. Strossmavera u Osijeku 
- rok: do 20. travnja 2007., 

e) puštanje modula u produkciju prema naknadnom dogovoru sa 
sveučilištima 

rok: tijekom lipnja i srpnja 2007. 

Ad l0. 

a) Gospodin  Petar  Krolo,  ravnatelj   Sveučilišne  knjižnice  u   Splitu  ukratko je 
obrazložio pisanu informaciju o ustroju i financiranju sveučilišnih knjižnica u Hrvatskoj koja 
je dostavljena članovima RZ uz poziv za sjednicu kao i prijedloge rješenja za brojne 
probleme sveučilišnih knjižnica. Gospođa Stanislava Rogić potvrdila je da financiranje 
knjižnica nikad nije sustavno riješeno. Uvijek je sporna bila nabava knjižne građe te 
različiti programi: za građanstvo, za sveučilište i za čuvanje građe. Treba naći način da dio 
programa knjižnica financiraju gradovi. Jedno od mogućih rješenja je u tome da MZOŠ 
preuzme djelatnike i njihove plaće, a gradovi financiranju nabavu građe. Gospodin Petar 
Krolo rekao je da to zavisi o dobroj volji gradova jer za takvo što nema zakonskog uporišta. 
Stanislava Rogić odgovorila je da nikad dosad takav prijedlog gradovima nije ni iznesen. 
Stoga treba poticati razgovore na tu temu. 
 
 
Rektorski zbor donio je 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor preporuča da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa preuzme 
financiranje plaća zaposlenika u sveučilišnim knjižnicama, a da predstavnici 
sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa započnu pregovore s 
gradskim vlastima da sveučilišni gradovi preuzmu financiranje nabavke knjižne 
građe. 
 

 

b) Rektor Mateo Milković je uvodno rekao da su sad sva sveučilišta došla u situaciju 
da se ovrhe izvršavaju, a da novaca za refundaciju nema. Rektorica Gordana Kralik je 
rekla da na Sveučilištu J. J. Strossmavera u Osijeku neki fakulteti i nakon izvršene ovrhe 
mogu normalno poslovati, drugi su pak u blokadi, a trećima će računi biti blokirani 
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sljedeći tjedan. Dr. sc. Zrinka Kovačević rekla je da sredstva MZOŠ za tu svrhu iznose 8 
milijuna kuna i ići će onima koji su najugroženiji. Trajno rješenje za refundaciju sredstava 
sveučilištima osigurat će se do kraja ove kalendarske godine. MZOŠ moli sva sveučilišta 
da pošalju svoje prioritete i da zatraže financijska sredstva za sastavnice koje su 
najugroženije. 

 
Rektorski zbor donio je 

ZAKLJUČAK 

Sveučilišta će dostaviti prioritete Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za 
refundaciju sredstava koja su ovrhom skinuta s računa a radi neisplaćenih božićnica 
iz 2001. godine i to za svoje sastavnice čiji je račun nakon ovrhe blokiran. Rektorski 
zbor moli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa da do kraja 2007. godine svim 
sveučilištima refundira novčana sredstava za isplaćene božićnice iz 2001. godine koja 
su ovrhom skinuta s njihovih računa. 

c) Rektor Mateo Milković izvijestio je da se njemu kao predsjedniku RZ upućuje sve 
više zahtjeva i zamolbi pojedinih profesora koji traže pomoć u rješavanju statusa, izbora 
u zvanja i slično kao i za tumačenje raznih odluka i propisa. Predložio je donošenje 
odluke da se svi takvi zahtjevi prvo rasprave i riješe na sveučilišnim senatima, a RZ-u 
mogu se uputiti tek ako ih senati ne riješe ili ne mogu riješiti. 
Rektorski zbor donio je 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor će se očitovati po zahtjevima za tumačenje pojedinih odluka koje mu 
pojedinci upućuju tek nakon što o tome svoje očitovanje daju njihovi sveučilišni 
senati. 

d) Rektorski zbor je donio 
ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor podržava inicijativu poslovnog tjednika Lider da osigura godišnju 
pretplatu na taj list najboljim studentima hrvatskih sveučilišta. 

 
e) Rektorski zbor je donio 

ZAKLJUČAK 
Rektorski zbor moli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa da za 6. 

sjednicu pripremi naputak za postupanje po Zakonu o unutarnjoj kontroli na 
hrvatskim sveučilištima. 
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f) Rektorski zbor je donio 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor je mišljenja da plaće rektora treba izjednačiti s plaćama 
ministara u Vladi RH a plaće prorektora s plaćama državnih tajnika, uz dodatak od 
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Na kraju sjednice prof. dr. sc. Frano Ljubić, rektor Sveučilišta u Mostaru izvijestio 
je da mu mandat rektora istječe te da će se izbori za rektora održati 2. travnja 2007. 
Najljepše se zahvalio članovima Rektorskog zbora na suradnji koja je bila izuzetno korisna 
kako za njega osobno tako i za cijelu akademsku zajednicu Mostarskog sveučilišta. rektor 
Mateo Milković zahvalio se rektoru Franu Ljubiću na aktivnom sudjelovanju u radu RZ te 
je istaknuo da očekuje njegov dolazak na sljedeću sjednicu RZ i to u funkciji ponovno 
izabranog rektora ili u pratnji novoga rektora. 

Predsjednik Rektorskog zbora najavio je da će se 6. sjednica Rektorskog 
zbora u akademskoj 2006. / 2007. održati u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, u 
petak, 27. travnja 2007. s početkom u 11:00 sati. 

Zaključeno u 15:05 sati. 
Predsjednik Rektorskog zbora:  

prof. dr. sc. Mateo Milković, v. r.  

Zapisnik sastavio:  

Dalibor Ivušić, dipl. iur. 
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