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REKTORSKI ZBOR 
 
Sveučilište u Dubrovniku 
Branitelja Dubrovnika 29 
20 000 Dubrovnik 

Ur. broj: RZ-01-04-1500/ 35 -2007.  

U Dubrovniku, 28. travnja 2007.  

S K R A Ć E ' I  Z A P I S ' I K  

 
6. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2006./2007. godini, održane 27. travnja 2007. u 
Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, ulica Branitelja Dubrovnika 29., s početkom u 10,00 sati. 

'azočni članovi Rektorskog zbora: 
1. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
2. akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci, 
3. prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 
4. prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru, 
5. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednik Rektorskog zbora, 
6. prof. dr. sc. Robert Matijašić, prorektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ( za  prof. dr. sc. 
Marčela      

Dujanića, privremenog rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli), 
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. Stanislava Rogić, dipl. oec, tajnica Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, 

Ostali nazočni: 
1. prof. dr. sc. Vojo Višekruna, v.d.  rektor Sveučilišta u Mostaru, 
2. prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru, 
3. prof. dr. sc. Branko Rafajac, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, 
4. prof. dr. sc. Branko Jeren, tajnik RZ za međunarodnu suradnju, 
5. Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmavera u Osijeku, 
6. Roberta Hlača-Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
7. Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku, 
8. Antonella Lovrić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru, 
9. mr. sc. Marinko Jurilj, glavni tajnik Sveučilišta u Mostaru, 
10. Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku. 
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Rektor Mateo Milković, predsjednik RZ pozdravio je nazočne te utvrdio da je nakon 
dostavljanja prijedloga dnevnog reda i materijala za 6. sjednicu članovima RZ zaprimio 
dodatne prijedloge i materijale za nove točke dnevnog reda. Nadalje, prorektor Igor Zanchi 
također je na sjednici predložio uvrštenje još dvije točke dnevnog reda. Nakon rasprave, 
Rektorski zbor jednoglasno je donio sljedeći  

D'EV'I RED 
 

1. Prihvaćanje zapisnika s 5. sjednice Rektorskog zbora održane 22. 
ožujka 2007., 

2. Informacija o školarinama i raspisivanje natječaja za upis u I. godinu 
sveučilišnih studija u akademskoj  2007./2008. godini, 

3. Prijedlog 'acionalnog vijeća za visoko obrazovanje o programu 
vrednovanja hrvatskih visokih učilišta,  

4. Informacija o odlukama senata sveučilišta u vezi s donošenjem 
godišnjih odluka o korištenju proračunskih novčanih sredstava i 
prijenosu poslova obračuna bruto plaća s Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa na rektorate sveučilišta, 

5. Očitovanje sveučilišta o tekstu „Integracija sveučilišta“, 
6. 'aputak za postupanje po Zakonu o unutarnjoj kontroli na hrvatskim 

sveučilištima, 
7. Dopis predsjednice Hrvatskog knjižničarskog društva, 
8. Razno 

  

Ad 1. Rektorski zbor jednoglasno je donio 

Zaključak 

1. Prihvaća se zapisnik s 5. sjednice Rektorskog zbora održane 22. ožujka 2007. u 
Zadru. 

2. Počevši od ove, šeste sjednice Rektorskog zbora, pisat će se skraćeni zapisnici, uz 
navođenje svih osoba koje su sudjelovale u raspravi te zaključci po točkama dnevnog 
reda. Iznimno, ako sudionik rasprave to izričito zatraži, njegova rasprava, prijedlog  
ili izdvojeno mišljenje unijet će se zapisnik u punom opsegu.   

Rektorski zbor, u okviru ove točke dnevnog reda, razmotrio je realizaciju zaključaka s prošle 
sjednice i utvrdio da su zaključci provedeni, a o pojedinim pitanjima o kojima se tražila 
prethodna rasprava na sveučilišnim senatima, raspravljat će se u okviru točaka dnevnog reda 
ove  sjednice. 
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Ad 2. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi rektori, prorektori Igor Zanchi, Ante Uglešić i 
Robert Matijašić, te državni tajnik Slobodan Uzelac, Rektorski zbor jednoglasno je donio  

 

Zaključak 

1. Prima se na znanje informacija o iznosu školarina za akademsku 2007./2008. godine. 
Utvrđeno je da su sva sveučilišta, osim Sveučilišta u Zagrebu, zadržala iznose 
školarina u jednakim iznosima kao u akademskoj 2006./2007. godini. Prema odluci 
Senata Sveučilišta u Zagrebu novi sustav obračuna školarina primjenit će se na onim 
sastavnicama čija su fakultetska vijeća donijela takvu odluku. 

2. Rektorski zbor očekuje rezultate rada Savjeta za financiranje na izračunu stvarnih 
troškova studiranja na temelju kojih će se moći pristupiti objektivnom utvrđivanju 
visine školarina. 

3. Sveučilište u Dubrovniku koordinirat će poslove u vezi s objavljivanjem natječaja za 
upis u I. godinu studija u akademskoj 2007./2008. godini. Sva će sveučilišta dostaviti 
u rektorat Sveučilišta u Dubrovniku (adresa: rektorat@unidu.hr ili poštom na 
adresu: Branitelja Dubrovnika 29, 20 000 Dubrovnik) natječajne materijale 
najkasnije do 16. svibnja 2007. a natječaj će se objaviti u dnevnom tisku  do 20. 
svibnja 2007. 

4. Preporuča se svim sveučilištima da u svom upisnom kapacitetu dostave jednake 
kvote za upis studenata iz hrvatske dijaspore u akademskoj 2006./2007. godine koji 
su ispunili uvjete upisa utvrđene razredbenim postupkom. 

      

Ad 3. Nakon provedene rasprave na sveučilišnim senatima te rasprave na 5. i 6. sjednici 
Rektorskog zbora, Rektorski zbor utvrdio je da nije zaprimio primjedbe niti prijedloge za izmjene i 
dopune dokumenata za vrednovanje visokih učilišta koje je Nacionalno vijeće za visoko 
obrazovanje usvojilo na svojoj 42. sjednici održanoj 7. ožujka 2007. te da su dokumenti koje je 
vrlo detaljno obrazložio prof. dr. sc. Branko Rafajac kvalitetno i temeljito pripremljeni. Stoga je 
Rektorski zbor jednoglasno donio  

Mišljenje 

Dokumenti za vrednovanje visokih učilišta: „Samoanaliza“, „Tablica uz samoanalizu visokih 
učilišta“ i „Završno izvješće o vrednovanju visokih učilišta“   koje je 'acionalno vijeće za 
visoko obrazovanje usvojilo na svojoj 42. sjednici održanoj 7. ožujka 2007. dobro su 
strukturirani, sveobuhvatni i temeljito pripremljeni te kao takvi čine dobru podlogu za 
kvalitetnu provedbu postupka vrednovanja visokih učilišta. 

Nadalje, Rektorski zbor donio je  

Zaključak 

Preporuča se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da  osigura sredstva za rad 
povjerenstava koja će provesti postupak vrednovanja visokih učilišta.   
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Ad 4. Gospođa Stanislava Rogić, tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  
utvrdila je da Ministarstvo nije zaprimilo odluke sveučilišnih senata o preuzimanju obračuna 
bruto plaća. Jedino je Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku dostavilo takvu odluku.  

Rektorski zbor donio je 

Zaključak 

1. Sveučilišta čiji su senati ili druga nadležna tijela već donijeli odluke o preuzimanju 
obračuna bruto plaća i ovlastili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za 
prijenos podataka trebaju takve odluke odmah dostaviti Ministarstvu, a rektori onih 
sveučilišta koja još nisu donijela odluku trebaju pitanje preuzimanja obračuna bruto 
plaća uvrsti u dnevni red za sljedeću sjednicu njihovih senata.   

2. U dnevni red sljedeće sjednice Rektorskog zbora, kao prva točka nakon usvajanja 
zapisnika, uvrstit će se rasprava o implementaciji, postupku i zaduženjima u vezi s 
realizacijom odluke o preuzimanju obračuna bruto plaća na sveučilištima.  

3. Preporuča se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da što prije utvrdi postoji li 
mogućnost i financijska sredstva da se odluka o preuzimanju obračuna bruto plaća 
primijeni i na novoosnovano Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

 

 

Ad 5. Nakon provedene rasprave na sveučilišnim senatima i rasprava na 5. i 6. sjednici 
Rektorskog zbora utvrđeno je da nije bilo primjedbi na dokument „Integracija sveučilišta“ koji je 
izradio prof. dr. sc. Pero Lučin. U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, rektori 
Aleksa Bjeliš, Daniel Rukavina i Mateo Milković, rektorica Gordana Kralik i prof. dr. sc. Branko 
Jeren. Rektorski zbor donio je  

Zaključak 

1. Prihvaća se dokument „Integracija sveučilišta“ kao polazni dokument za provedbu 
postupka integracije hrvatskih sveučilišta. 

2. Rektorski zbor konstatira da se integrativni procesi na svim sveučilištima, osim onih 
koja su od samog osnivanja započela rad kao integrirana sveučilišta, provode slabo i 
sporo. 'adalje, moli se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa da svojim 
postupcima i aktivnostima potiče integrativne procese te da Uprava za visoko 
obrazovanje i Uprava za znanost sve aktivnosti dogovaraju izravno s rektorima a ne 
s čelnicima sastavnica unutar sveučilišta.  Uz državnog tajnika za visoko obrazovanje  
na sjednicama Rektorskog zbora trebao bi obvezno biti i državni tajnik za znanost.    

3. Rektorski zbor još jednom ističe svoju zabrinutost mogućim implikacijama odluke 
Ustavnog suda na započete integrativne procese na sveučilištima.  
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Ad 6. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali gospođa Stanislava Rogić, rektori Aleksa Bjeliš i 
Mateo Milković i prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, Rektorski zbor donio je  

Zaključak 

1. 'aputak Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za postupanje po Zakonu o sustavu 
unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru prima se na znanje. Rektori sveučilišta 
zaduženi su za provedbu  Zakona na svojim sveučilištima u skladu s naputkom. 

2. 'a svim sveučilištima treba planirati nova radna mjesta unutarnjeg revizora koji mora 
proći propisani postupak izobrazbe. 

Ad 7. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali rektori Mateo Milković, Daniel Rukavina i Aleksa 
Bjeliš te prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, a na prijedlog Hrvatskog knjižničarskog društva, Rektorski 
zbor donio je sljedeći 

Zaključak 

1. Sveučilišta će preispitati usklađenost svojih općih akata (statuta i pravilnika o 
ustroju radnih mjesta) sa Zakonom o knjižnicama ('' 105/97, 5/98 i 104/00) i Uredbom o 
nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ('' 38/01, 
112/01, 62/02, 156/02 i 162/03), te po potrebi izmjeniti odgovarajuće odredbe kako slijedi: 

- knjižnica u sastavu ustanove mora biti ustrojena kao posebna ustrojbena jedinica, 

- svaka knjižnica u sastavu ustanove mora imati voditelja koji ima visoko obrazovanje 
i stručno zvanje „diplomirani knjižničar“,  

- voditelj knjižnice član je upravnog tijela pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica, 

- na poslovima u knjižnicama mogu raditi osobe sa stručnim zvanjima: Pomoćni 
knjižničar (srednjoškolsko obrazovanje i stručni ispit), Knjižničar (prvi stupanj 
visokog obrazovanja i stručni ispit) i Diplomirani knjižničar (visoko obrazovanje i 
stručni ispit), 

- svaka osoba koja radi na knjižničarskim poslovima za koje se zahtjeva visoko 
obrazovanje može stručno napredovati i imati jedno od stručnih zvanja koja mu na 
temelju doprinosa unaprjeđenju struke te na temelju objavljenih recenziranih 
radova dodjeljuje na prijedlog posebnog povjerenstva imenovanog od Hrvatskog 
knjižničnog vijeća ministar kulture: Viši knjižničar i Knjižničarski savjetnik. 

2. Sveučilišta će u svoje godišnje planove razvojnih radnih mjesta ugraditi i 
knjižničarska radna mjesta.  
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Nadalje, u okviru ove točke dnevnog reda, a na prijedlog prof. dr. sc. Slobodana Uzelca, Rektorski 
zbor donio je 

Zaključak 

'a sljedećoj sjednici Rektorskog zbora imenovat će se Povjerenstvo za koordinaciju 
suradnje između 'acionalne i sveučilišne knjižnice i sveučilišnih knjižnica u sveučilišnim 
centrima.  

 

Ad 8. Rektorski zbor donio je  

Zaključak 

Rektorski zbor odbija dati suglasnost na Poslovnik o radu Predsjedništva Hrvatskog 
studentskog zbora kojega je Hrvatski studentski zbor donio 24. travnja 2007. 

Rektorski zbor preporuča Predsjedništvu Hrvatskog studentskog zbora da svoje aktivnosti u 
svezi donošenja  općih akata uskladi s Zakonom o studentskom zboru i studentskim 
organizacijama. 

S predstavnicima Hrvatskog studentskog zbora, u smislu stavka 2. ovog zaključka, glavna 
tajnica Sveučilišta u Zadru održat će potrebne konzultacije.  

 

Ad 9. Rektorski zbor donio je sljedeće zaključke: 

1. Rektorski zbor predlaže akademika Lea Budina kao svojeg predstavnika u Savjet 
hrvatske nacionalne grid infrastrukture. 

2. Postupanje po zahtjevu prof. dr. sc. Ane Marušić nije u nadležnosti Rektorskog 
zbora. 

3. Rektorski zbor prihvaća prijedlog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o 
pokretanju postupka upisa u Upisnik znanstvenika i nastavnika u umjetničko –
nastavnom zvanju kako bi bili u mogućnosti prijavljivati projekte i na taj način 
unapređivati nastavnu i umjetničku djelatnost na umjetničkim akademijama. 

4. 'acrt Smjernica za određivanje razine prava redovitih studenata zajedno s 
prijedlogom Predsjedništva Hrvatskog studentskog zbora dostavlja se svim senatima 
na raspravu. Odluka o Smjernicama za određivanje razine prava redovitih studenata 
donijet će se na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora. 

5. Rektorski zbor preporuča svim sveučilištima uporabu programa ISVU te moli 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za pomoć da se taj program do kraja 
razvije i usavrši kao što je u početku njegove primjene bilo i planirano.   
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Članovi Rektorskog zbora suglasili su se da će se sljedeća (7.) sjednica Rektorskog zbora održati u 
Osijeku u srijedu, 23. svibnja 2007. s početkom u 17,00 sati. 

 

Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac na kraju sjednice pozvao je rektore da nazoče godišnjem skupu 
hrvatskih znanstvenika iz zemlje i inozemstva koji će se održati u Splitu od 8. do 10. svibnja 2007. 
Ako zbog drugih, ranije preuzetih obveza rektori ne budu mogli sudjelovati cijelo vrijeme u radu 
skupa,   trebali bi obvezno nazočiti donošenju i potpisivanju zaključaka zadnjeg dana skupa. 

Zaključeno u 13,30 sati. 
Predsjednik Rektorskog zbora:  

prof. dr. sc. Mateo Milković, v. r.  

Zapisnik sastavio:  

Dalibor Ivušić, dipl. iur. 
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