
REKTORSKI ZBOR 
 

Sveučilište u Dubrovniku  
Branitelja Dubrovnika 29 
20 000 Dubrovnik 

Ur. broj: RZ- 01-02-1500/41-2007 

U Dubrovniku, 28. svibnja 2007.  

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K  
 
7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2006./2007. godini, održane 23. svibnja 
2007. u Rektoratu Sveučilišta u Osijeku, Trg sv. Trojstva 3, Osijek, s početkom u 17,00 
sati. 

Nazočni 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. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, 
5. prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru, 
6. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednik 

Rektorskog zbora, 
7. prof. dr. sc. Marčelo Dujanić, privremeni rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 

Nazočni 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. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru, 
2. Marin Bakša, student, predstavnik Hrvatskih studentskog zbora, 
3. Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 
4. Antonella Lovrić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru, 
5. Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku. 
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Prije početka 7. sjednice RZ svečano je potpisan Sporazum o međusobnoj suradnji 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Rijeci. 
 
Rektor Mateo Milković, predsjednik RZ pozdravio je nazočne te utvrdio da je nakon 
dostavljanja prijedloga dnevnog reda i materijala za 7. sjednicu članovima RZ zaprimio 
dodatne prijedloge i materijale za nove točke dnevnog reda. Nadalje, dopune dnevnog 
reda zatražili su: rektor Aleksa Bjeliš, rektorica Gordana Kralik, rektor Damir Magaš, i 
državni tajnik Slobodan Uzelac. Nakon rasprave, Rektorski zbor jednoglasno je donio 
sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje zapisnika s 6. sjednice Rektorskog zbora održane 27. 
travanja 2007., 

2. Preporuka za određivanje prava redovitih studenata 
3. Informacija o odlukama sveučilišnih senata u vezi s realizacijom 

preuzimanja bruto plaća od Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa na rektorate sveučilišta, 

4. Informacija o dosadašnjim aktivnostima u vezi s integracijom 
sveučilišta,  

5. Doktorski studiji na sveučilištima s dopusnicama i privremenim 
dopusnicama, 

6. Imenovanje Povjerenstva za koordinaciju suradnje između Nacionalne 
i sveučilišne knjižnice i sveučilišnih knjižnica u sveučilišnim 
središtima, 

7. Donošenje izmjena Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i 
stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastvana zvanja, 

8. Razno 
 
 
Ad.1 Rektorski zbor jednoglasno je donio 
 

Zaključak 
 

1. Prihvaća se skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Rektorskog zbora koja je 
održana 16. travnja 2007. u Dubrovniku. 
 

Rektorski zbor, u okviru ove točke dnevnog reda, raspravio je prijedlog rektora 
Alekse Bjeliša. U raspravi su još sudjelovali rektori: Ivan Pavić, Mateo Milković, Damir 
Magaš, Goradna Kralik, državni tajnik Slobodan Uzelac i predstavnik studenata Marin 
Bakša. 
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Rektorski zbor jednoglasno je donio 
 

Zaključak 
 
kojim se dopunjuje zaključak sa 6. sjednice Rektorskog zbora održane 27. travnja 2007. 
u Dubrovniku – pod 2. točkom dnevnog reda: „Informacija o školarinama i raspisivanje 
naječaja za upis u I. godinu sveučilišnih studija u akademskoj 2007./2008. godini“ tako 
da glasi: 
 

Natječaj za upis studenata u I. godinu studija u akademskoj 2007./2008. 
godini objavit će se 28. svibnja 2007. u dnevnom listu „Vjesnik“ – Poseban prilog. 
 

Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja donio 
je, po raspisanom natječaju, odluku o izradi projekta školarina. Voditelj projekta je 
dr. sc. Anto Bajo s Instituta za javne financije Zagreb. 
 

Rektorski zbor preporuča sveučilišnim senatima i nadležnim tijelima 
sveučilišnih sastavnica da troškovi studija (školarine): budu za a) izvanredne 
studente, ne više od maksimalnog iznosa školarine utvrđene za redovite studente 
koji u cjelosti snose trošak redovitog studija, b) strane državljane, ne više od 
trostrukog iznosa školarine utvrđene za redovite studente koji u cjelosti snose 
trošak redovitog studija i c) studente pripadnike hrvatskog naroda izvan 
Republike Hrvatske (tzv. dijaspora) jednake kao i za redovite studente koji u 
cjelosti snose trošak redovitog studija, pod uvjetom da prođu razredbeni prag. 
 
 
Ad. 2 Nakon rasprave o prijedlogu za utvrđivanje prava redovitih studenata u kojoj su 
sudjelovali svi rektori i državni tajnik prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, Rektorski zbor 
jednoglasno je donio  
 

Zaključak 
 

Rektorski zbor preporuča sveučilišnim senatima i nadležnim tijelima 
sveučilišnih sastavnica donošenje jedinstvene Odluke o određivanju prava 
redovitih studenata koja će sadržajno biti sukladna „Preporuci za određivanje 
prava redovitih studenata“ koju je izradilo Nacionalno vijeće za visoko 
obrazovanje. 
 

Radi ujednačavanja i određivanja prava redovitih studenata zajamčenih 
člankom 88. stavcima 3. i 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju preporuča se donošenje odluke u što kraćem roku (dva do tri tjedna). 
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Ad. 3 Nakon informacije svih rektora i provedene rasprava, Rektorski zbor jednoglasno 
je donio 
 

Zaključak 
 

Utvrđuje se da su sva sveučilišta donijela odluke u vezi s preuzimanjem 
obračuna bruto plaća 
 

Radi utvrđivanja konačnih potreba financiranja za akademsku 2007./2008. 
godinu i mogućeg rebalansa proračuna preporuča se sveučilišnim senatima 
donošenje odluka o financiranju prema uputama i rokovima Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa. 
 
 
Ad.4. Nakon informacije predsjednika Rektorskog zbora i rasprave u kojoj su 
sudjelovcali svi rektori, Rektorski zbor jednoglasno je donio  
 

Zaključak 
 

Rektorski zbor nije zaprimio zaključke I. seminara „Pravni i organizacijski 
aspekti integriranog sveučilišta“ koji je pod nazivom “Učinkovitost postojećih 
organizacijskih modela s obzirom na stupanj funkcionalne integriranosti 
pojedinog sveučilišta“ održan u Begovom Razdolju od 3. do 5. svibnja 2007., pa ih 
ne može komentirati. 
 

Rektorski zbor će na svakoj sjednici raspravljati o konkretnim pitanjima u 
vezi s integrativnim procesima i postupcima na sveučilištima radi njihovog 
rješavanja. 
 
 
Ad 5. Nakon informacije svih rektora o poslijediplomskim studijima, Rektorski zbor 
jednoglasno je donio 
 

Mišljenje 
 

Pokretanje i izvedba pojedinog poslijediplomskog studija ne može se više 
izvoditi bez dopusnica izdanih u skladu s zakonom. 
 

Rektorski zbor očekuje od svih sveučilišta i njihovih sastavnica koji izvode 
poslijediplomske studije na temelju privremenih dopusnica da će, bez odgode, 
otkloniti nedostatke pojedinog studijskog programa i ishoditi dopusnice za 
nastavak izvedbe tih studija. 
 
 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dostavit će sveučilištima dopis 
kojim stavlja izvan snage svoju odluku kojom se moglo početi s izvedbom 
poslijediplomskih studija na temelju odluke senata. 
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Ad 6. U Povjerenstvo za koordinaciju suradnje između Nacionalne i sveučilišne knjižnice 
i sveučilišnih knjižnica u sveučilišnim središtima imenuju se: 
 
1. Tihomir Maštrović, ravnatelj NSK Zagreb, 
2. Dragutin Katalenac, ravnatelj Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku, 
3. Petar Krolo, ravnatelj Sveučilišne knjižnice u Splitu, 
4. Bruno Dobrić, ravnatelj Sveučilišne knjižnice u Puli, 
5. Senka Tomljanović, ravnateljica Sveučilišne knjižnice u Rijeci, 
6. Srećko Jelušić, pročelnik odjela za knjižnjičarstvo Sveučilišta u Zadru, 
7. Sofija Bogoje, diplomirani knjižničar Sveučilišta u Dubrovniku 
 
 
Ad 7. Na prijedlog senata Sveučilišta u Splitu, Rektorski zbor jednoglasno je donio  
 
 

Odluku o izmjeni  
Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 

izbora u znanstveno nastavna zvanja 
 

I. 
 

U Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 
postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 106/06) u 
točki IV. stavku 2. točki 2. riječi: „i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u 
koautorstvu sa studentom“ brišu se, a iza riječi „radova“ stavlja se točka. 
 
 
Ad 8. Rektorski zbor donio je slijedeće zaključke: 
 
1. U Savjet hrvatske nacionalne grid infrastrukture umjesto akademika Lea Budina, 
rektorski zbor predlaže Melitu Kovačević.  
 
2. 29. svibnja 2007. u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u 
Zagrebu, s početkom u 11,00 sati potpisat će se ugovori o odobravanju stambenih 
kredita zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. 
 
3. Prema odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske i tumačenja Središnjeg ureda za 
državnu upravu Ministarstvo za znanost, obrazovanje i šport isplatit će rektorima i 
prorektorima, kroz plaću za mjesec svibanj 2007., uvećanje od 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža i dalje, te razliku za ovo uvećanje za mjesec travanj 2007. 
 
4. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa zatražit će od Ministarstva mora, turizma, 
prometa i razvitka donošenje naputka kojim se obavljanje sveučilišne stručne terenske 
nastave ne smatra obavljanjem turističke djelatnosti i djelatnosti turističkog vodiča u 
smislu Zakona o turističkoj djelatnosti. 
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Članovi Rektorskog zbora suglasili su se da će se 8. sjednica Rektorskog zbora održat 
će se 29. lipnja 2007. 
 
 
Zaključeno u 19,30 sati. 

 
 
Predsjednik Rektorskog zbora:  
 
prof. dr. sc. Mateo Milković, v.r.  

 
Zapisnik sastavio:  
 
Branko Putica, dipl. iur. 


