
REKTORSKI ZBOR 
Sveučilište u Dubrovniku  
Branitelja Dubrovnika 29 
20 000 Dubrovnik 

Ur. broj: RZ- 01-02-1500/ 52-2007 

U Dubrovniku, 4. listopada 2007.  

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K  
 

9. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2006./2007. godini, održane 27. rujna 
2007. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29,  s početkom u 

10,00 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. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu (u ime rektora prof. dr. sc. Ivana 

Pavića), 
5.  prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru, 
6. prof. dr. sc. Marčelo Dujanić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, , 
7. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednik 

Rektorskog zbora. 
 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić, državni tajnik za znanost, 
 

Ostali nazočni: 
1. prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru, 

2. prof. dr. sc. Zlatko Kniewald, predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, 

3. prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, 

4. prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prorektorica za nastavu Sveučilišta u Dubrovniku, 
5. prof. dr. sc. Vjekoslav Damić, prorektor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Dubrovniku, 

6. Valentina Bulić, studentica, predsjednica Hrvatskog studentskog zbora, 

7. Krešimir Bašić, student, zamjenik predsjednice Studentskog zbora,  
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8. Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 

9. Roberta Hlača–Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 

10. Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku, 

11. Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku. 

 

Rektor Mateo Milković, predsjednik Rektorskog zbora pozdravio je nazočne i istaknuo 

kako je ovo zadnja sjednica Rektorskog zbora pod njegovim predsjedanjem jer će tu 

dužnost preuzeti rektor Sveučilišta u Rijeci, akademik Daniel Rukavina. Nadalje, 

zahvalio se prof. dr. sc. Draženu Vikiću-Topiću, državnom tajniku za znanost, prof. dr. 

sc. Krešimiru Paveliću, predsjedniku Nacionalnog vijeća za znanost i prof. dr. sc. Zlatku 

Kniewaldu, predsjedniku Akademije tehničkih znanosti Hrvatske što su se odazvali pozivu 

za sudjelovanje u radu sjednice. Izvijestio je da su se državni tajnik za visoko obrazovanje 

prof. dr. sc. Slobodan Uzelac i pomoćnica ministra dr. sc. Zrinka Kovačević  te prof. dr. sc. 

Branko Rafajac, predstavnik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i prof. dr. sc. 

Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za visoko obrazovanje unaprijed ispričali što ne 

mogu doći na sjednicu jer sudjeluju na sjednici Sabora na kojoj se odlučuje o Zakonu o 

stručnim nazivima i akademskim titulama, a gospođa Stanislava Rogić, tajnica 

ministarstva se ispričala zbog bolesti. 

Rektorski zbor jednoglasno je donio 

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje skraćenog zapisnika s 8. sjednice Rektorskog zbora održane 29. lipnja 2007., 
2. Informacija o izradi privremenog plana financiranja sveučilišta od siječnja do ožujka 2008. i 

plana financiranja sveučilišta u 2008. godini, 
3. Prvi počeci diplomskih i stručnih specijalističkih studija od akademske 2008./2009. godine: 

rasprava o otvorenim pitanjima, 
4. Informacija o znanstvenim novacima i njihov raspored po sveučilištima i institutima, 
5. Informacija o aktivnostima za sustavno rješavanje pitanja financiranja poslijediplomskih 

doktorskih studija, 
6. Informacija o konačnom planu vrednovanja svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, 
7. Preporuka Rektorskog zbora u vezi s visinom naknade pri postupku priznavanja inozemnih 

visokoškolskih kvalifikacija, 
8. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i 

granama, 
9. Informacija o poticajnim aktivnostima za brže uključivanje studenata i nastavnika u 

programe međunarodne razmjene, 
10. Imenovanje predsjednika Rektorskog zbora u akademskoj 2007./2008. godini, 
11. Razno: 

a) Prihvaćanje pokroviteljstva Sajma stipendija 2007., 
b) Sudjelovanje na znanstvenom savjetovanju „Obrazovanje inženjera – Bolonjski 

proces – 3 godine kasnije“, 
c) Usklađivanje općih akata visokih učilišta sa Zakonom o studentskom zboru i 

drugim studentskim organizacija, 
d) Prijedlog za izradu Nacionalnog registra stipendija, 
e) Ažuriranje podataka u MOZVAG-u, 
f) Informacija o provedbi naputaka MZOŠ u vezi s državnim maturama. 



 3 

Ad.1 Rektorski zbor jednoglasno je donio  
 

Zaključak 
 

Prihvaća se skraćeni zapisnik s 8. sjednice Rektorskog zbora koja je 
održana 29. lipnja 2007. u Dubrovniku.  
 

Rektor Mateo Milković izvijestio je članove Rektorskog zbora da su izvršeni svi 
zaključci doneseni na 8. sjednici Rektorskog zbora. 
 
 
Ad. 2 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi rektori i državni tajnik za znanost Dražen 
Vikić Topić Rektorski zbor je jednoglasno je donio  
 

Zaključak 
 
Na slijedećoj sjednici Rektorskog zbora u listopadu 2007. raspravit će se 
očekivani financijski plan po sveučilištima za poslovnu 2007. godinu, privremeni 
plan financiranja sveučilišta od siječnja do ožujka 2008., plan financiranja 
sveučilišta u 2008. godini i plan financiranja sveučilišta za razdoblje 2008. – 2010. 
godina. Također će se utvrditi način poslovanja sveučilišta koja preuzimaju 
obračun bruto plaća od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Sporazum o 
načinu postupanja pri korištenju sredstava iz novoodobrenih kredita za kapitalnu 
izgradnju za sveučilišta u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. 
Predlaže se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da do održavanja 
slijedeće sjednice Rektorskog zbora obavi sve pripreme radi kvalitetnog 
donošenja konkretnih zaključaka. 
 
 
Ad. 3 Rektor Mateo Milković ukratko je obrazložio informaciju o izradi privremenih 
planova financiranja sveučilišta jer je uvodno izlaganje na ovu temu trebao održati 
državni tajnik za visoko obrazovanje prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, a koji je zbog drugih 
obveza bio spriječen doći na sjednicu. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali rektori 
Daniel Rukavina, Mateo Milković i Aleksa Bjeliš te prorektor Igor Zanchi, Rektorski zbor 
jednoglasno je donio 
 

Zaključak 
 
Budući da na hrvatskim sveučilištima u akademskoj 2007./2008. godini završava 
studij prva generacija studenata preddiplomskih studija, Rektorski zbor posebnu 
će pozornost posvetiti aktivnostima da se u dogovoru i koordinaciji s 
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Nacionalnim vijećem za visoko 
obrazovanje i Studentskim zborom omogući od akademske 2008./2009. godine  
nastavak studiranja na diplomskim studijima. S tim u vezi predstavnici 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa će na sljedećoj sjednici Rektorskog 
zbora dati mišljenje o svim bitnim pitanjima u vezi s izvedbom diplomskih i 
stručnih specijalističkih studija.  
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Ad.4. Dražen Vikić-Topić, državni tajnik za znanost dao je pregled stanja znanstvenih 
novaka i njihov raspored po sveučilištima i institutima. Trenutno je na hrvatskim 
sveučilištima i institutima angažirano 2.670 znanstvenih novaka, odobreno ih je još 200 
(u tijeku su natječajni postupci za njihovo zapošljavanje), a za očekivati je da će se do 
kraja 2007. godine odobriti još 50 do 60 zahtjeva. Krešimir Pavelić, predsjednik 
Nacionalnog vijeća za znanost istaknuo je da je tema znanstvenih novaka jedna od 
bitnih pitanja kojima će se ubuduće baviti Nacionalno vijeće za znanost. Ocijenio je da je 
sustav znanstvenih novaka jako bitan kako za znanstveni tako i za nastavni rad i 
pomlađivanje nastavnog kadra, ali u njegovoj primjeni javljaju se brojni apsurdi pa cijeli 
sustav treba temeljito razmotriti i poboljšati. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi 
rektori, Rektorski zbor jednoglasno je donio  
 

Zaključak 
 
Rektorski zbor je primio na znanje izvješće Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa o sadašnjem broju znanstvenih novaka i njihovom rasporedu po 
sveučilištima i institutima. Promjene u sustavu znanstvenih novaka su nužne jer 
broj novaka po sveučilištima ne odgovara dostignutom stupnju razvoja. Promjene 
treba  napraviti u sinergiji sveučilišta, Rektorskog zbora, Nacionalnih vijeća i 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Pored mjesta znanstvenih novaka 
koja se daju uz projekte svako sveučilište (rektor) bi trebao dobiti određeni broj 
mjesta što bi poticalo osmišljavanju razvoja i postupne korekcije neuravnoteže u 
raspodjeli među sveučilištima. 
 
 
Ad 5. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi rektori, Rektorski zbor jednoglasno je 
donio  
 

Zaključak 
 

Sva sveučilišta trebaju Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa dostaviti 
pregled troškova školarina poslijediplomskih sveučilišnih studija koje snose 
sveučilišta. 
 
 
Ad 6. Nakon što je Krešimir Pavelić, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost dao 
informaciju o sadašnjem načinu financiranja znanstvenih projekata i provedene rasprave 
u kojoj su sudjelovali rektori Daniel Rukavina, Aleksa Bjeliš i Gordana Kralik Rektorski 
zbor jednoglasno je donio  
 

Zaključak 
 
Prihvaća se informacija o sadašnjem statusu financiranja i odobravanja 
znanstvenih projekata, a prijedlog promjena načela financiranja treba temeljito 
razraditi.  
Rektorski zbor očekuje od Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje konačni plan 
vrednovanja visokih učilišta. 
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Ad 7.  Rektorski zbor jednoglasno je donio 
 

Zaključak 
 
Rektorski zbor podržava prijedlog Agencije za znanost i visoko obrazovanje u vezi 
s izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja 
naknade za troškove postupka izdavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i 
razdoblja studija.  
 
 
Ad 8. Rektor Aleksa Bjeliš uvodno je obrazložio Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o 
znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama. U raspravi su se ostali rektori 
složili da je potrebno napraviti izmjene i dopune Pravilnika, ali nakon temeljite analize na 
sveučilišnim senatima. Rektorski zbor jednoglasno je donio  
 

Zaključak 
 
Prijedlog Sveučilišta u Zagrebu u vezi s izmjenama i dopunama Pravilnika o 
znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama prima se na znanje. 
Sva ostala sveučilišta provest će raspravu na sveučilišnim senatima i poslati 
svoje prijedloge izmjena i dopuna ovog pravilnika Nacionalnom vijeću za znanost. 
 
 
Ad 9. Rektor Aleksa Bjeliš uvodno je obrazložio prijedlog poticajnih aktivnosti za brže 
uključivanje studenata i nastavnika u programe međunarodne razmjene koje je u tom 
smjeru napravilo Sveučilište u Zagrebu. U raspravi su sudjelovali svi rektori i 
predsjednica Studentskog zbora, Valentina Bulić, te posebno naglasili da je uz poticanje 
mobilnosti na međunarodnoj razini potrebno ostvariti mobilnosti na nacionalnoj razini 
kao i unutar samih sveučilišta. Rektorski zbor jednoglasno je donio  
 

Zaključak 
 
Prihvaća se informacija o poticajnim aktivnostima za brže upućivanje studenata i 
nastavnika u program međunarodne razmjene Sveučilišta u Zagrebu.  
Rektorski zbor podržava osnivanje Agencije za mobilnost. 
Rektorski zbor predlaže sveučilištima formiranje zajedničkog povjerenstva za 
realizaciju programa mobilnosti studenata u kojem bi svako sveučilište imalo po 
jednog predstavnika. Predlaže se senatima sveučilišta da u najkraćem roku 
imenuju svog predstavnika.  
  
 
Ad 10. Predsjednik Rektorskog zbora Mateo Milković utvrdio je da s ovom sjednicom 
prestaje njegov jednogodišnji mandat predsjednika Rektorskog zbora te da od 28. rujna 
2007. prema redoslijedu predsjedanja utvrđenom Poslovnikom Rektorskog zbora za 
naredno jednogodišnje razdoblje predsjedanje treba preuzeti rektor Sveučilišta u Rijeci 
akademik Daniel Rukavina. Rektorski zbor jednoglasno je donio  
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Odluku 
 
Akademik Daniel Rukavina rektor Sveučilišta u Rijeci imenuje se predsjednikom 
Rektorskog zbora u akademskoj 2007./2008. godini. 
Mandat od jedne godine novom predsjedniku Rektorskog zbora započinje 28. 
rujna 2007. 
 
 
Ad 11. Rektorski zbor jednoglasno je donio sljedeće  
 

Zaključke 
 

a) Na prijedlog Instituta za razvoj obrazovanja Rektorski zbor prihvaća 
pokroviteljstvo Sajma stipendija za 2007.  

b) Prihvaća se preporuka Hrvatske akademije tehničkih znanosti o 
sudjelovanju na znanstvenom savjetovanju „Obrazovanje inženjera – 
Bolonjski proces – tri godine kasnije“. 

c) U skladu s naputkom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Rektorski 
zbor utvrđuje da sveučilišta trebaju provesti aktivnosti usklađivanja općih 
akata sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama u okvirima predviđenim tim zakonom te provesti prve izbore 
za studentske predstavnike u skladu s odredbama Zakona u najkraćem 
mogućem roku. 

d) Rektorski zbor prihvaća prijedlog Sveučilišta u Zagrebu za izradu 
Nacionalnog registra stipendija. 

e) Rektorski zbor uputit će dopis Agenciji za visoko obrazovanje sa zamolbom 
da se podaci o nastavnim programima i nastavnicima kao i status 
odobrenja pojedinih studijskih programa redovito ažuriraju. 

f) Rektorski zbor uvrstit će u dnevni red sljedeće sjednice raspravu o državnoj 
maturi i vrednovanje državne mature u provedbi razredbenih postupaka za 
upis na visoka učilišta.  

 
Na kraju sjednice rektor Mateo Milković zahvalio se nazočnima na sudjelovanju u radu 
sjednice, a posebno rektoru Sveučilišta u Zadru Damiru Magašu kojemu prestaje 
funkcija rektora 1. listopada 2007. Također je naglasio da je u protekloj godini održano 9 
sjednica Rektorskog zbora na kojima je raspravljeno 120 točaka dnevnog reda. Zaželio 
je uspješan rad novom predsjedniku Rektorskog zbora Daielu Rukavini. Također, 
pozvao je sve nazočne da se priključe proslavi 35-e obljetnice rada Međunarodnog 
sveučilišnog centra (IUC) u Dubrovniku koja se obilježava od 27. do 29. rujna 2007. u 
Dubrovniku. 
 
 

Zaključeno u 14,30 sati. 
Predsjednik Rektorskog zbora:  
prof. dr. sc. Mateo Milković, v. r.  

Zapisnik sastavio: 
Dalibor Ivušić, dipl. iur. 


