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RZ-01-26/08. 

Rijeka, 26. rujna 2008. 

 

Rektorski zbor 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

10. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2007./2008. godini, održane 

 25. rujna 2008. godine, s početkom u 10 30 sati na 

rektoratu Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10. 

 

Nazočni članovi Rektorskog zbora: 

 

• prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J.J. Strossmayera u 

Osijeku, 

• prof.dr.sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu,  

• prof.dr.sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 

• prof.dr.sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru, 

• prof.dr.sc. Marčelo Dujanić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 

• prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, 

• akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci, predsjednik Rektorskog 

zbora 

 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 

• dr.sc. Radovan Fuchs, državni tajnik, 

• Stanislava Rogić, dipl.oec, tajnica MZOŠ-a 

• Vito Turšić, dipl.iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje, 
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Ostali nazočni: 

 

• prof.dr.sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru, 

• prof.dr.sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća Veleučilišta i visokih škola, 

• prof.dr.sc. Tonko Ćurko, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 

• prof.dr.sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agenzije za znanost i visoko 

obrazovanje, 

• Vilim Ribić, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, 

• Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku,  

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

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

• Andrea Miočić, prof., Sveučilište u Rijeci. 

 

Predsjednik Rektorskoga zbora akademik Daniel Rukavina otvorio je 10. sjednicu 

Rektorskoga zbora  i predložio da se usvoji dnevni red koji su rektori dobili uz poziv za 

ovu sjednicu. 

Rektorski zbor jednoglasno donio sljedeći  

 

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika s 9. sjednice Rektorskog zbora od 8. srpnja 2008., 

2. Informacije predsjednika Rektorskog zbora, 

3. Financiranje visokog obrazovanja – tematska točka na prijedlog državnog 

tajnika dr.sc. Radovana Fuchsa, 

4. Upisi u akademsku godinu 2008./2009. – informacije rektora, 

5. Mjere i aktivnosti u borbi protiv koruptivnog ponašanja na sveučilištima 

(privitak-materijal Agencije za znanost i visokoobrazovanje dostavljen 

rektorima), 

6. Izvješća: 

a) o Osnivačkoj skupštini Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatska 

b) o radu udruge Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske i dosadašnjem 

stanju implementacije novog sustava za knjižnično poslovanje u knjižnice 
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sveučilišta Hrvatske, (izvjestitelj prof.dr.sc. Ante Uglešić; privitak dostavljen 

e-mailom), 

7. Kolektivno pregovaranje na sveučilištima 

a) troškovi poslijediplomskih studija 

b) posebni ugovori u kontekstu vlastitih prihoda (izvjestitelji: prof.dr.Radovan 

Fuchs, Vilim Ribić), 

8. Prijedlog izmjena i dopuna uvjeta RZ za izbor u nastavna zvanja (povjerenstvo 

Rektorskog zbora – prorektori za nastavu), 

9. Razno. 

 

Ad 1. Rektorski zbor je jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik s 9. sjednice Rektorskoga zbora održane 8. srpnja 2008. 

godine. 

 

Ad 2. Predsjednik Rektorskoga zbora izvijestio je nazočne o dopisima pristiglim 

Rektorskom zboru 

• Nacionalnog centra  za vanjsko vrednovanje obrazovanja traži se da Rektorski zbor 

imenuje sveučilišne profesore za suradnike u skupinama pri izradi ispitnih 

materijala državne mature. Rektor Bjeliš je naglasio kako bi u svakoj toj skupini 

polovicu članova trebali sačinjavati sveučilišni profesori.  Od Ministarstva će se 

zatražiti da dopis proslijede svim rektorima. 

• Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje predložilo je uvođenje kolegija Ženski 

studiji na hrvatskim sveučilištima, što Rektorski zbor podržava. 

• rektor Uglešić je predložio da na idućoj sjednici Rektorskoga zbora jedna od točaka 

dnevnoga reda bude Zapošljavanje novih znanstvenih novaka. 

• predsjednica Agencije znanosti i visokog obrazovanja, prof.dr.sc. Jasmina 

Havranek Rektorskome je zboru dostavila Priručnik za vanjsku i neovisnu 

periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete kao obavijest, a rasprava bi 

uslijedila na idućoj sjednici. 

• na traženje Hrvatskog sveučilišnog sportskog saveza predlaže se da svako 

sveučilište organizira zajednički sastanak Sportskih saveza sveučilišta i delegacije 
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Hrvatskog olimpijskog odbora na kojem bi bila nazočna i prof.dr.sc. Zrinka 

Kovačević, državna tajnica za šport, a raspravljalo bi se o cjelovitom programu 

unapređenja sporta na svakom sveučilištu. 

• sukladno člancima 18. i 39 Pravilnika o ustroju Autentikacijske i autorizacijske 

infrastrukture znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj-AAI@EduHr, 

Rektorski je zbor zamolio rektora Bjeliša da iz reda članova zagrebačke akademske 

zajednice predloži predstavnika u Savjet AAI@EduHr. 

Ad 3. Na prijedlog državnog tajnika Radovana Fuchsa i g.Vilima Ribića, predsjednika 

Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja spojene su točke 3. i 7. 

dnevnoga reda. 

U raspravi o proračunu za 2009. godinu državni je tajnik naglasio kako u finalnoj verziji 

proračuna visokih učilišta trebaju sudjelovati predstavnici svakog sveučilišta i 

veleučilišta. Završne verzije proračuna za svako sveučilište će se smanjivati linearno, a od 

sveučilišta i veleučilišta će se tražiti očitovanje oko toga koje stavke žele smanjiti, a koje 

povećati, sve u okviru smjernica koje je postavilo Ministarstvo financija. Kada je u 

pitanju povećanje određenih stavki, sveučilišta i veleučilišta su obvezna 

Ministarstvudostaviti obrazloženja. Rektorski je zbor donio  

 

ZAKLJUČAK 

rektorski zbor primio je na znanje informacije MZOŠ-a o načinu izrade proračuna za 

2009. godinu. 

 

Nakon usvojenog zaključka o proračunu za 2009. postavilo se pitanje o zvršetku ove 

proračunske 2008.godine. Tajnica MZOŠ-a gđa Stanislava Rogić je izjavila kako je 

napravljena procjena nedostatnih sredstava za sva sveučilišta u Hrvatskoj i kako vjeruje 

da će se u okviru tehničke preraspodjela riješiti i ta nedostatna sredstva. 

Nakon rasprave je donesen  

ZAKLJUČAK 

Obavit će se razgovori MZOŠ-a i svih sveučilišta vezano na proračun za 2009. godinu i 

završetak financijske 2008.godine uz nužan uvijet da sva sveučilišta dostave točan 

pregled 2008. i plan za 2009. godinu. 

 

Državni tajnik izvijestio je rektore da se problem plaćanja troškova školarina doktorskih 

studija za asistente i znanstvene novake na sveučilištima mora početi rješavati. Pojedini 

studiji imaju izuzetno visoku cijenu pa MZOŠ predlaže da se zajednički nađe rješenje. 
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Državni je tajnik predložio da se formira radna skupina koja će sastaviti materijal i 

prijedloge za rješenje.  

Rektorski zbor donio je  

ZAKLJUČAK 

Osniva se Povjerenstvo za izradu prijedloga načina rješavanja  plaćanja školarina na 

poslijediplomskim studijima znanstvenih novaka i asistenata zaposlenih na 

sveučilištima u RH u sastavu: predsjednik povjerenstva prof.dr.sc. Ivan Pavić, rektor 

Sveučilišta u Splitu, prof.dr.sc.  Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 

prof.dr.sc. Krešimir Pavelić, predsjednik NVZZ-a, prof.dr.sc. Melita 

Kovačević,prorektorica Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Ad 4. Svako je sveučilište iznijelo podatke o broju upisanih studenata u akademskoj 

2008./2009. godini u odnosu na prethodnu godinu. 

Na svim sveučilištima uočen je nedovoljan interes za studije nastavne profesije.  

 

Ad 5. Rektor Bjeliš izvijestio je rektore ukratko o akciji Indeks na Sveučilištu u Zagrebu. 

Podijelio je rektorima dokument Stavovi Sveučilišta u Zagrebu povodom operacije 

„Indeks“ i prijedlozi za suzbijanje pojava korupcije. Nakon rasprave u kojoj su 

sudjelovali svi članovi Rektorskoga zbora i državni tajnik  Rektorski je zbor donio sljedeće 

PREPORUKE, kao opći okvir i poticaj za sustavne aktivnosti u sljedećem razdoblju: 

Svako sveučilište će donijeti vlastiti transparentan sustav mjera i aktivnosti za suzbijanje 

korupcije. Temeljit će se na izgradnji i unapređenju etičke kulture na sveučilištu, a 

djelovanje treba biti sustavno i dobro planirano. 

PLAN AKTIVNOSTI u načelu treba sadržavati sljedeće elemente: 

1. U svim dokumentima (pravilnicima, kodeksima i sl.) postavljati jasne norme, 

definirati mehanizme i kriterije za provedbu postupaka. 

2. Učiniti da Etički kodeks ne služi samo kao ukras, već kao učinkovita smjernica za 

ponašanje i praksu. 

3. Utemeljiti sustav kvalitete i rigorozno ga provoditi. Kvalitetu treba stalno 

dokazivati. 

4. Pravilnik o studijima striktno primjenjivati i u njegovim inovacijama potrebno 

naglašavati transparentnost postupaka i procedura. 

5. Osigurati transparentnost i dostupnost relevantnih informacija širokoj javnosti; 

6. Razvijati konkretne mehanizme društvene kontrole, ohrabrivati zajednicu da 

preuzima "društvenu kontrolu". (javne rasprave, mediji). 
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7. Podržavati aktivno uključivanje studenata Studentskog zbora i studentskih i 

nevladinih udruga. Provoditi istraživanja mišljenja i stavova studenata i 

nastavnika. 

 

Ad 6. Rektor Uglešić podnio je izvješće o Osnivačkoj skupštini Zajednice knjižnica 

Sveučilišta te o radu Udruge zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske i o implementaciji 

novog sustava za knjižnično poslovanje. Udruga moli Rektorski zbor da preporuči 

senatima Sveučilišta koja su donijela odluke o pristupanju udruzi ZaKSH da predlože 

izdvajanje od po 15.000,00kuna godišnje za optrebe rada Udruge. Na navedeno rektorica 

Kralik je zadražila od Udruge da dostave plan trošenja sredstava i plan rada, s obzirom da 

od svakog sveučilišta potražuju 15.000,00 kuna. 

Uz 5 glasova za, 1 protiv (rektor Bjeliš) i 1 odsutan (rektor Pavić) Rektorski je zbor donio 

sljedeće 

 

ZAKLJUČKE 

 

1. Prihvaća se informacija o osnivanju Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske, 

2. Predlaže se Senatima sveučilišta koja su pristupila Zajednici da izdvoje po 

15.000,00 kn godišnje za poslovanje Zajednice, 

3. Podržava se traženje Zajednice da se odnosi između NSK i pojedinih sveučilišta 

na implementaciji Alepha čim prije ugovorno reguliraju. 

4. Udruga je dužna sveučilištima dostaviti plan rada i plan trošenja sredstava. 

 

Ad 8. Na osnovi materijala sa sastanka prorektora hrvatskih sveučilišta na temu 

zajedničkog prijdloga prorektora za nastavu hrvatskih sveučilišta o izmjenama i 

dopunama „Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 

postupku izbora u nastavna zvanja“ Rektorski je zbor usvojio 

 

ZAKLJUČAK 

Prihvaćaju se prijedlozi izmjena i dopuna za izbor1.  

 

 

 

                                                
1 Tekst prijedloga sastavni je dio ovog zapisnika 
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Ad 9. Razno 

a) Rektor Pavić, predsjednik povjerenstva Rektorskoga zbora zaduženog za izradu Izmjena 

i dopuna Popisa akademskih i stručnih naziva te akademskih stupnjeva  izvijestio je 

rektore da je stigao velik broj primjedbi sa raznih sastavnica svih sveučilišta i da je hitno 

potrebna stručno-tehnička pomoć Ministarstva kako bi se izradio tekst izmjena i dopuna 

navedenog Popisa. 

Rektorski je zbor jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK 

Zatražit će se od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da se Povjerenstvu 

Rektorskoga zbora  za izradu izmjena i dopuna Popisa akademskih i stručnih naziva 

te akademskih stupnjeva kojemu je predsjednik rektor Ivan Pavić pruži stručno-

tehnička podrška  s obzirom da je velik broj visokih učilišta dostavilo zahtjeve za 

izmjenom ili dopunom objavljenog Popisa (Narodne novine br.45/08). 

 

b) Ravnateljica AZVO-a prof.dr.sc. Jasmina Havranek najavila je radionicu u Splitu na 

temu Fundraising u visokom obrazovanju, te je najavila kako će Priručnik za vanjsku i 

neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete poslan svim rektorima 

mailom, poslati i poštom na uvid i komentare, te usvajanje na idućoj sjednici Rektorskoga 

zbora. 

 

Sjednica je završena u 13.47 sati. 

 

Zapisnik sastavila:     Predsjednik Rektorskog zbora: 

___________________________     __________________________ 

Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.   akademik Daniel Rukavina 
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