
  

 
 
 

 

 
Ur. broj: RZ-01-16/08. 

Rijeka, 6.svibnja 2008. 

 

Rektorski zbor 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

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

 17. travnja 2008. godine, s početkom u 930 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: 

• prof.dr.sc. Radovan Fuchs, državni tajnik za visoko obrazovanje, 

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

• mr.sc. Loredana Maravić, načelnica Odjela za europske integracije 
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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 

• dr.sc. Srećko Jelušić, izv.prof., prorektor Sveučilišta u Zadru 

• prof.dr.sc. Pero Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 

• prof.dr.sc. Goran Kalogjera, prorektor Sveučilišta u Rijeci 

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

• Tina Šarić, voditeljica Agencija za mobilnost i programe Europske unije 

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

• Dalibor Ivušić, dipl. iur., tajnik Sveučilišta u Dubrovniku, 

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

• Andrea Miočić, prof., stručni suradnik Sveučilišta u Rijeci 

• Jagoda Lesica Ježina, dipl. oec., Ured za odnose s javnošću. 

 

Predsjednik Rektorskoga zbora akademik Daniel Rukavina otvorio je 5. sjednicu 

Rektorskoga zbora uz prijedlog da se predloženi dnevni red za ovu sjednicu usvoji u 

cijelosti.  

Rektorski je zbor jednoglasno donio sljedeći 

 

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika s 4. sjednice Rektorskog zbora od 13. ožujka 2008. 

2. Aktualne informacije MZOŠ-a (prof. dr. sc. Radovan Fuchs, državni tajnik) 

     a)  Procjena MZOŠ-a o mogućnostima primjerenog praćenja proračuna  

          (rebalans za 2008. g.) posebno, s obzirom na materijalne troškove, 

3. Izvješće o provedbi Akcijskog plana o korištenju rezultata državne mature 

za upise u visoko obrazovanje, 

4. Upisne kvote i školarine na preddiplomskim i diplomskim studijima u 

akademskoj godini 2008./2009., 

5. Financiranje znanstvenih projekata i unapređenje sustava znanstvenih 

novaka (prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, predsjednik Nacionalnog vijeće za 

znanost), 
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6. Informacija i dogovor oko pilot projekta mobilnost studenata i nastavnika. 

Erazmus (mr.sc. Loredana Maravić, načelnica Odjela za europske integracije, 

MZOŠ i Tina Šarić, voditeljica Agencija za mobilnost i programe Europske unije),  

7. Financiranje sve tri razine studija u okviru cjelovitog („lump sum“) 

financiranja sveučilišta, 

(uvod u buduće rasprave-rektori Aleksa Bjeliš i Ivan Pavić) 

8. Uvođenje sustava Voyager u sveučilišnim knjižnicama - prijedlog za rješenje 

problema (rektor Ante Uglešić), 

9. R a z n o. 

 

 

Ad 1. Rektorski zbor je jednoglasno donio  

 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik s 4. sjednice Rektorskoga zbora koja je održana 13. ožujka 2008.  

 

Ad 2. Državni je tajnik iznio kako će se sve aktivnosti na temelju zaključka s prošle 

sjednice Rektorskoga zbora odraditi s rektorima i njihovim Senatima tijekom dva tjedna.  

 

Ad 3. Predsjednik Rektorskoga zbora je pročitao izvješće prof. Petra Bezinovića te 

izvijestio nazočne kako su do 14. travnja od svih Sveučilišta zaprimljeni podaci vezani za 

državnu maturu i u procesu su obrade. Do 25. travnja trebala bi biti gotova radna verzija 

dokumenta s podacima svih sveučilišta te će biti dostavljena rektorima od kojih se 

očekuje da izvrše provjeru dostavljenih podataka i ako je potrebno unijeti i izmjene. Do 

9. svibnja 2008. izradit će se konačno izvješće i tiskati planirana brošura.  

Rektorski zbor slaže se s prijedlozima prof. Bezinovića. 

 

Ad 4.  

Rektori su izvijestili o stavovima svojih Senata da se školarine i kvote utvrde nakon 

sjednice Rektorskoga zbora. 

Rektor Bjeliš iznio je da je na nekim fakultetima društvenog područja (Ekonomski, Pravni 

i Fakultet političkih znanosti zagrebačkog Sveučilišta) velik pritisak da se školarine 

povećaju za više od 50%. S obzirom da se sa njima dogovara o modelu kojim će se riješiti 
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taj problem on ne može još kazat da su svi na Sveučilištu u Zagrebu za iste cijene 

školarine. 

Rektorski je zbor nakon rasprave o povećanju školarine kao i upisnih kvota donio sljedeći.   

 

ZAKLJUČAK 

Preporuka Rektorskoga zbora je da školarine i kvote ostaju nepromijenjene u akademskoj 

2008./2009. godini. 

 

Ad 5. Prof.dr.sc. Krešimir Pavelić, predsjednik NNVO je objasnio prijedlog NNVO o 

uvođenju nekoliko kategorija istraživačkih projekata i cjelovitom („lump sum“) 

financiranju sveučilišta i istraživačkih instituta. 

Rektorski zbor podržava ideju da dio sredstava za financiranje znanstvenog rada ide kroz 

dodjelu sveučilištima određenog iznosa („lump sum“) koji bi se određivao prema broju 

znanstvenih djelatnika i profilu istraživačkih programa (znanstveno područje i polje) na 

sveučilištu. Pri konačnom određivanju visine sredstava uvodi se i tzv. faktor korekcije za 

regionalni razvoj, kako bi se poticao brži razvoj regionalnih sveučilišta. 

Ova sredstva Sveučilište raspodjeljuje fakultetima za intramuralne grantove putem 

natječaja. Sveučilišta moraju uvesti strogu unutarnju i vanjsku kontrolu kvalitete, te 

kontrolu raspodjele i trošenja sredstava. 

RZ podržava i uvođenje selektivnih oblika financiranja projekata koje predlaže NVVO: 

1. uspostava potpore za mlade uspješne znanstvenike s doktoratom, 

2. projekte izvrsnosti, 

3. projekte od nacionalnog značenja. 

RZ podržava i novi koncept sustava znanstvenih novaka: 

1. istraživački novaci koji su  

a) vezani za određeni projekt (mogu po potrebi manjim dijelom biti uključeni u 

nastavu), 

b) novaci odobreni pojedinom doktorskom studiju (u pravilu se dodjeljuje novim 

studijima koji zadovoljavaju sve međunarodne kriterije izvrsnosti), 

2. novaci uključeni u nastavu angažirani su na istraživačkom projektu, a sudjeluju u 

nastavi, ali ne više od 30% radnoga vremena (definirati prema norma satima nastave). 

Za ovu grupu novaka, koji su važni za cjelokupno funkcioniranje sveučilišta vrijede slična 

pravila kao za „lump sum“ financiranje projekata i faktor korekcije za regionalni razvoj, 

3. novaci za gospodarstvo. 
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MZOŠ treba hitno riješiti pitanje pokrivanja školarine doktorskih studija. 

RZ podržava prijedlog da znanstveni novaci prilikom potpisivanja ugovora prihvaćaju 

obvezu da ako izađu iz sustava ili ne doktoriraju, odu u inozemstvo ili neke privredne 

subjekte, moraju vratiti uložen novac, kao i novac za školarinu. 

 

Ad 6. Tina Šarić i Loredana Maravić izvijestile su nazočne o hrvatskom pilot projektu za 

Erasmus u kojem će sudjelovati hrvatska sveučilišta u ljetnom i zimskom semestru 

akademske 2008./2009. godine.  Date su iscrpne informacije o tomu što svako sveučilište 

treba učiniti kako bi se pripremilo za ovakav projekt za koji je MZOŠ osigurao sredstva za 

100 studenata 15-20 profesora i 10 pripadnika administrativnog osoblja. Nakon 

prezentacije državni je tajnik naglasio kako je Hrvatska dobila pozitivan odgovor od EU 

oko prijedloga financiranja Erasmus pilot projekta mobilnosti studenata i profesora. 

 

Ad 7. Točka 7 dnevnoga reda prebačena je za iduću sjednicu. Do 7. svibnja rektor Pavić i 

Bjeliš trebali bi rektorima poslati kratko izviješće o tomu. 

 

Ad 8. Nakon što je prorektor Jelušić iznio problematiku oko uvođenja računalne podrške 

Voyager Rektorski je zbor uz suzdržani glas rektora Bjeliša donio 

 

ZAKLJUČKE 

 

a) Traži se očitovanje Nacionalne sveučilišne knjižnice kao i Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i športa oko implementacije sustava Voyager nakon čega će se moći 

dogovoriti daljnje postupanje u ovoj problematici što će koordinirati rektor Ante Uglešić. 

b) Osnovati konzorcij sveučilišnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. 

c)  Prije poduzimanja daljnjih aktivnosti na implementaciji računalne podrške Aleph 

treba razjasniti je li softver nabavljen samo za sveučilišne knjižnice ili sve knjižnice u 

sustavu znanosti i visokog obrazovanja, budući da su u potonji sustav uključene i knjižnice 

pojedinih sastavnica sveučilišta, samostalne općeznanstvene knjižnice te knjižnice 

znanstvenih instituta izvan sveučilišta.  

c)  Izraditi koncepciju funkcionalnog povezivanja u knjižnični sustav hrvatskih 

sveučilišta.  
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d)  Implementaciju buduće računalne podrške poslovanju sveučilišnih knjižnica u 

Hrvatskoj povjeriti specijaliziranoj računalnoj instituciji, po mogućnosti SRCU, koja bi 

trebala oformiti tim u kojem će sudjelovati i sistemski knjižničari pri središnjim 

knjižnicama/knjižničnim službama sveučilišta. 

e)  Osigurati javnost rada u svim fazama  implementacije nove računalne podrške. 

 

Ad. 9. Razno 

a)  Prof. Jelić, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola zamolio je Rektorski zbor 

da iz odluke  o raspodjeli razvojnih radnih mjesta u visokom obrazovanju u 2008. brišu 

radna mjesta za Veleučilišta i visoke škole s obzirom da je to u nadležnosti Vijeća 

veleučilišta i visokih škola, o čemu će oni odlučivati na narednoj sjednici. 

b)  Rektorica Kralik predložila je da MZOŠ interpretira članak 6.Zakona o studentskom 

zboru i drugim studentskim organizacijama budući da je primijetila pogrešku u trajanju 

mandata predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora (dvije ili 1 godinu) 

c)  Rektor Pavić je izvijestio da je Popis akademskih i stručnih naziva i njihovih 

kratica upućen na objavljivanje u  Narodnim novinama. Predlaže da Senati donesu cijenu 

u visini od cca 200kn naknade za izdavanje uvjerenja. Uvjerenja kojima se  akademski 

odnosno stručni naziv izjednačava u pravima s novim akademskim odnosno stručnim 

nazivljem izdavat će se osobama sa završenim studijem prema starome programu. 

Rektori su cijelosti složili i s navedenim prijedlozima. 

 

 

Sjednica je završena u 13.00 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila:     Predsjednik Rektorskog zbora: 

___________________________     __________________________ 

Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.   akademik Daniel Rukavina 
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