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Z A P I S N I K 
 

10. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009., održane 23. rujna 2009. godine u 11 
sati u prostorijama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 

 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
• prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
• prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku 
• prof. dr. sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
• prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru 
• prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci 
• prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu 
• prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Rektorskog zbora 
 
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
• dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i športa 
• prof. dr. sc. Dražen Vikić Topić, državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• doc. dr. sc. Dragan Schwarz, državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Vito Turšić, dipl. iur., ravnatelj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
 
Ostali nazočni: 
• prof. dr. sc. Lovre Božina, prorektor Sveučilišta u Zadru,  
• prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća veleučilišta i visokih škola 
• prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru 
• prof. dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Vedran Mornar, predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje 
• prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
• Sandra Bezjak, Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
• Olga Šarlog - Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu 
• Zdenka Barišić, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
• Roberta Mlinar Hlača, glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 
• Melani Vukmirica, dipl. iur., pomoćnica rektora za pravna pitanja, Sveučilište u Zagrebu 
• Antonella Lovrić, dipl. iur, akademska tajnica Sveučilišta u Zadru 
• Jelena Gladović, dipl. iur., Sveučilište u Splitu 
• Branko Putica, dipl. iur, glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
• Tamara Dagen, Ured za odnose s javnošću, Sveučilište u Zagrebu 
• mr. sc. Tamara Gobo, stručna savjetnica Sveučilišta u Zagrebu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S V E U Č I L I Š T E   U   Z A G R E B U 
 
R E K T O R S K I   Z B O R  
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Prof. dr. sc. A. Bjeliš, predsjednik Rektorskog zbora, otvorio je 10. sjednicu Rektorskoga zbora u ak. god. 
2008./2009. te predložio da se usvoji dnevni red koji su članovi Rektorskog zbora dobili uz poziv za sjednicu, 
uz dopunu nove t. 7.) Prijedlog promjene upisnih rokova vezano uz primjenu državne mature, 8.) 
Primjena etičkih kodeksa visokih učilišta u kontekstu afere Index 3 i 9.) Podrška inicijativi za 
izmjenom i dopunom Pravilnika o porezu na dohodak – da se na stipendije za školovanje ne plaća 
porez na dohodak, a prijašnja točka 7.) postaje točka 10.) 

Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1) Prihvaćanje zapisnika i izvršenje zaključaka 8. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 
2008./2009. održane 8. srpnja 2009. i 9., tematske  sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 
godini 2008./2009. održane 27. srpnja 2009. 
 

2) Pravilnik o akreditaciji  
 

3) Informacija o održanoj međunarodnoj konferenciji na temu Nacionalnog kvalifikacijskog 
okvira  (organizator: MZOŠ) 

 
4) Inicijativa za izmjene i dopune Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 

nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja      
 

5) Odluka o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u 
Hrvatskoj i izvan Hrvatske 
 

6) Prijedlog o ustrojavanju Tajništva Rektorskog zbora 
 

7) Prijedlog promjene upisnih rokova vezano uz primjenu državne mature 
 

8)  Primjena etičkih kodeksa visokih učilišta u kontekstu afere Index 3  
 

9) Podrška inicijativi za izmjenom i dopunom Pravilnika o porezu na dohodak – da se na 
stipendije za školovanje ne plaća porez na dohodak 

 
10) Ostalo  
 
 

1.) Prihvaćanje zapisnika i izvršenje zaključaka 8. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 
2008./2009. održane 8. srpnja 2009. i 9., tematske  sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 
2008./2009. održane 27. srpnja 2009. 
Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio zapisnik 8. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 

2008./2009. održane 8. srpnja 2009., a zapisnik 9., tematske sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 
2008./2009. održane 27. srpnja 2009. dostavljen je na razmatranje, a usvojit će se na idućoj sjednici 
Rektorskog zbora. 

 
 

2.) Pravilnik o akreditaciji 
V. Turšić, dipl. iur. izvijestio je o izradi Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 

dopusnica za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciji 
visokih učilišta te naglasio kako su osnovni ciljevi da se postrože osnivanja visokih učilišta tj. inicijalne 
akreditacije. Rektori su zamoljeni da u roku sedam dana dostave primjedbe na Pravilnik Ministarstvu 
znanosti, obrazovanja i športa.  

Prof. dr. sc. J. Havranek naglasila je kako Pravilnik regulira minimalne uvjete neophodne za osnivanje 
novih visokih učilišta (sveučilišta, veleučilišta i visokih škola), regulira minimalne uvjete neophodni za 
reakreditaciju svih postojećih visokih učilišta te minimalne uvjete za započinjanje novih studijskih programa 
jer će, sukladno Zakonu o osiguranje kvalitete, jedinice za osiguravanje kvalitete provjeravati propisane 
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minimalne uvjete. Prof. dr. sc. M. Jelić je upozorio da se o Pravilniku mora raspravljati i na Vijeću 
veleučilišta i visokih škola.  

Nakon kratke rasprave Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Svako sveučilište i Vijeće veleučilišta i visokih škola dostavit će Ministarstvu znanosti, obrazovanja 

i športa Republike Hrvatske primjedbe na Pravilnik u roku tjedan dana tj. do kraja mjeseca rujna 
2009. Ministarstvo je dužno dostaviti Pravilnik s unesenim primjedbama članovima Rektorskog zbora 
najkasnije do 5. listopada 2009.  
 
 
3.) Informacija o održanoj međunarodnoj konferenciji na temu Nacionalnog kvalifikacijskog okvira  
(organizator: MZOŠ) 

V. Turšić, dipl. iur. obavijestio je o održanoj konferenciji na temu Nacionalnog kvalifikacijskog okvira 
koja je održana u suradnji s Ministarstvom znanosti Republike Austrije i Republike Poljske, s ciljem 
predstavljanja hrvatskim međunarodnim stručnjacima dosadašnji razvoj, otvorena pitanja i strategiju daljnjeg 
razvoja Nacionalnog kvalifikacijskog okvira u nekoliko europskih zemalja te izvidjeti mogućnosti jačanja 
regionalne i međunarodne suradnje u tom području kao i ostvarivanje jačih partnerskih odnosa između 
nacionalnih dionika. Za usklađivanje i donošenje Nacionalnog kvalifikacijskog okvira zaduženo je 
povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske čiji je sastavni dio i operativni tim. 

Nakon kratke rasprave, Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Prihvaća se prijedlog prof. dr. sc. I. Pavića da se o ovoj točki dnevnog reda raspravlja na idućoj 

sjednici Rektorskog zbora. Na sjednicu bit će pozvan prof. dr. sc. Mile Đelalija. 
 
 
4.) Inicijativa za izmjene i dopune Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i 
stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja      
     O. Šarlog – Bavoljak, dipl. iur. podsjetila je na Odluku o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja koju je Rektorski zbor donio 2006., a na inicijativu 
nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, Odluka je 2008. promijenjena. Navedene izmjene i dopune, 
pokazalo se, nisu zadovoljile sve nastavnike koji se biraju u nastavna zvanja te su prijedlog dostavili i 
predavači stranih jezika. Prorektori za nastavu hrvatskih sveučilišta dostavili su očitovanja i načelnu 
suglasnost na prijedloge nastavnika, a Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Splitu imaju prijedlog da se uvjeti 
za izbor u nastavna zvanja prošire i na nastavnike koji se biraju u nastavna zvanja u tehničkom i umjetničkom 
području.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
O predloženim izmjenama i dopunama Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 

nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja nužno je da se očituju sva Sveučilišta 
pa bi se na jednoj od sljedećih sjednica Rektorskog zbora donijeti konačna odluka. 
 
 
5.) Odluka o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u 
Hrvatskoj i izvan Hrvatske 
      Prof. dr. sc. A. Bjeliš izvijestio je kako je Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. sjednici u 340. akademskoj 
godini (2008./2009.) održanoj 14. srpnja 2009. donio je Odluku o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u 
Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Ujedno je naglasio kako je Odluka 
obvezujuća za sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu dostavilo je temeljem Odluke, 
svim sveučilištima u Republici Hrvatskoj na potpisivanje Sporazum o suradnji. Potom sastavnice sveučilišta 
mogu pristupiti izradi pojedinačnih ugovora. Potrebno je istaknuti da je zbog skorog početka akademske 
godine hitno provesti navedeni postupak jer nastavnici Sveučilišta u Zagrebu ne mogu bez potpisanih 
ugovora početi predavati na ostalim visokoškolskim ustanovama. 
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      Prof. dr. sc. V. Majstorović je izvijestio o problemu otvaranja privatnih sveučilišta i fakulteta te pojavu 
zajedničkog nastupa javnih i privatnih sveučilišta u pokretanju novih studija, posebno u Bosni i Hercegovini. 
Također navodi kako je iznenađujući nastup Sveučilišta u Dubrovniku i privatnog sveučilišta u Sarajevu u 
pokretanju novih studijskih programa na štetu Sveučilišta u Mostaru. 
      Prof. dr. sc. M. Jelić je naglasio kako podržava Odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu jer veliki broj 
visokih škola koristi kadrove, u najvećoj mjeri sa Sveučilišta u Zagrebu, posebice jer će se na taj način 
poboljšati kvaliteta visokoškolskog sustava u stručnim studijima te je zamolio predstavnike Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa da u daljnjem donošenju legislativa uzmu u obzir i koeficijente predavača, 
viših predavača i profesora visokih škola. 
 
 
6.) Prijedlog o ustrojavanju Tajništva Rektorskog zbora 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš osvrnuo se na dosadašnji rad Rektorskog zbora te je naglasio kako ne postoji 
administrativno središte čime se gubi kontinuitet u radu, a praksa europskih zemalja jest da postoji tajništvo. 
Također je naglasio i potrebu kontinuirane prisutnosti Rektorskog zbora u međunarodnim okvirima, a 
posebice u europskom prostoru. Pri ustrojavanju Tajništva Rektorskog zbora predložio je da osoba na radnom 
mjestu tajnika Rektorskog zbora bude uvijek na raspolaganju aktualnom predsjedniku Rektorskog zbora, da 
sudjeluje u radu međunarodnih institucija, da radi pola radnog vremena za potrebe Rektorskog zbora, a da 
Tajništvo Rektorskog zbora (u administrativnom aspektu) bude na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu. Posebno 
je naglašeno kako je ministar znanosti, obrazovanja i športa dao inicijalnu podršku ovom prijedlogu što znači 
da bi se osoba zaposlila  iz neiskorištene kvote u razvojnim radnim mjestima Sveučilišta u Zagrebu. 

Nakon kratke rasprave, Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Rektorski zbor podržava inicijativu da se uspostavi Tajništvo Rektorskog zbora, da se pravno 

prilagodi legislativa vezana uz Rektorski zbor te da se započne priprema natječaja za radno mjesto 
tajnika Rektorskog zbora. U postupak evaluacije potencijalnih kandidata moraju se, uz rektora 
Sveučilišta u Zagrebu, uključiti još dva rektora.  

 
 

7.) Prijedlog promjene upisnih rokova vezano uz primjenu državne mature 
Doc. dr. sc. D. Schwarz prezentirao je prijedloge promjene upisnih rokova vezano uz primjenu državne 

mature. Prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa jest da se provede samo jedan jesenski upisni 
rok od 1. rujna. Do sada su razredbeni postupci bili u srpnju i rujnu zbog uvođenja vojnog roka poslije 
srednje škole 80-ih godina. Danas jesenski rok ima za svrhu popunjavanje slobodnih mjesta koja nisu 
popunjena u srpnju ali i zbog osoba koje su srednju školu završile u inozemstvu (najveći broj dolazi iz Bosne 
i Hercegovine). Prednosti jesenskog roka su te što će se omogućiti učenicima, koji nisu zadovoljni 
rezultatima državne mature i onima koji su pali državnu maturu, drugi popravni rok. Prvi rok za polaganje 
državne mature završava 2. lipnja, drugi rok počinje od 16. do. 31. kolovoza, a od 1. do 15. rujna provodilo bi 
se generiranje upisnih listova. Ministarstvo, obavijestio je doc. dr. sc. D. Schwarz, prikuplja kvote hrvatskih 
sveučilišta za upis u akademsku godinu 2010./2011. Tijekom rasprave se zaključilo kako sveučilišta nisu 
obaviještena o dopisu kojim Ministarstvo traži podatke vezane uz upisne kvote jer se dopis slao izravno svim 
sastavnicama sveučilišta (rok za dostavu bio je 25. rujna 2009.). 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš naglasio je da bi akademska godina, sukladno Bolonjskom procesu, trebala početi 
ne kasnije 10. rujna, prvi semestar bi trebao završiti krajem mjeseca prosinca, ispitni rok bi bio u siječnju, 
ljetni semestar bi trebao početi u veljači, a završiti krajem mjeseca svibnja te bi u lipnju bili ispitni rokovi.  

Prof. dr. sc. I. Pavić je upozorio na problem neusklađenosti početka akademske godine i studentskih prava 
(smještaja u studentske domove, prehrana, iksice,...).   

Dr. sc. R. Fuchs obavijestio je o tijeku pripreme Zakona o sveučilištu, Zakona o visokom školstvu i 
Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti gdje bi se navedeni problemi trebali riješiti. 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš je naglasio kako pitanje školarina i participacija studenata u akademskoj godini 
2010./2011. je pitanje o kojem se raspravljalo u javnosti u svibnju 2009., a Ministarstvo je tada najavilo da će 
doći do značajnih promjena u sustavu. Također je naglasio kako će kvote na Sveučilištu u Zagrebu u znatnoj 
meri ovisiti o tome kako će se postaviti legislativni sustav. 
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8.) Primjena etičkih kodeksa visokih učilišta u kontekstu afere Index 3  
Dr. sc. R. Fuchs je, vezano za suđenje pojedinim članovima akademske zajednice u aferi Index 3, 

naglasio kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa najoštrije osudilo njihove postupke, posebice u 
dijelu koji se odnosi na kršenje ljudskih prava koja se ostvaruju unutar sveučilišne zajednice te prava 
zajamčena Ustavom i zakonima Republike Hrvatske. Rektori su zamoljeni da naprave maksimalne napore u 
uređenju sustava da se nastavni procesi, ispiti, vježbe i konzultacije na sveučilištima odvijaju tako da ne 
ostavljaju sumnje da bi netko nekoga mogao dovesti u poziciju iskorištavanja ili ucjenjivanja.  

Prof. dr. sc. K. Turković je izvijestila da će Sveučilište u Zagrebu provesti projekt koji se odnosi na rad s 
nastavnicima, studentima kako bi se smanjila mogućnosti korupcije, mobinga i sličnih stvari. 

Nakon kratke rasprave, Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Rektorski zbor podržava stav Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izraženo kroz pismo 

ministra, vezan uz primjenu etičkih kodeksa sveučilišta. Rektorski zbor će, za jednu od idućih 
sjednica, pripremiti izvješća vezana uz primjenu etičkih kodeksa na sveučilištima. 

 
 

9.) Podrška inicijativi za izmjenom i dopunom Pravilnika o porezu na dohodak – da se na stipendije za 
školovanje ne plaća porez na dohodak 
Prof. dr. sc. K. Turković izvijestila je o molbi Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) vezanoj uz aktivnosti 

Zaklade Adris i Hrvatsko - američke zaklade za obrazovanje i izobrazbu, koje su oporezovane. Podršku 
inicijativi dalo je i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa  i Sveučilište u Zagrebu pa je također zatražena 
podrška i Rektorskog zbora.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Rektorski zbor podržava inicijativu Zaklade Adris vezanu uz izmjenu i dopunu Pravilnika o 

porezu na dohodak. 
 
 
10.) Ostalo  
• Prijedlog za pokroviteljstvo nad 5. jubilarnim sajmom stipendija 

Prof. dr. sc. K. Turković podsjetila je na održavanje Sajma stipendija 21. listopada 2009. u organizaciji 
Instituta za razvoj obrazovanja (IRO), a 2007. i 2008. Rektorski zbor je bio pokrovitelj, stoga je opetovano 
upućena molba za pokroviteljstvom koja ne uključuje financijske obaveze. Prof. dr. sc. I. Pavić je predložio 
da se Sajam stipendija održi i u drugim mjestima u Republici Hrvatskoj. 

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
Zaključak 

Rektorski zbor predlaže da se Sajam stipendija održi i u drugim gradovima Republike Hrvatske, a 
organizatori su dužni izravno kontaktirati sveučilišta vezano uz organizaciju navedenoga.  

 
• Prof. dr. sc. J. Havranek obavijestila je o održavanju Konferencije u organizacije Agencije za znanost i 

visoko obrazovanje i Njemačkog Rektorskog zbora gdje će kao predstavnici Hrvatske sudjelovati prof. 
dr. sc. P. Lučin i prof. dr. sc. I. Pavić.  

 
 
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 14:00 sati. 
Predsjedanje Rektorskim zborom u akademskoj godini 2009./2010. preuzima prof. dr. sc. Ivan 

Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu. 
      Iduća, tematska sjednica Rektorskog zbora održat će se u srijedu, 7. listopada 2009. u Splitu s 
početkom u 10 sati, a redovita krajem mjeseca listopada  2009. 
 

    Predsjednik Rektorskog zbora   
                                                                                                                          prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v. r.  
Zapisnik sastavila: 
mr. sc. Tamara Gobo, stručna savjetnica    


