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Z A P I S N I K 
 

2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009., održane 10. prosinca 2008. godine u 11 
sati u Velikoj vijećnici 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. 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. Goran Kalogjera, prorektor Sveučilišta u Rijeci,  
• prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Rektorskog zbora 
 
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
• dr. sc. Radovan Fuchs, državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Vito Turšić, dipl.iur, ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Stipe Mamić, dipl.oec., ravnatelj Uprave za financije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Stanislava Rogić, dipl.iur, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
 
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. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, 
• prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu, 
• prof. dr. sc. Vedran Batoš, prorektor za međunarodnu suradnju i poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku 
• Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu 
• Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 
• Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Osijeku  
• Marinko Jurilj, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Mostaru 
• Zrinka Dujmović, Agencija za mobilnost i programe EU 
• mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj SRCA 
• mr. sc. Tamara Gobo, stručna savjetnica Sveučilišta u Zagrebu 
• Tamara Dagen, Ured za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu 
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Prof. dr. sc. A. Bjeliš, predsjednik Rektorskog zbora, otvorio je 2. 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 točke 2. gdje se dodaje nova točka a) Informacija o planu Proračuna za 2008. Rektorski zbor 
jednoglasno je prihvatio sljedeći 

 
d n e v n i    r e d: 

 
1) Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009. održane  
     29. listopada 2008. godine 
 
2)  a) Informacija o planu Proračuna za 2008. godinu 
     b) Informacije o prijedlogu Proračuna za 2009. godinu 
     c) Proračun Rektorskog zbora za 2009. godinu 
 
3) Informacije o inicijativi za donošenje Zakona o sveučilištu 
 
4) Popis akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva 
 
5) Izvješće i analiza uspješnosti studiranja nakon završenog 1. stupnja bolonjskog ciklusa 
 
6) Izvješće o uspostavi bilateralnih sporazuma s drugim sveučilištima i međunarodnoj razmjeni  
    studenata 
 
7) Izvješće o realizaciji razvojnih radnih mjesta u 2007. i 2008. godini 
 
8) Imenovanje člana savjeta Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture znanosti i visokog  
    obrazovanja u Republici Hrvatskoj (AAI@EduHr) 
 
9) Ostalo 
 
 
1.) Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskog zbora održane 29. listopada 2008. godine 
    Zapisnik sa 1. sjednice Rektorskog zbora u ak. god. 2008./2009. jednoglasno je prihvaćen. 
 
2.)  a) Informacija o planu Proračuna za 2008. godinu 

Stipe Mamić, dipl.oec., istaknuo je kako je nakon rebalansa proračuna na sjednici Vlade RH napravljena 
druga preraspodjela koja je već unesena u sustav Državne riznice kojom su osigurana dostatna sredstva za 
isplatu u mjesecu prosincu sa konta 3.1 (Rashodi za zaposlene) za plaće korisnika, božićnice, prijevoz i 
isplatu vanjske suradnje sveučilišta i visokih učilišta. 

Rektor Milković istaknuo je kako Sveučilište u Dubrovniku ima velikih poteškoća pri završetku 
kalendarske godine prvenstveno jer MZOŠ nije prebacio sredstva za financiranje (500.000,00 kn) za 
materijalne troškove Instituta za more i priobalje te da još nisu dostavljena sredstva za diplomske studije što 
čini nedostatak u iznosu od 1.500.000,00 kn. Također je naglašeno kako je Sveučilište u Dubrovniku imalo 
ovrhu obzirom da još nije podmiren dug od božićnica iz 2001. godine o čemu je obaviješteno Ministarstvo.  

Prorektor Ćurko istaknuo je kako je na Sveučilištu u Zagrebu porast troškova za zaposlene doveo do 
redukcije financiranja materijalnih troškova tj. došlo je do trenda da se sve više i više u ukupnim troškovima 
plaćaju troškovi za zaposlene, a sve manje materijalni troškovi što je loš trend jer se od onog nepovoljnog 
odnosa financiranja troškova za zaposlene prema materijalnim troškovima od 83:17% iz 2007. kreće prema 
još gorem odnosu 86:14%. Takav način financiranja sva hrvatska sveučilišta vodi prema isključivo 
obrazovnim sveučilišnim, a manje istraživačkim sveučilištima.  

Dr. sc. Fuchs, odgovarajući na upite rektora, istaknuo je da ne postoje mogućnosti da se učini dodatni 
napor za osiguranje dodatnih sredstava. Vezano uz otvaranje novih studijskih programa, dr. Fuchs je posebice 
naglasio kako se novi programi neće otvarati, a u slučaju gdje su na neki studijski program upisana dva ili tri 
studenta, postavlja se pitanje zašto je sveučilište uopće otvorilo takve programe. MZOŠ više neće potpisivati 
tj. izdavati dopusnice već ih samo evidentirati, a sveučilište će biti odgovorno za pokretanje i odobravanje 
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studijskih programa. Posebno je istaknuta činjenica da na vanjsku suradnju odlazi velika količina sredstava 
(preko 100.000.000,00 kn godišnje).  

Nastavno na upit o zapošljavanju, dr. Fuchs se osvrnuo na razvojna radna mjesta te je obavijestio o 
sastanku sa predstavnicima sindikata gdje je Vlada RH prihvatila porast plaća u 2009. godini za 6,5%. Prof. 
dr. sc. Bjeliš naglasio je kako rektori sveučilišta konstantno ukazuju na potrebu sudjelovanja u pregovorima 
sa sindikatima što se do sada nažalost nije ostvarilo. V. Turšić, dipl. iur., potvrdio je kako će u novom Zakonu 
o sveučilištu biti odredba kojom će obvezivati da u pregovorima rektori budu sudionici.  

MZOŠ u novom prijedlogu Proračuna za 2009. godinu, istaknuo je dr. sc. Fuchs, prema predviđenim 
sredstvima raste u odnosu prema drugim ministarstvima za skoro 9% uz naglasak kako je taj rast isključivo 
predviđen za plaće. Sveučilišta su zamoljena da naprave određenu uštedu po pitanju vanjske suradnje i 
otvaranju novih studijskih programa, a najavljena je revizija studijskih programa i kvalitete što bi moglo 
dovesti do, naglasio je dr. Fuchs, zatvaranja pojedinih programa tj. uskraćivanja dopusnica. 

 
     b) Informacije o prijedlogu Proračuna za 2009. godinu 

S. Mamić, dipl. oec, obavijestio je prisutne o raspravama na Odboru Hrvatskog sabora gdje je prezentiran 
Proračun koji za MZOŠ koji raste, ukupno za 1.063.000.000 kn (milijarda i šezdeset tri milijuna kuna) 
odnosno 8,82% od čega se na plaće odnosi 886.000.000 kn (osamstoosamdesetšest milijuna kuna). U 
rebalansu nije bilo značajnijih promjena na materijalnim troškovima koji ostaju na razini punih sredstava ove 
godine. Dio vezan uz kapitalne investicije podijeljen je u novostruktuiranom Proračunu u dva dijela: jedan je 
vezan uz servisiranje svih zajmova (to je jedan program kao kreditna ulaganja u izgradnju kampusa 
sveučilišta, gdje rastu obveze prema bankama u dijelu koji se odnosi na servisiranje svih glavnica, kamata i 
zajmova), a drugi dio se odnosi na sredstva koja su morala biti smanjena kako bi se servisirale preuzete 
obveze. Značajnija stavka su školarine za diplomske studije koje su planirane u iznosu od 25.000.000 kuna, a 
dodatna stavka je iznos od 10.000.000 kn koji predstavlja inicijalna sredstva za izgradnju studentskih domova 
sukladno postignutim sporazumima sa pojedinim sveučilištima. Studentski standard je na istoj razini tj. nema 
promjena cijena i povećanja potrošnje. 

Tijekom rasprave upozoreno je na problem koji će se javiti pri upisu prve bolonjske generacije u drugu 
godinu diplomskih studija, ali i upis u prvu godinu diplomskih studija u ak. god. 2009./2010. tj. kako će se 
tretirati troškovi njihovih školarina. 

Vezano uz proračun za znanost, S. Mamić, dipl. oec., obavijestio je prisutne kako je na zaposlene u 
javnim institutima i znanstvene novake primijenjen isti način – postojeći broj. Postoji veliko odstupanje u 
odnosu na znanstvene novake kojih je u ovoj godini bio značajan broj podijeljen i tu postoji značajniji rast u 
proračunu (u ovom dijelu raste za 23.000.000,00 kn tj. 6,37 %, a na plaćama 9%). Vezano uz znanstveno-
istraživačke projekte, S. Mamić, dipl. oec, potvrdio je kako oni ostaju na istoj razini od 150.200.000,00 kn. 
Novina je stavka za financiranje centara izvrsnosti za što su osigurana sredstva u iznosu od oko 3.000.000,00 
kn. 

V. Turšić, dipl. iur. se nadovezao obavijestivši prisutne o studentskom standardu istaknuvši kako cijena 
troškova studiranja do danas nije izračunata što bi trebala biti polazna osnova za sve dalje korake i MZOŠ-a i 
sveučilišta, a Savjet za financiranje naručio je od Instituta za javne financije istraživanje koje je trebao dati 
odgovor. Prof. dr. sc. T. Ćurko napomenuo je kako se cijena troškova studiranja niti neće moći odrediti jer se 
pitanje financiranja sveučilišta, ne samo u RH već i u EU, provodi kroz dva modela: ukupni troškovi (total 
cost – kod nas poznat i kao lump sum) i performance figures (broj upisanih i broj diplomiranih studenata na 
sva tri studija) gdje je slabiji udio financiranja istraživačkih djelatnosti.  

V. Turšić, dipl. iur., predložio je, vezano uz pregovore sveučilišta sa sindikatima da se imenuje 
predstavnik Rektorskog zbora koji će se odmah uključiti u pregovore vezanim uz Kolektivni ugovor.  

 
Zaključak 

Na idućoj sjednici Rektorskog zbora imenovat će se predstavnik Rektorskog zbora koji će 
sudjelovati u pregovorima vezanim uz Kolektivni ugovor. 

 
 
c) Proračun Rektorskog zbora za 2009. godinu 
S. Mamić, dipl. oec. obavijestio je prisutne kako je financiranje Rektorskog zbora planirano na istoj razini 

kao i u 2008. godini tj. u iznosu od 200.000,00 kn. 
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3) Informacije o inicijativi za donošenje Zakona o sveučilištu 

O prijedlogu teksta Zakona o sveučilištima prisutne je izvijestio Vito Turšić, dipl. iur. te je istaknuo kako 
je prijedlog ušao je u završnu fazu te će se tijekom idućeg tjedna u MZOŠ-u organizirati konzultacije sa 
rektorima.  

Zakon o sveučilištima, koji je rađen prema austrijskom modelu, uređuje dva aspekta: organizacijski i 
financijski. U organizacijskom aspektu dolazi do promjena u nadležnostima tijela sveučilišta, osiguravaju se 
mehanizmi kojima će se dovršiti integracijski proces na svim sveučilištima u RH koja nisu u ovom trenutku 
integrirana. U financijskom aspektu uvodi se instrument programskih ugovora, tj. sustav trogodišnjeg 
financiranja na temelju kojeg će se za svako sveučilište sklapati poseban ugovor kojim će se predvidjeti 
sredstva u trogodišnjem razdoblju dok će sveučilišta sa svoje strane morati predvidjeti smjernice koje 
namjeravaju u tom istom trogodišnjem razdoblju ostvariti (razvojna radna mjesta, osnivanje novih programa, 
znanstveni projekti,...). Zakon bi također trebao poslužiti kao sredstvo projekcije školarina za trogodišnje 
razdoblje obzirom da sada školarinu utvrđuju sama sveučilišta, odnosno na neintegriranim sveučilišne 
sastavnice, koje Senat samo potvrđuje.  

U Ugovoru bi trebao biti sadržan izračun tj. temelj koji je bio pretpostavka da se dođe do konkretnog 
iznosa školarine te bi trebali biti regulirani predviđeni kapaciteti tj. kvote svakog sveučilišta. Sadržaj Ugovora 
utvrdit će se u pregovorima između MZOŠ-a tj. Vlade RH i sveučilišta, a ukoliko se ne postigne dogovor u 
određenim točkama, osnovat će se arbitraža koja će odlučiti kako će pojedine stavke u Ugovoru izgledati. 
Ovakvim Ugovorom otvorit će se mogućnost da se u trogodišnjem razdoblju predvidi u kojem će se pravcu 
pojedino sveučilište kretati, s druge strane to je efikasan način zaštite proračunskih sredstava u odnosu na 
druge proračunske korisnike jer se za tri godine unaprijed utvrđuje iznos sredstava koje će se morati osigurati 
za svako sveučilište. 

U organizacijskom aspektu Zakona najveća promjena je da će ojačati sveučilišna tijela (Rektorski kolegij 
će imati jače ingerencije u odnosu na sastavnice), sveučilište će samo utvrditi organizacijskim elaboratom 
kako će svako sveučilište izgledati i koliko sastavnica će imati. Nacionalno vijeće će izraditi smjernice za 
izradu organizacijskog elaborata kojim će se utvrditi parametri i kriteriji.  

V. Turšić posebno je istaknuo kako je u pripremi i Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju 
kojim će Agencija za znanost i visoko obrazovanje preuzeti ingerencije u pogledu akreditacije i evaluacije 
visokih učilišta u RH. Zakonom će se postrožiti postupak osnivanja visokih učilišta, osnivanja novih 
programa na visokim školama i veleučilištima, dok će sveučilišta, što se programa tiče, biti potpuno 
autonomna u osnivanju novih programa (što je i preporuka OECD-a). 

Nakon predstavljanja nacrta Zakona, predsjednik Rektorskog zbora zamolio je dogovor s Ministarstvom u 
vezi predstavljanja Zakona, kako bi rektori imali mogućnost rasprave o njemu na idućoj sjednici Rektorskog 
zbora koja će biti 21. siječnja 2009.  

Rektorski zbor se potom usuglasio u odluci kojom se predlaže MZOŠ-u da se u ponedjeljak, 5. 
siječnja 2009. godine održi sastanak za članove Rektorskog zbora na kojem će se predstaviti Zakon o 
sveučilištu. Također se predlaže da će MZOŠ sve materijale za sastanak dostaviti članovima 
Rektorskog zbora najkasnije do 24. prosinca 2008. na uvid, a kao pripremu za sastanak u siječnju 
2009.  

 
 
 
4) Popis akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva 

Prof. dr. sc. Ivan Pavić predložio je da se da se prihvati prijedlog kojeg je Povjerenstvo dostavilo za 1. 
sjednicu Rektorskog zbora izuzev naziva i primjedbi koje se odnose na Prirodoslovno-matematički fakultet i 
Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvo će do iduće sjednice obaviti konzultacije sa 
dekanima navedenih sastavnica i taj dogovor bit će dopuna odluci Rektorskog zbora. 
Također je prijedlog Povjerenstva da se četverogodišnji stručni studij prevede u naziv stručni specijalist jer 
Povjerenstvo smatra da se težinom i trajanjem programa to mora omogućiti uz uvjet polaganja razlike ispita. 

Olga Šarlog Bavoljak, predložila je da se odgodi donošenje odluke za Sveučilište u Zagrebu ne samo za 
Prirodoslovno-matematički fakultet i Muzičku akademiju nego i za neke druge fakultete koji imaju 
nastavnički smjer te za neke fakultete tehničkog područja dok se njihove neprihvaćene primjedbe još jednom 
rasprave na zajedničkom sastanku. 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš podsjetio je na zaključak sa 1. sjednice Rektorskog zbora gdje je dogovoreno kako 
je Povjerenstvo dužno navesti kratka obrazloženja za prijedloge i primjedbe koji su odbijeni ili nisu u skladu 
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sa Zakonom i dostaviti ih članovima Rektorskog zbora. Do sjednice Rektorskog zbora početkom mjeseca 
prosinca 2008. svi su rektori bili dužni na svojim sveučilištima raspraviti argumente povjerenstva i dostaviti 
Povjerenstvu pravovremeno eventualne nove prijedloge, što nije ostvareno. Prof. dr. sc. I. Pavić istaknuo je 
kako su obrazloženja napisana ali sastanak Povjerenstva nije održan u Ministarstvu. 

Prof. dr. sc.dr.h.c. Gordana Kralik istaknula je kako su u materijalima izostavljeni dijelovi koji se odnose 
na Sveučilište u Osijeku te je zaključila kako u slučaju da se izdvoji Sveučilište u Zagrebu mora se izdvojiti i 
Sveučilište u Osijeku. Usuglašeno je da se materijali koje je potrebo ugraditi u Popis pošalju u MZOŠ gđi A. 
Hunjet i na e-mail adresu prof. dr.sc Pavića.  

Prof. dr. sc. A. Bjeliš zamolio je prisutne da nakon što se sve tehničke nadopune Sveučilišta u Osijeku i 
Sveučilišta u Rijeci unesu u Popis da se također prihvate od strane Rektorskog zbora. Nakon kratke rasprave 
Rektorski zbor potom je jednoglasno donio sljedeći 

 
Zaključak 

1. Donosi se odluka o prihvaćanju Popisa akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva u 
dijelu onih naziva i studija koji nisu prijeporni za ni za koga, uključujući one za koje je 
povjerenstvo prihvatilo primjedbe.  

2. Oni nazivi za Sveučilište u Zagrebu za koje Povjerenstvo nije prihvatilo primjedbe, dostavit će se 
sastavnicama i s obrazloženjem i prijedlogom dostaviti Povjerenstvu kako bi se na idućoj sjednici 
Rektorskog zbora, 21. siječnja 2008. mogla donijeti konačna odluka o tim predmetima. 

3. Ukoliko ima predmeta koji na tehničkoj razini nisu do kraja apsorbirani, kod kojih nema 
nikakvih dvojbi oko sadržaja (gdje su predlagač i Povjerenstvo suglasni), Rektorski zbor danas 
donosi odluku da se prihvate i objave (spomenuti predmeti moraju se riješiti u roku 3 dana). 

 
 
 
5) Izvješće i analiza uspješnosti studiranja nakon završenog 1. stupnja bolonjskog ciklusa 

Izvješća i analizu uspješnosti studiranja nakon završenog 1. stupnja bolonjskog ciklusa podnijeli su prof. 
dr. sc. Vedran Batoš sa Sveučilišta u Dubrovniku, prof. dr. sc.dr.h.c. G. Kralik sa Sveučilištu u Osijeku, prof. 
dr. sc. M. Dujanić sa Sveučilišta u Puli, prof. dr. sc. G. Kalogjera sa Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. A. 
Uglešić sa Sveučilišta u Zadru i  prof. dr. sc. Lj. Pinter sa Sveučilišta u Zagrebu. 

Izvjestitelji su zaključili kako se primjećuje znatno poboljšanje generacije studenata upisanih u prvu 
godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2005./2006. u odnosu na prethodne generacije. 

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
Zaključak 

Rektorski zbor prihvaća izvješća i analize uspješnosti studiranja nakon završenog 1. stupnja 
bolonjskog ciklusa, koja su sastavni dijelovi ovog Zapisnika. 

 
 
 

6.) Izvješće o uspostavi bilateralnih sporazuma s drugim sveučilištima i međunarodnoj razmjeni  
    studenata 

Izvještaje o uspostavi bilateralnih sporazuma s drugim sveučilištima i međunarodnoj razmjeni studenata 
dostavili su, te kratko izvijestili prof. dr. sc. V. Batoš sa Sveučilišta u Dubrovniku, prof. dr. sc. M. Dujanić sa 
Sveučilišta u Puli, prof. dr. sc. A. Uglešić sa Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. G. Kalogjera sa Sveučilišta u 
Rijeci, prof. dr. sc. Lj. Pinter sa Sveučilišta u Zagrebu te sa Sveučilištu u Osijeku, prof. dr. sc.dr.h.c. G. 
Kralik.  

Zrinka Dujmović iz Agencije mobilnost i programe EU, izvijestila je kako je 1.500.000,00 kn dostavljeno 
Agenciji bilo dostatno prema preliminarnim statističkim podacima za ukupno 103 studenta, 41 člana 
nastavnog osoblja i 24 člana ne-nastavnog osoblja. Od ukupne mobilnosti, 77% otpada na mobilnost u države 
poput Austrije, Slovenije i Italije. Rok prijave za program Erasmus je sredina ožujka 2009. godine, ali 
Republika Hrvatska tu ne može sudjelovati jer nema ispunjen preduvjet tj. da je odobrena tzv. Erasmus 
sveučilišna povelja – EUC; postupak prijave nije u nadležnosti Agencije već se sveučilišta prijavljuju izravno 
izvršnoj agenciji u Bruxellesu. Predviđa se da će poseban natječaj biti raspisan za RH, ali preduvjet je 
potpisivanje ugovora između Agencije i Europske komisije, a sastavni dio tog ugovora je radni program 
Agencije za 2009. godinu na kojeg se moraju očitovati osim MZOŠ-a i Ministarstvo obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti.  
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Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Rektorski zbor prihvaća izvješća o uspostavi bilateralnih sporazuma s drugim sveučilištima i 

međunarodnoj razmjeni studenata, koja su sastavni dijelovi ovog Zapisnika. 
 
 
 

7.) Izvješće o realizaciji razvojnih radnih mjesta u 2007. i 2008. godini 
Izvješća o realizaciji razvojnih radnih mjesta u 2007. i 208. godini podnijeli su prof. dr. sc. M. Milković 

sa Sveučilišta u Dubrovniku, prof. dr. sc.dr.h.c. G. Kralik sa Sveučilištu u Osijeku, prof. dr. sc. M. Dujanić sa 
Sveučilišta u Puli, prof. dr. sc. G. Kalogjera sa Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. A. Uglešić sa Sveučilišta u 
Zadru i  prof. dr. sc. T. Ćurko sa Sveučilišta u Zagrebu. 

Prof. dr. sc. Ćurko je istaknuo, kako je, nakon analize preraspodjele Proračuna u studenom 2008., očito da 
je došlo je do različitoga shvaćanja zaključaka Rektorskog zbora održanog u svibnju 2008. u MZOŠ-u i 
izjava na tiskovnoj konferenciji održanoj nakon Rektorskog zbora kada je izjava ministra od nekih 
protumačena kao odluka o odobrenju, još jedne po iznosu jednake, kvote za otvaranje novih razvojna mjesta. 
Neka sveučilišta su to protumačila kao odluku. Kako nije dobilo odgovarajuću službenu odluku MZOŠ-a, 
Sveučilište u Zagrebu to nije napravilo i za tzv. drugu kvotu nije raspisalo natječaj za razvojna radna mjesta. 

Prof. dr. sc.dr.h.c. G. Kralik podsjetila je također, kako je na sjednici Rektorskog zbora 13. ožujka 2008. 
raspoređena kvota od 400 radnih mjesta po strukturi koja je bila prethodne tri godine. MZOŠ je dao 
odobrenje da se novih 400 razvojnih radnih mjesta podjeli po istoj raspodjeli kao i ona na sjednici 13. ožujka 
2008.. Temeljem toga, na 6. sjednici Rektorskog zbora (6. svibnja 2008.) donijet je zaključak da se 
sveučilištima za kvalitetno provođenja drugog bolonjskog ciklusa (diplomski studiji) dodjeljuje dodatnih 400 
radnih mjesta.  

Izvjestitelji su zaključili kako sveučilišta u Dubrovniku, Puli, Splitu i Zagrebu nisu dobila spomenuti 
zaključak Rektorskog zbora. V. Turšić, dipl. iur., potvrdio je kako je na izvanrednoj sjednici Rektorskog 
zbora tema bila isključivo studentski prosvjedi nakon čega je uslijedila konferencija za novinare gdje je dio 
koji se odnosi na razvojna radna mjesta izrečen na toj konferenciji kao obećanje ali ne na sjednici Rektorskog 
zbora. Zaključak je donesen na idućoj sjednici Rektorskog zbora i potrebno je sagledati situaciju kako se 
navedeno može ostvariti. MZOŠ će pripremit odgovor do iduće sjednice Rektorskog zbora. 

Stanislava Rogić, dipl. iur., predložila je da se napravi pregled svega što je realizirano u 2008. godini te 
pregled što je ostalo za 2009. godinu tj. mogu li se sva razvojna radna mjesta uklopiti u osigurana sredstva u 
Državnom proračunu. Također je predloženo da do iduće sjednice Rektorskog zbora sveučilišta naprave 
pregled onog što je pokrenuto u 2008., što nije realizirano i što dospijeva kao trošak 2009. godine.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Prema izvješćima o realizaciji radnih mjesta neka sveučilišta su koristila dvostruke kvote, poštivala 

zaključak Rektorskog zbora iz svibnja 2008. i raspisale natječaj. 
Sveučilišta u Rijeci i Splitu nisu dostavila izvješća o razvojnim radinim mjestima dužna su to učiniti 

u najkraćem roku. 
Rektorski zbor će dobivene podatke o realizaciji razvojnih radnih mjesta u 2007. i 2008. godini 

sistematizirati i takav pregled poslat će se na autorizaciju rektorima te će se poslati MZOŠ-u. 
 
 
 
 

8)  Imenovanje člana savjeta Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture znanosti i visokog  
     obrazovanja u Republici Hrvatskoj (AAI@EduHr) 

Rektorski zbor zaprimio je dopis MZOŠ-a u kojem se traži imenovanje predstavnika Rektorskog zbora iz 
pozicije prorektora za razvoj. Otvorena je rasprava da se predlože kandidati, a predložena je prof. dr. sc. 
Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
Zaključak 
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Imenuje se prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju Sveučilišta u 
Zagrebu za člana savjeta Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture znanosti i visokog 
obrazovanja u Republici Hrvatskoj (AAI@EduHr). 
 
 
 
9) Ostalo 

 V. Turšić, dipl. iur., izvijestio je, obzirom da se nije održao sastanak koji je prethodio sjednici 
Rektorskog zbora, prijedlog točke dnevnog reda o upisu na poslijediplomski specijalistički studij osoba 
koje su završile stručni dodiplomski studij u trajanju od četiri godine poslat će za iduću sjednicu, 21. 
siječnja 2009. 

 
 Prof. dr. sc. A. Bjeliš obavijestio je o dopisu koji je Rektorski zbor zaprimio od general bojnika Mirka 

Šundova, ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta Petar Zrinski u kojem predlaže svoje sudjelovanje u radu 
Rektorskog zbora na razini RH bez prava odlučivanja. Otvorena je rasprava i Rektorski zbor je 
jednoglasno donio sljedeći  

Zaključak 
Rektorski zbor će generala bojnika Mirka Šundova, ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta Petar 
Zrinski informirati o dnevnom redu i pozivati na pojedine točke koje su u njegovom interesu. 

 
 Zadnja obavijest odnosila se na 6. međunarodni seminar o matematičkom modeliranju u Crnoj Gori, 

krajem svibnja/početkom lipnja 2009. 
 
 
 
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 14:45 sati. 
Iduća sjednica Rektorskog zbora održat će se u srijedu, 21. siječnja 2008.  

 
 
 
 

Predsjednik Rektorskog zbora 
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v. r. 

 
 
 
Zapisnik sastavila:  
mr. sc. Tamara Gobo, stručna savjetnica 


