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Z A P I S N I K 

 
 

5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009., održane 22. travnja 2009. godine u 16 sati u 
prostorijama Rektorata Sveučilišta u Rijeci 

 
 

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. Robert Matijašić, v. d. rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,  
• akademik Daniel Rukavina, rektor 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 
• prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić, državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• dr. sc. Zrinka Kovačević, državna tajnica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• dr. sc. Hrvoje Pavlak, ravnatelj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Sara Sanela Butorac, dipl. iur., ravnateljica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
• Nataša Muždalo, Uprava za šport, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
 
Ostali nazočni: 
• prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
• prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru 
• prof. dr. sc. Pero Lučin, prorektor za opće poslove i poslijediplomski studije Sveučilišta u Zagrebu  
• prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu 
• mr. sc. Niko Vidović, ravnatelj Studentskog centar Sveučilišta u Zagrebu 
• Tomislav Čengić, Sveučilište u Rijeci, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora 
• prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
• Biserka Vrbek, pomoćnica glavnog tajnika za pravne i zajedničke poslove, Hrvatski olimpijski odbor  
• Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu 
• Dalibor Ivušić, dipl.iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
• Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 
• Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Osijeku  
• Jelena Gladović, Sveučilište u Splitu 
• mr. sc. Tamara Gobo, stručna savjetnica Sveučilišta u Zagrebu 
• Tamara Dagen, Ured za odnose s javnošću 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 5. 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 da se iza t. 7) Imenovanje članova Vijeća za strukovno obrazovanje doda nova t. 8) Imenovanje člana 
Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj Republike 
Hrvatske, a prijašnja točka 8.) postaje točka 9.) 

Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1) Prihvaćanje zapisnika i izvršenje zaključaka 4. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 
godini 2008./2009. održane 17. ožujka 2009. godine 

 
2) Informacija o rebalansu Proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu  
 
3) Upisne kvote i (participacije) školarine za upis studenata u I. godinu studija u akademskoj 

godini 2009. / 2010. 
 
4)  Uvjeti studiranja kategoriziranih sportaša 
 
5) Studentski standard    
 
6) Primjena Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 
 
7) Imenovanje članova Vijeća za strukovno obrazovanje 
 
8) Imenovanje člana Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko obrazovanje i 

tehnologijski razvoj Republike Hrvatske  
 
9) Ostalo 

 
 
1. ) Prihvaćanje zapisnika i izvršenje zaključaka 4. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 

2008./2009. održane 17. ožujka 2009. godine 
   Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio zapisnik 4. sjednice održane 17. ožujka 2009. godine. 
 
 
2.) Informacija o rebalansu Proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu  
 Dr. sc. R. Fuchs ukratko je obavijestio kako je rebalansom Državnog proračuna MZOŠ-u uskraćeno 
160.000.000,00 kn (stošezdeset milijuna kuna) dok je dio materijalnih troškova na nivou prošle godine. Prof. dr. 
sc. A. Bjeliš zamolio je da predstavnici MZOŠ-a izvijeste o metodologiji i stavkama rebalansa Proračuna, a S. 
Rogić dipl.oec. je naglasila da je kao osnovica uzeta isplata plaće iz veljače 2009. te se nastojalo smanjiti one 
stavke koje ne bi ugrozile poslovanje ustanova ili bi najmanje utjecale na poslovanje. Studentski standard ostao je 
u istom iznosu. 
 Prof. dr. sc. T. Ćurko komentirao je raspodjelu sredstava za 2009. godinu nakon izmjena i dopuna Državnog 
proračuna RH za 2009. (NN 44/09), a nakon upita prof. dr. sc. M. Milkovića vezanim uz razvojna radna mjesta za 
ovu godinu i neiskorištenim razvojnim radnim mjestima iz prošle godine, dr. sc. R. Fuchs je zamolio da svako 
sveučilište napravi analizu razvojnih radnih mjesta, a prof. dr. sc. I. Pavić ukazao je na činjenicu da sva sveučilišta 
moraju provesti natječaj za drugu kvotu razvojnih radnih mjesta iz 2008. 
 Nakon kratke rasprave, Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Za iduću sjednicu Rektorskog zbora svako sveučilište će napraviti izvješće o popunjavanju razvojnih 
radnih mjesta za 2008.u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. 
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3.) Upisne kvote i (participacije) školarine za upis studenata u I. godinu studija u akademskoj godini  
      2009. / 2010. 
 Prof. dr. sc. I. Pavić izvijestio je kako su na Sveučilištu u Splitu školarine za preddiplomske studije zadržane 
na prošlogodišnjoj razini, a obzirom da će MZOŠ financirati školarine za diplomski studij, pitanje upisa regulirat 
će se također kao prošle godine. Prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik izvijestila je da je na Sveučilištu u Osijeku za upis 
studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih studija planirana ista kvota od 2732 mjesta, na stručne studije 
1485, što je ukupno 4277 mjesta, a kvota za upis u I. godinu diplomskog studija je 1700 mjesta. Prof. dr. sc. dr. h. 
c. G. Kralik također je izvijestila da je za društveno-humanističke znanosti iznos školarina 5500 kn, za tehničke i 
biotehničke 7370 kn, a za biomedicinske i prirodne 9240 kn. 
  Akademik D. Rukavina naglasio je kako se na Sveučilištu u Rijeci školarine također nisu mijenjale u odnosu 
na prošlu godinu, a kvote za preddiplomske studije iznose 4639 mjesta dok za diplomske 2427 mjesta. 
 Prof. dr. sc. A. Bjeliš obavijestio je da na Sveučilištu u Zagrebu, kvota za preddiplomski studij je ukupno 
12811 mjesta, uz napomenu da prema linearnom modelu participacija, za redovite studente kvote su 11460 mjesta, 
za upis studenata bez plaćanja 4320 mjesta, za upis studenata s linearnim plaćanjem 3549 mjesta, za upis 
studenata s maksimalnim plaćanjem 3591 mjesta, za upis izvanrednih studenata 920 mjesta, a stranaca 431 mjesto. 
Na diplomskim studijima su odnosi slični, ukupno je 7742 mjesta. 

  Prof. dr. sc. M. Milković naveo je kako su na Sveučilištu u Dubrovniku školarine nepromijenjene u odnosu na 
prošlu godinu, ali je posebno naglasio kako se na neke studije ove godine neće upisivati studenti, dok prof. dr. sc. 
A. Uglešić je izvijestio kako je kvota za upis u I. godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u Zadru nešto 
manja jer se zbog poboljšanja kvalitete studija neće upisivati neke dvopredmetne studijske grupe već će se 
upisivati kao jednopredmetne, sveukupno je 1395 mjesta za redovite studente i 195 mjesta za izvanredne studente. 
Na Sveučilištu u Zadru za diplomske studije kvote će biti veće ali se također neće upisivati svi studijski programi. 
 Prof. dr. sc. R. Matijašić je izvijestio kako se, na Sveučilištu u Puli, kvote i školarine, u odnosu na prošlu 
godinu, nisu mijenjale te će iznositi 1136 mjesta za preddiplomske studije i 350 mjesta za diplomske studije.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
 Rektorski zbor prihvaća izvješća o kvotama na sveučilištima u RH te će pratiti dinamiku realizacije 
stavke vezane uz diplomske studije. Sva sveučilišta u RH zajedno će objaviti Natječaj za upis u I. godinu 
preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u akademskoj godini 2009./2010.  

  Tekst natječaja potrebno je, nakon što se dogovori objava s Vjesnikom, poslati na e-mail adresu o kojoj 
će Rektorski zbor biti obaviješten.  
 
 
 
4.) Uvjeti studiranja kategoriziranih sportaša 

Dr. sc. Z. Kovačević obavijestila je prisutne kako je na 6. sjednici Rektorskog zbora u Rijeci, 19. lipnja 
2008. predstavljen projekt Kategorizirani sportaši u sustavu obrazovanja, a rasprave su održane na svim 
sveučilištima u RH. Cilj Preporuke o uvjetima studiranja kategoriziranih športaša jest da se sustavno 
reguliraju uvjeti studiranja kategoriziranih sportaša, kako bi uz vrhunsku sportsku imali i akademsku karijeru. 
Kriterije, postupak izdavanja kategorizacije i vrijeme trajanja pojedine kategorizacije te ostali elementi 
propisani su Pravilnikom o kategorizaciji sportaša koji donosi Hrvatski olimpijski odbor tj. Pravilnikom o 
kategorizaciji sportaša s invaliditetom koji donosi Hrvatski paraolimpijski odbor i Pravilnikom o 
kategorizaciji gluhih sportaša koji donosi Hrvatski sportski savez gluhih, na temelju čl. 6. Zakona o športu. 
Visoka učilišta mogu svojim općim aktima propisati posebne uvjete studiranja za redovite studente - 
kategorizirane športaše u RH, ovisno o stupnjevima kategorizacije uz prihvaćanje specifičnosti i mogućnosti 
pojedinoga studija. Pri tome je potrebno uzeti u obzir: vrednovanje statusa kategoriziranih športaša pri utvrđivanju 
uvjeta za upis na studij, prilagodbu uvjeta za prisutnost studenata – kategoriziranih športaša na nastavi, mogućnost 
polaganja kolokvija i ispita izvan redovitih ispitnih termina, prilagodbu obveza za upis studenata – kategoriziranih 
športaša u sljedeći semestar, trimestar ili godinu studija, mogućnost osiguravanja mentora ili voditelja za studente 
– kategorizirane športaše, mogućnost dodjele prava na produljeni status redovitoga studenta, reguliranje pitanja 
mirovanja obveza studenata – kategoriziranih športaša. 

T. Čengić je naglasio kako se na sveučilištima razvija sport kroz sportske saveze te je istaknuo kako su 
kategorizirani sportaši oni koji sudjeluju u međusveučilišnim i međunarodnim sportskim natjecanjima te je 
postavio upit da li se spomenuta Preporuka odnosi i na sportaše koji brane boje sveučilišta na nacionalnim 
natjecanjima. Dr. sc. Z. Kovačević je istaknula kako takvi sportaši nisu kategorizirani na nacionalnoj razini, ali se 
to može regulirati pravilnikom što ovisi o stavu pojedinog sveučilišta. 

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
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Zaključak 
Rektorski zbor prihvaća Preporuke o uvjetima studiranja kategoriziranih športaša te će sva sveučilišta 

Preporuku koristiti u oblikovanju svojih pravnih akata. 
 
 
5.) Studentski standard    

Mr. sc. N. Vidović ukratko je pojasnio stanje studentskih centara te je obrazložio da se pod pojmom studentski 
standard podrazumijeva ukupnost životnih uvjeta studenata (stipendija, kredit, školarina, participacija, smještaj, 
prehrana,...) te kako se kriteriji za dodjelu prava na smještaj provode kroz dva kriterija: kriterij izravnog smještaja 
i kriterij bodovanja. U SC u Zagrebu ima 5 studentskih domova sa 7338 kreveta, a cijena usluga smještaja po 
krevetu od 210 kn (od čega 105 kn plaća student, ostatak MZOŠ) utvrđena je 1993. godine. SC-i u RH imaju 
različite cijene smještaja (Split 450 kn, Rijeka 450 kn, Zagreb 210 kn, Osijek 524 kn, Varaždin 600 kn, Zadar 405 
kn, a u Slavonskom Brodu 278 kn) od čega svugdje studenti participiraju sa 105 kn mjesečno. Cijena usluge 
prehrane u restoranima SC-a u Zagrebu, kojih ima 12, iznosi 16,70 kn i nije se mijenjala od 1998. godine (od čega 
MZOŠ pokriva iznos od 12,30 kn, a student 4,40 kn), a stvarna cijena koštanja prehrane znatno je veća i za 2009. 
godinu iznosi 21,15 kn. Posebno je naglasio potrebu donošenja novih Pravilnika o studentskom smještaju, 
Pravilnika o studentskoj prehrani i Pravilnika o studentskoj kulturi i sportu. Također je istaknuto kako postojeći 
modeli financiranja ne osiguravaju funkcioniranje osnovnih djelatnosti studentskih centara 

U kratkoj raspravi sudjelovali su T. Čengić, prof. dr. sc. M. Milković, prof. dr.sc. T. Ćurko, prof. dr. sc. I. 
Pavić, a prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik zaključila je raspravu činjenicom da u RH nema dovoljno kapaciteta za 
smještaj studenata te istaknula kako je nužno mijenjati cijene i Pravilnik o studentskoj prehrani, a predložila je 
analizu stanja na svakom sveučilištu. 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš ukazao je na mogućnost degradacije kvalitete, da studenti neće htjeti u loše studentske 
domove, pa se otvara mogućnost ulaska privatnog kapitala koji će graditi privatne studentske domove. 

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Ravnatelji svih studentskih centara u RH dostavit će analizu stanja o studentskom standardu u kojem 

je potrebno naglasiti odstupanja od pravilnika te navesti dodatna prava koja studenti ostvaruju na svakom 
sveučilištu, o čemu će se raspravljati na jednoj od idućih sjednica Rektorskog zbora.  

 
 

6.) Primjena Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 
Dr. sc. R. Fuchs je obavijestio kako Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 

više nije potrebno slati pokretanje studijskih programa na Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje. Prof. dr. 
sc. J. Havranek obavijestila je kako će na svim sveučilištima biti organizirane radionice na kojima će se 
raspravljati o primjeni navedenog Zakona.  

Naglašeno je kako se ovim Zakonom uređuje osiguravanje i unapređivanje kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju, postupcima akreditacije, tematskog vrednovanja i vanjske neovisne periodične prosudbe 
unutarnjeg osiguravanja kvalitete. Nakon pojašnjenja Zakona, prof. dr. sc. J. Havranek naglasila je da 
Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje kao stručno i savjetodavno tijelo pod hitno mora raspravljati o: 
nacionalnom okvirnom kurikulumu, kompetencije na ulasku u VO, nacionalnom kvalifikacijskom okviru, 
ECTS bodovima kao mjerilu uspješnosti, edukaciji okruženja, kompatibilnosti s ostatkom svijeta, o upisima 
godina i semestara, kolektivnim ugovorima, financiranju preopterećenosti, izračunu cijene studija, studijskim 
programima, državnoj maturi....  

AZVO će provoditi uvjete reakreditacije, postupke vanjske neovisne periodične prosudbe, tematsko 
vrednovanje, ustrojava se akreditacijski savjet tj. stručno vijeće Agencije sastavljeno od predstavnika iz 
sustava znanosti i visokog obrazovanja. Inicijalnu akreditaciju će raditi sveučilišta.  

 
 
7.) Imenovanje članova Vijeća za strukovno obrazovanje 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš je obavijestio prisutne o dopisu MZOŠ-a u kojem traže imenovanje predstavnika 
sveučilišnih studija u Vijeće za strukovno obrazovanje koje ima 17 članova. Predloženo je da član bude prof. dr. 
sc. Nada Čikeš s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  

Zaključak 
Imenuje se prof. dr. sc. Nada Čikeš s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao član Vijeća za 
strukovno obrazovanje. 
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8.) Imenovanje člana Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnologijski razvoj Republike Hrvatske  

Prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik obavijestila je prisutne kako je do sada tu dužnost obavljao prof. dr. sc. Željko 
Dujić, koji je imenovan 2005. godine te je kao novog člana predložila akademika Daniela Rukavinu.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Predlaže se akademik Daniel Rukavina za člana Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. 
 
 
9.) Ostalo 

- Okrugli stol o Nacionalnom obrazovnom kurikulumu 
Prof. dr. sc. A. Bjeliš je obavijestio prisutne o održanom sastanku s akademikom Ivicom Kostovićem i 

akademikom Leom Budinom na Odboru za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima HAZU-a 
da se organizira, nakon Okruglog stola o Nacionalnom obrazovnom kurikulumu (NOK) 26. siječnja 2009., još 
jedan Okrugli stol 18. svibnja 2009. Također je obavijestio kako se izraz kurikulum zamjenjuje novim izrazom 
naukovna osnova. Teme su: polazište za izradu naukovnih osnova (uvodničari: akademik L. Budin, N. Šetić), 
nacionalni kvalifikacijski okvir (prof. Uzelac i prof Đelalija), studiji za učitelje i nastavnike, a skup bi trajao 
nekoliko sati. RZ treba predložiti uvodničare za temu studija za učitelje i nastavnike, prof. dr. sc. A. Bjeliš kao 
predstavnika Sveučilišta u Zagrebu predložio je prof. dr. sc. Antu Bežana s Učiteljskog fakulteta.  

Akademik D. Rukavina predložio je prof. dr. sc. Jasminku Ledić i prof. dr. sc. Jasnu Krstović sa Sveučilišta u 
Rijeci.  
 

-Ugovor o suradnji na implementaciji integriranog knjižničnog softvera Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice 

Prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik obavijestila je prisutne kako Sveučilište u Osijeku i Sveučilište u Rijeci neće 
potpisati dostavljeni Ugovor o suradnji na implementaciji integriranog knjižničnog softvera jer je u predloženom 
obliku neprihvatljiv. 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš je zaključio da ukoliko postoje problemi, za arbitra je imenovano Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa Republike Hrvatske te da se o navedenom obavijesti dr. sc. Dragan Schwarz, državni tajnik.  
 

- Dies Academicus Sveučilišta u Osijeku 
Prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik pozvala je prisutne na Dies Academicus u Osijek, 26. svibnja 2009. 

 
 

- Međunarodni okrugli stol „Sveučilište na raskrižju: integracija ili fragmentacija?“ 
Prof. dr. sc. A. Bjeliš je obavijestio prisutne o održavanju Međunarodnog okruglog stola „Sveučilište na 

raskrižju: integracija ili fragmentacija?“ koji će se održati 8. i 9. svibnja 2009. u Zagrebu. 
 
Na kraju sjednice RZ, svaki rektor je izvijestio o prosvjedima i obustavi nastave koja se provode na sveučilištima. 
U diskusiji koja je potom uslijedila izrečen je stav da se ne podržava metoda studentskog prosvjeda koja narušava 
radni proces te da isticanje akademskih sloboda jednih na štetu drugih nije demokratski  način i gubi svoj smisao. 
O problemu školarina, kao cjelovitom problemu, nužno je pregovarati u suradnji sa svim sudionicima procesa 
visokog obrazovanja.  
 
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 19:30 sati. 
Iduća sjednica Rektorskog zbora održat će se u ponedjeljak, 25. svibnja 2009. u Osijeku u 16 sati.  

 
    Predsjednik Rektorskog zbora   

 
                                                                                                                                prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v. r.  

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


