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REKTORSKI ZBOR 
Split, 25. 05. 2010. 
Ur. broj: RZ 01-420-46-1-2009. 

Z A P I S N I K 
 

10. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010., održane 25. svibnja 2010. godine 
u 18:00 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. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci 
• 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. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, predsjednik Rektorskog zbora 

 
Ostali nazočni:  

• prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, prorektorica Sveučilišta u Rijeci 
• prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, prorektorica Sveučilišta u Rijeci 
• prof. dr. sc. Tonči Mikac, pomoćnik rektora Sveučilišta u Rijeci 
• prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, prorektorica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
• prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća veleučilišta i visokih škola 
• prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru 
• prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
• Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci  
• Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
• Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
• Antonija Žaja, prof., Ured za odnose s javnošću, Sveučilište u Splitu 
• Jelena Gladović, dipl. iur., Sveučilište u Splitu 

 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Ivan Pavić, Predsjednik Rektorskog zbora u akademskoj 2009./2010. 

godini. 
Predsjednik Rektorskog zbora, otvorio je 10. sjednicu Rektorskog zbora u ak. god. 2009./2010. 

pozdravio nazočne članove Rektorskog zbora i ostale nazočne, te im zahvalio što su se odazvali pozivu da 
sudjeluju u radu sjednice. Nakon toga predložio je da se usvoji dnevni red koji su članovi Rektorskog zbora 
dobili uz poziv za sjednicu. 

 
Nakon glasovanja Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1. Ovjera zapisnika 09. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010. 
održane 04. svibnja 2010. g.; 

 
2. Problematika upisa u I. godinu diplomskih studija; 
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3. Realizacija Ugovora između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i visokih 
učilišta o dodjeli dodatnog proračunskog novca za studente koji se upisuju u prvu 
godinu studija akademske godine 2010./2011.; 

 
4. Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika u Sektorski nadzorni odbor za 

praćenje provedbe Operativnog programa za regionalnu konkurentnost IPA IIIC; 
 

5. Rektorski zbor kao partner uz Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u projektu «Za žene 
u znanosti» u organizaciji L'OREAL-Adria; 

 
6. Prijedlog osnivanja posebnog tijela - medijskog etičkog vijeća; 

 
7. Problematika napredovanja u znanstveno-nastavna zvanja, znanstveni novaci; 

 
8. Razno. 

 
 

1. Ovjera zapisnika 09. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010. 
održane 04. svibnja 2010. g. 

 
Rektorski zbor jednoglasno je usvojio zapisnik 09. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 

2009./2010. održane 04. svibnja 2010. g. 
 

2. Problematika upisa u I. godinu diplomskih studija 
 

Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora te provedene rasprave u kojoj su sudjelovali 
prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik, prof. dr. sc. P. Lučin, prof. dr. sc. M. Milković, prof. dr. sc. Lj. Pinter, 
jednoglasno je donesen sljedeći  
 

Zaklju čak 
 

 Sveučilišta će do 01. srpnja 2010. godine dostaviti podatke o upisnim kvotama kako bi se do 10. 
srpnja 2010. godine objavio Natječaj za upis u diplomske studije u akademsku godinu 2010./2011. 
Koordinator svih radnji za objavu Natječaja će biti Sveučilište u Splitu. 
 
 Rektorski zbor u pogledu financiranja diplomskih studija Ministarstvu predlaže da se primjeni 
model od prošle godine, ostavljajući također mogućnost i drugih rješenja. 
 

3. Realizacija Ugovora između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i visokih 
učilišta o dodjeli dodatnog proračunskog novca za studente koji se upisuju u prvu 
godinu studija akademske godine 2010./2011. 

  
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora, te provedene rasprave u kojoj su sudjelovali 

prof. dr. sc. Lj. Pinter, prof. dr. sc. P. Lučin, prof. dr. sc. A. Uglešić, prof. dr. sc. M. Milković, prof. dr. sc. dr. h. 
c. G. Kralik, jednoglasno je donesen sljedeći 
 

Zaklju čak 
 
 Rektorski zbor predlaže Ministarstvu da se u Ugovoru u čl. 2. st. 3. alineja 4. koja glasi: 
«Sveučilište se obvezuje da će sa studentima sklopiti ugovor o studiranju.» zamijeni preciznijom 
formulacijom na način: «Sveučilište odnosno njegove sastavnice će sa studentima sklopiti ugovor o 
studiranju»., te da se u čl. 3. st. 2., u čl. 4. st. 1. i 2.,  te u čl. 5. st. 1. riječ «participacija» zamijeni sa riječi 
«subvencija». 
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Rektorski zbor predlaže da tekst Ugovora kojeg će sveučilišta potpisati sa Ministarstvom bude 
identičan za sva sveučilišta. 
 

4. Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika u Sektorski nadzorni odbor za 
praćenje provedbe Operativnog programa za regionalnu konkurentnost IPA IIIC 

 
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora, jednoglasno je donesen sljedeći 

 
Zaklju čak 

 
Za predstavnika i zamjenika predstavnika u Sektorski nadzorni odbor za praćenje provedbe 

Operativnog programa za regionalnu konkurentnost IPA IIIC, predlažu se prof. dr. sc. Ante Uglešić, 
rektor Sveučilišta u Zadru kao predstavnik i prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci kao 
zamjenik predstavnika. 

 
5. Rektorski zbor kao partner uz Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u projektu «Za žene 

u znanosti» u organizaciji L'OREAL-Adria  
 

Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora, jednoglasno je donesen sljedeći 
 

Zaklju čak 
 

Rektorski zbor je suglasan da sveučilišta budu pokrovitelji u projektu «Za žene u znanosti» u 
organizaciji L'OREAL-Adria. 
 

6. Prijedlog osnivanja posebnog tijela - medijskog etičkog vijeća 
 
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora, jednoglasno je donesen sljedeći 
 

Zaklju čak 
 

 Rektorski zbor je suglasan da predsjednik Rektorskog zbora i prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš održe 
sastanak s predsjednikom Matice hrvatske, Igorom Zidićem na kojem će se raspraviti mogućnost 
osnivanja posebnog tijela tzv. medijskog etičkog vijeća sa svrhom da upozori javnost na brojne primjere 
kršenja etičkih normi u medijima. 

 
7. Problematika napredovanja u znanstveno-nastavna zvanja, znanstveni novaci 

 
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora o problematici napredovanja u zvanjima i 

zamjeni nepopunjenih radnih mjesta i provedene rasprave u kojoj je sudjelovala i prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana 
Kralik, jednoglasno je donesen sljedeći 

Zaklju čak 

a) Rektorski zbor smatra da bi Ministarstvo trebalo omogućiti supstituciju znanstveno-nastavnih 
radnih mjesta (koeficijent složenosti poslova za koeficijent složenosti poslova) odnosno osoba koje “izlaze” 
iz sustava visokog obrazovanja. 

b) Rektorski zbor obvezuje Ministarstvo da omogući  napredovanje osoba u znanstveno-
nastavnim zvanjima sukladno zakonskim uvjetima. 

c) Rektorski zbor traži od Ministarstva da pronađe rješenje za znanstvene novake kako bi ostali u 
sustavu visokog obrazovanja, odnosno da svi oni koji su stekli uvjete i zadovoljavaju kriterije sveučilišta 
budu izabrani u znanstveno-nastavno zvanje docenta i viša zvanja. 

 
8. Razno. 
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Ad 1) Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora o neisplaćenim sredstvima za vanjsku 
suradnju, jednoglasno je donesen sljedeći 

 
Zaklju čak 

Sveučilišta će Ministarstvu dostaviti podatke o nastavnom opterećenju kako bi Ministarstvo na 
temelju zatraženih podataka riješilo ostatak duga za vanjsku suradnju za akademsku godinu 2008./2009., 
te za zimski i ljetni semestar akademske godine 2009./2010. Po dostavljenim podacima Ministarstvo će 
izvršiti predmetnu isplatu. 

Sveučilištima koja su dostavila podatke o nastavnom opterećenju Ministarstvo će izvršiti isplatu 
za vanjsku suradnju za akademsku godinu 2008./2009., te za zimski i ljetni semestar akademske godine 
2009./2010.  

Ad 2) Predsjednik Rektorskog zbora izvijestio je o Preporuci Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje 
kojom se preporučuju uvjeti za pristupanje ispitima državne mature u jesenskom ispitnom roku u vezi postupka 
upisa na visoka učilišta od akademske godine 2010./2011.  

Ad 3) Prof. dr. sc. J. Havranek izvijestila je o planovima Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 
pristupanje Europskom udruženju za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA),krovnom udruženju 
koje okuplja nacionalne agencije unutar Europskog prostora visokog obrazovanja. Također je izvijestila da je 
European Regional Economic Forum proglasio Agenciju za znanost i visoko obrazovanje primjerom dobre 
prakse u implementaciji sustava vanjskog osiguranja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. 

Ad 4) Prof. dr. sc. S. Prijić- Samaržija izvijestila je Rektorski zbor o svom sudjelovanju na sastanku 
ravnatelja Uprava za visoko školstvo i predsjednika Rektorskih zborova koji se održao od 29. do 30. travnja 
2010. godine u Zaragozi, Španjolska. 

Ad 5) Sveučilište u Rijeci će za sljedeću sjednicu Rektorskog zbora pripremiti prijedlog rokova za 
pristupanje ispitima državne mature u vezi postupka upisa na visoka učilišta od akademske godine 2011./2012.  

 Ad 6) Rektorski zbor je suglasan da prof. dr. sc. V. Majstorović uputi dopis MZOŠ- u sa zamolbom da 
se novčana sredstva za akademsku godinu 2009./2010. ne doznače Sveučilištu u Mostaru već hrvatskim 
sveučilištima. 

 
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 20:00 sati. 
 

Sljedeća sjednica Rektorskog zbora održat će se u Splitu  s početkom u 10:00 sati. 
 

Predsjednik Rektorskog zbora 
                                                                                                              prof. dr. sc. Ivan Pavić, v. r.   
Zapisnik sastavila: 
Jelena Gladović, dipl. iur.    

 


