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REKTORSKI ZBOR 
Split, 20. 01. 2010. 
Ur. broj: RZ 01-420-12-1-2010. 

 
Z A P I S N I K 

 
05. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010., održane 20. siječnja 2010. godine 

u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 
 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 

• prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
• 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 

 
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 

• prof. dr. sc. Dražen Vikić - Topić, državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Želimir Janjić, državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Stipe Mamić, dipl. oec., državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• dr. sc. Anica Hunjet, načelnica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• MSc. Luka Juroš, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

 
Ostali nazočni:  

• prof. dr. sc. Drago Žagar, prorektor Sveučilišta u Osijeku 
• prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, prorektorica Sveučilišta u Rijeci 
• prof. dr. sc. Ana Proroković, prorektorica Sveučilišta u Zadru 
• izv. prof. Djeni Dekleva Radaković, prorektorica Sveučilišta u Puli 
• prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru 
• prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća veleučilišta i visokih škola 
• prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
• prof. dr. Žarko Puhovski, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
• Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu 
• Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci   
• Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
• Antonella Lovrić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru  
• Melani Vukmirica, Sveučilište u Zagrebu 
• 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 05. sjednicu Rektorskog zbora u ak. god. 2009./2010. 

pozdravio nazočne članove Rektorskog zbora, predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i ostale 
nazočne, te im zahvalio što su se odazvali pozivu da sudjeluju u radu sjednice. Nakon toga predložio je da se 
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usvoji dnevni red koji su članovi Rektorskog zbora dobili uz poziv za sjednicu uz dopunu nove točke koja glasi 
12.  Informacija o ljetnoj školi Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

Nakon glasovanja Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći 
 

d n e v n i    r e d: 
 

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

 
2. Pravilnik o akreditaciji  
 
3. Informacija o radu na nacrtu Zakona o sveučilištima  

 
4. Izvješće o radu Povjerenstva za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona i financiranja visokih 

učilišta  
 

5. Matura za upis učenika stručnih škola 
 

6. Financiranje visokih učilišta u 2010. godini  
 

7. Obavijest MZOŠ-a o radu na prilagodbi hrvatskog zakonodavstva s direktivom o reguliranim 
profesijama, i dogovor o prilagodbi studijskih programa u profesijama doktora dentalne 
medicine, medicine, arhitekture, farmacije, primaljstva, medicinskih sestara i veterinarstva, 
sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija  

 
8. Prijedlog kandidata Rektorskog zbora za Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje 
 

9. Obavijest MZOŠ-a o Eurostudent istraživanju i imenovanju predstavnika Rektorskog zbora u 
Savjetodavni odbor istraživanja 

 
10. Obavijest MZOŠ-a o ministarskoj konferenciji Bolonjskog procesa u Beču i Budimpešti 11. i 12. 

ožujka 2010. g. i imenovanje predstavnika Rektorskog zbora za člana delegacije ispred hrvatskih 
sveučilišta  

 
11. Sažetak izvješća o radu za 2009. godinu Agencije za znanost i visoko obrazovanje 

 
12. Informacija o ljetnoj školi Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
13. Razno 

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

prosinca 2009.  
 

Rektorski zbor jednoglasno je usvojio zapisnik 04. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 
2009./2010. održane 09. prosinca 2009. godine. 
  

2. Pravilnik o akreditaciji  
 
Nakon uvodnog izlaganja ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje, prof. dr. sc.  J. Havranek i 

državnog tajnika prof. dr. sc.  D. Vikića – Topića o Pravilniku kojim se uređuje sadržaj dopusnice, uvjeti za 
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, uvjeti za izvođenje studijskog programa, te 
uvjeti za reakreditaciju visokih učilišta, te provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. A. Bjeliš, 
predsjednik Rektorskog zbora,  prof. dr. sc. P. Lučin  i  prof. dr. sc. M. Jelić,  jednoglasno je donesen sljedeći 
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Zaklju čak 
 
 

Svako sveučilište i Vijeće veleučilišta i visokih škola dostaviti će Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
športa Republike Hrvatske u pisanom obliku eventualne primjedbe na Pravilnik do ponedjeljka 25. 
siječnja 2010. godine.  Pravilnik će donijeti ministar znanosti obrazovanja i športa dr. sc. Radovan Fuchs.  
 

3. Informacija o radu na nacrtu Zakona o sveučilištima  
 

Zakon o sveučilištima će se raspraviti na sljedećoj tematskoj sjednici Rektorskog zbora koja će se 
održati 25. i 26. veljače 2010. godine. Do tada MZOŠ će dostaviti predsjedniku Rektorskog zbora nacrt Zakona. 

 
4. Izvješće o radu Povjerenstva za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona i financiranja visokih 

učilišta 
 
Prof. dr. Žarko Puhovski izvijestio je Rektorski zbor o Prijedlogu načela za studiranje bez školarina. U 

izlaganju prof. dr. Ž. Puhovski upozorio je na tri osnovna problema: prvo da je moguće definirati načela 
financiranja jer se pokazalo da bi čekanje Zakona stvari još više odužilo, ali da Povjerenstvo smatra svojom 
obvezom nastaviti rad na tekstu Zakona kad se on pojavi; drugo da ono mora biti u siječnju u javnosti s obzirom 
na to da su zadnji dani za prijavu državne mature, jer je važno za učenike i učenice da znaju pod kojim uvjetima 
mogu očekivati studij da bi određivali svoju strategiju u odnosu na državnu maturu; treće da se obuhvatilo čitavo 
područje osim doktorskih studija, jer se nije postigao konzensus, budući da je većina smatrala da se doktorski 
studiji značajnim dijelom odnose na dio znanstvenog rada, a ne samo na ono što bi se skraćeno zvalo nastavom. 
Ne može se jednoznačno odrediti neplaćanje ili kako bi bilo plaćanje, jer su prevelike razlike među pojedinim 
disciplinama i zbog toga da je taj dio izbačen. U tom smislu prihvaćeno je načelo da studentice i studenti koji 
minimalne obveze određene ECTS bodovima zadovolje, ne bi trebali plaćati nikakvu školarinu, a da bi oni koji 
ni te minimalne uvjete ne zadovolje, plaćali postotak od broja bodova koji im nedostaje odnosno propisani broj 
bodova. To je temeljno načelo, sve drugo su tehnička pitanja, koja bi trebalo odrediti u nomotehničkoj varijanti. 

 
Nakon opsežne rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. Ž. Puhovski, prof. dr. sc. P. Lučin, prof. dr. sc. A. 

Bjeliš, predsjednik Rektorskog zbora, prof. dr. sc. A. Uglešić, prof. dr. sc. K. Turković, prof. dr. sc. A. 
Proroković, prof. dr. sc. N. Ožanić, prof. dr. sc. M. Jelić, državni tajnici D. Vikić – Topić, S. Mamić, Ž. Janjić, 
jednoglasno je donesen sljedeći zaključak 

Zaklju čak 
 

Rektorski zbor podržava načelo prema kojem će se svi studenti akademske godine 2010./2011. upisati 
bez plaćanja školarina. Za drugo načelo, prema kojem će studenti koji ne postignu uspjeh plaćati 
školarine u određenom iznosu proporcionalnom ostvarenim ECTS bodovima, nakon dodatnih 
pojašnjenja Rektorski zbor će se službeno očitovati. 
 

5. Matura za upis učenika stručnih škola 
 

Ž. Janjić, državni tajnik izvijestio je o donošenju Odluke kojom se uređuje pitanje upisa učenika u srednje 
škole svake godine. Temeljem te Odluke uređuje se bodovni prag u skladu sa zahtijevnošću programa koji 
učenik upisuje, pa je tako najviši bodovni prag za upise u gimnazije, nešto niži minimalni za upise u tehničke 
škole, strukovne škole u četverogodišnjem trajanju, dok za upise u trogodišnje škole bodovnoga praga nema. 
Školi je otvorena mogućnost da podigne bodovni prag. Kada se govori o učenicima koji upisuju trogodišnje 
programe, neovisno o tome da li su to obrtnički, klasični ili industrijski, bodovnog praga nema. Te škole 
najčešće upisuju učenici koji zbog svoga uspjeha mogu upisati manje zahtjevan program, to su obično učenici 
koji su završili dobrim ili dovoljnim uspjehom svoju osnovnu školu. Programi u koje oni ulaze već od prve 
godine imaju popriličan broj stručno teorijskog i praktičnoga dijela, a u opće obrazovnom dijelu imaju iz opće 
obrazovnih predmeta manju satnicu i ti predmeti su bitno drugačiji od opće obrazovnih predmeta u 
četverogodišnjim strukovnim školama ili gimnazijama. U obveznim predmetima imaju stručni račun ili 
matematiku u struci što nema karakteristike opće obrazovnog predmeta matematike kao što je slučaj u 
četverogodišnjim školama. Informatike u tom dijelu uopće nemaju nego se taj predmet izučava u njihovoj 
praktičnoj nastavi. Strani jezik je vezan isključivo za struku koju su upisali. To je razlog što jedan dio njih koji se 
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želi naći u obrazovnoj vertikali na visokim učilištima najčešće upisuju tzv. dokvalifikaciju - četvrtu godinu, 
najčešće u sektoru u kojem su bili. U okviru tih godinu dana učenik položi razlike predmeta u svom novom 
zanimanju i završi još jednu godinu. To su učenici koji su obično visoko motivirani, te su u dokvalifikaciji 
najčešće i vrlo uspješni. Kasnije se pojavljuju na visokim učilištima najčešće na stručnim studijima. Time sebi 
olakšaju daljnje školovanje. Ima i onih koji završe samo trogodišnju školu, koji se pojave na nekom stručnom 
studiju, ali prema spoznajama, postotak koji završi te studije je ispod 10%. Ta priprema je bitna, nju provode 
srednje škole koje imaju programe obrazovanja odraslih i Pučka otvorena učilišta. To je model koji solidno 
funkcionira. U usporedbi s drugima, u Sloveniji je to zakonski uređeno, učenici koji završe trogodišnju srednju 
školu ne mogu ići na visokoškolske ustanove, nego samo četverogodišnja, bilo da se radi o gimnaziji, bilo da se 
radi o četverogodišnjem strukovnom programu. Kod nas to pitanje decidirano zakonski nije uređeno i rješenje se 
vidi u dvije promjene koje će se najvjerojatnije dogoditi. Prva se odnosi na izmjene Ustava RH, kojom bi se 
produljilo trajanje obveznog obrazovanje. Na taj način će pristupnici za daljnje obrazovanje imati jači bazični 
dio. Drugo su izmjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Na taj način bi se napravio 
iskorak u kvaliteti, te bi se moglo računati s time da pristupnici koji dolaze na studijske programe i na stručne 
studije će biti puno spremniji, efikasniji u svojem studiranju odnosno savladavanju toga programa. Također je 
ukazao na  preporuku Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, u kojoj se govori o kategorijama koji su prije 
završili svoje obrazovanje, na koji način oni polažu državnu maturu, a što je s onima koji su navršili 24 godine. 
Kad je riječ o onima koji su navršili 24 godine, oni imaju obvezu polaganja državne mature ali se nalaze u 
posebnoj kvoti. MZOŠ nije dalo preporuku, na snazi je preporuka Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.  
 

U opsežnoj raspravi su sudjelovali predsjednik Rektorskog zbora, prof. dr. sc. P. Lučin, prof. dr. sc. M. Jelić, 
prof. dr. sc. A. Proroković koji su u svojim izlaganjima ukazali na moguće probleme vezane za polaganje 
državne mature i upis učenika stručnih škola, te moguće različite pristupe u rješavanju tih problema unatoč 
postojanju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i postignutog dogovora u okviru priprema 
projekta državne mature. 

 
6. Financiranje visokih učilišta u 2010. godini  
 

S. Mamić, dipl. oec., podsjetio je na elaborat izrađen prilikom usvajanja državnog proračun koji je bio 
prezentiran u Splitu. Ukazao je na činjenicu da je nastupila velika financijska stega na samoj Vladi, a samim 
time i na MZOŠ-u i svim njegovim proračunskim korisnicima. Iz same te činjenice i svih zakonskih propisa 
vezanih uz financije i financiranje donosi se cijeli niz odluka koje svaka ustanova i svaki zaposlenik 
pojedine ustanove dužan pridržavati. Najveći uspjeh skromnog proračuna za ovu godinu jest činjenica da je 
Ministarstvo uspjelo sve obveze po kreditima, odnosno servisiranje tih obveza prebaciti u proračun 
ministarstva financija. Prilikom izrade proračuna za 2010. godinu u dijelu rashoda za zaposlene, grupa 31. 
proračun je napravljen na bazi mjeseca listopada s pretpostavkom da nema novog zapošljavanja. U 
Ministarstvu je donijeta odluka da nema novog zapošljavanja ni u jednom sektoru osim zamjenskih mjesta. 
Ukoliko je netko otišao u mirovinu, može se zaposliti druga osoba, s tim da je u sustavu osnovnog i srednjeg 
obrazovanja donijeta odluka da i u slučajevima odlaska u mirovinu potrebno zatražiti suglasnost, te da se 
može promijeniti odluka. Broj se mora kretati odnosno ukupni proračunski koeficijent unutar onoga koji je 
bio u mjesecu listopadu prošle godine, jer je poslana jasna poruka da se neće tolerirati nedostatak sredstava. 
Što se tiče znanstvenih projekata sredstva su osigurana na razini prethodne godine i postoje naznake 
promjena jer ugovori ističu te će se dio ugovora produžiti za one koji su poštivali ugovorne obveze do sada. 
Oni koji su prekršili, a u izvješćima je to evidentno, njima se neće produžiti financiranje tih znanstvenih 
projekata. Ostalo je otvoreno pitanje božićnica za 2001. godinu kojima je također išla preporuka tadašnjeg 
državnog tajnika S. Uzelca da svi oni koji su u mogućnosti da izvrše nagodbu, po modelu nagodbe za 2000. 
godinu, kako bi se uštedjela značajna sredstva. Za božićnice Ministarstvo nije moglo osigurati posebna 
sredstva u državnom proračunu. Za analizirati i razmotriti je činjenica da svih ovih godina uz tako veliko 
zapošljavanje na svim sveučilištima i stručnim studijima i veleučilištima i visokim školama vanjska suradnja 
umjesto da značajno pada, ona i dalje ostaje na istim razinama, odnosno raste.  

 
S. Rogić, dipl. oec., izvijestila je da je mjesec listopad po isplati i po broju novozaposlenih bio najjači 

mjesec te da je u 2009. g. u visokom obrazovanju ukupno novozaposlenih oko 800. Od toga najviše upravo 
u mjesecu listopadu. Ukazala je na potrebu izvršenja povrata više uplaćenih sredstava za diplomske studije u 
2008. godini. Državna revizija je na temelju obračuna zatražila da se novac mora vratiti u državni proračun 
od onih visokih učilišta koja su više dobila. Novac je bio akontiran, u ugovoru je bilo rečeno da će se 
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obračun napraviti kada se utvrdi stvarni broj upisanih studenata. Također je zatražila da se dostavi 
raspodjela novčanih sredstva za 2010. godinu po sastavnicama i odluke za svaku proračunsku aktivnost koja 
se ne bi smjela probiti. Ukoliko netko ima slobodnih novčanih sredstava u okviru osiguranih taj može i 
zaposliti i unaprijediti, ali ako nema, onda je to pitanje. Također je upozorila na otvorena pitanja u vezi 
financiranja, školarina, suradnje sa Sveučilištem u Mostaru, vanjske suradnje. Predložila je zajednički 
sastanak s rektorima na kojem bi se raspravila navedena otvorena pitanja. 
  

Nakon opsežne rasprave u kojoj su sudjelovali predsjednik Rektorskog zbora, prof. dr. sc. M. Milković, 
prof. dr. sc. A. Bjeliš, prof. dr. sc. T. Ćurko, prof. dr.  sc. N. Ožanić i prof. dr. sc. M. Jelić, jednoglasno je 
donesen sljedeći 

Zaklju čak 
 

Zadužuje se predsjednik Rektorskog zbora da u roku od tri dana predloži način rješavanja 
školarina i njihove refundacije od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za studente I. i 
II. godine sveučilišnih diplomskih studija, III. i IV. godine sveučilišnih integriranih preddiplomskih i 
diplomskih studija te I. i II. godine specijalističkih diplomskih stru čnih studija.  

 
7. Obavijest MZOŠ-a o radu na prilagodbi hrvatskog zakonodavstva s direktivom o reguliranim 

profesijama, i dogovor o prilagodbi studijskih programa u profesijama doktora dentalne 
medicine, medicine, arhitekture, farmacije, primaljstva, medicinskih sestara i veterinarstva, 
sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija  

 
MSc. Luka Juroš, izvijestio je o radu MZOŠ-a na prilagodbi hrvatskog zakonodavstva s direktivom o 

reguliranim profesijama, odnosno o prilagodbi studijskih programa u profesijama doktora dentalne 
medicine, medicine, arhitekture, farmacije, primaljstva, medicinskih sestara i veterinarstva, sukladno 
Zakonu o reguliranim profesijama i o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Na temelju sastanka u 
Europskoj komisiji od RH zatraženo je da se u roku od mjesec – mjesec i pol dana dostave novi studijski 
programi koji su prilagođeni direktivi i našim zakonima u ovih sedam profesija. Svako sveučilište i 
veleučilište koji izvode studijske programe u ovih sedam područja morale bi u tom roku dostaviti prijedlog 
novih studijskih programa. Europska komisija traži studijske programe koji će biti izvođeni u slijedećem 
periodu prije stupanja u Europsku uniju. 

 
Nakon provedene rasprave u kojoj u sudjelovali: predsjednik Rektorskog zbora, prof. dr. sc. P. Lučin, 

Prof. dr. sc. K. Turković, prof. dr. sc. B. Baletić i prof. dr. sc. A. Bjeliš, jednoglasno je donesen sljedeći  
 

Zaklju čak 
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa zatražiti će od sveučilišta, Vijeća veleučilišta i visokih 
škola prilagodbu studijskih programa u profesijama doktora dentalne medicine, medicine, 
arhitekture, farmacije, primaljstva, medicinskih sestara i veterinarstva, sukladno Zakonu o 
reguliranim profesijama i o priznavanju inozemnih stru čnih kvalifikacija i direktivi o reguliranim 
profesijama. 

 
8. Prijedlog kandidata Rektorskog zbora za Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje 
 
Predsjednik Rektorskog zbora izvijestio je prisutne o dopisu Agencije za znanost i visoko obrazovanje 

kojim se traži prijedlog kandidata za Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 
Rektorski zbor jednoglasno je donio sljedeći zaključak 
 

Zaklju čak 
 

 Ako će biti zastupljen regionalni princip kod ostalih predlagača, Rektorski zbor predlaže da to 
bude prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu. U protivnom predlaže se  prof. 
dr. sc. Snježana Prijić - Samaržija, prorektorica Sveučilišta u Rijeci. 
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9. Obavijest MZOŠ-a o Eurostudent istraživanju i imenovanju predstavnika Rektorskog zbora u 
Savjetodavni odbor istraživanja 

 
Rektorski zbor jednoglasno je donio sljedeći  

Zaklju čak 
 

Osoba koja neće biti imenovana u Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje, 
imenovati će se u Savjetodavni skupinu za Eurostudent IV. 

 
10. Obavijest MZOŠ-a o ministarskoj konferenciji Bolonjskog procesa u Beču i Budimpešti 11. i 12. 

ožujka 2010. g. i imenovanje predstavnika Rektorskog zbora za člana delegacije ispred hrvatskih 
sveučilišta  

 
Rektorski zbor jednoglasno je donio sljedeći 
 

Zaklju čak 
 

Rektorski zbor predlaže prof. dr. sc. Peru Lučina za člana hrvatske delegacije u ime Rektorskog 
zbora. 
 

11. Sažetak izvješća o radu za 2009. godinu Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
 
Prof. dr. sc. J. Havranek izvijestila je nazočne o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u 2009. 
godini. 

Sažetak izvješća o radu za 2009. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
12. Informacija o ljetnoj školi Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prof. dr. sc. A. Bjeliš izvijestio je nazočne o utvrđenim nepravilnostima u radu ljetne škole Ekonomskog 

fakulteta Sveučilišta u Splitu, te o poduzetim radnjama. 
 

 
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 14:00 sati. 

 
 
 
Predsjednik Rektorskog zbora 

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

 


