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REKTORSKI ZBOR 
Split, 07. 04. 2010. 
Ur. broj: RZ 01-420-26-1-2010. 

 
Z A P I S N I K 

 
07. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010., održane 07. travnja 2010. godine 

u 12:00 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. 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: 

• dr. sc. Radovan Fuchs, ministar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa  
• Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Vito Turšić, dipl. iur., ravnatelj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Mirko Smoljić, dipl. kriminalist, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

 
Ostali nazočni:  

• prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
• 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 
• ZdenkaBarišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
• Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci   
• Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
• Melani Vukmirica, Sveučilište u Zagrebu 
• Tamara Dagen, Ured za odnose s javnošću, 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 07. 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 
usvoji dnevni red koji su članovi Rektorskog zbora dobili uz poziv za sjednicu. 
 

Nakon glasovanja Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio slijedeći 
 

d n e v n i    r e d: 
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1. Ovjera zapisnika 05. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010. 
održane 20. siječnja 2010. g. te zapisnika 06. sjednice održane 24. ožujka 2010. g.; 

 
2. Model participacije studenata u troškovima studiranja; 

 
3. Prijedlog koncepta vojne izobrazbe u Republici Hrvatskoj; 

 
4. Prijedlog ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta “Petar Zrinski” za sudjelovanje u radu 

Rektorskog zbora; 
 

5. Dokumentacija za izbor u znanstvena zvanja-obavijest; 
 

6. Razno. 
 
 

1. Ovjera zapisnika 05. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010. 
održane 20. siječnja 2010. g. te zapisnika 06. sjednice održane 24. ožujka 2010. g.  

 
Rektorski zbor jednoglasno je usvojio zapisnik 05. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 

2009./2010. održane 20. siječnja 2010. godine. 
 
Nakon što je prof. dr. sc. Bjeliš izjavio da Sveučište u Zagrebu nije suglasno sa zaključkom zapisnika 

06. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010. održane 24.ožujka 2010. godine u točki 1. pod 
točke 2., Rektorski zbor ga jednoglasno usvojio.  
 

2. Model participacije studenata u troškovima studiranja  
 

Predsjednik Rektorskog zbora podsjetio je na Zaključak donesen na 06. Sjednici Rektorskog zbora 
održane 24. ožujka 2010. g.  

 
Prof. Puhovski izvijestio je o modelu kojeg je usvojilo Povjerenstvo za izradu prijedloga za izmjenu i 

dopunu zakona i financiranja visokih učilišta te koje je dostavljeno ministru 07. siječnja 2010. g. Model koji je 
Povjerenstvo predložilo je elementaran i veoma jednostavan. On ima samo dvije klase studenata; oni koji u 
završetku jedne akademske godine postignu broj ECTS bodova propisan u sveučilištu odnosno fakultetu i oni 
koji to ne postignu a koji bi plaćali postotak bodova koji im nedostaje odnosno ukupan broj kao postotak 
predviđene školarine odnosno sredstava koji fakultet traži. Dakle, oni koji studiraju redovno tako da u svakoj 
godini postignu odgovarajući broj ECTS bodova, ne bi plaćali ni u jednom trenutku, a oni koji to ne postignu, 
npr. ako im nedostaje 15 od 60 ECTS bodova, bi plaćali četvrtinu cijene koja se predviđa kao cijena za 
školovanje na dotičnoj sastavnici nekog sveučilišta. To je u načelu bio konzensus Povjerenstva. 

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

Bjeliš, predsjednik Rektorskog zbora, dr. sc. R. Fuchs, prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, V. Turšić, dipl. iur., 
S. Rogić, dipl. oec., prof. dr. sc. M. Milković,  jednoglasno je donesen sljedeći zaključak 

 
Zaklju čak 

 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa će do utorka 13. travnja 2010. g. izraditi izračun te 

nacrt ugovora sa novčanim iznosima koje bi dobilo pojedino visoko učilište na temelju dogovorenog 
modela između MZOŠ-a i visokih učilišta za studente koji se upisuju u prvu godinu studija ak. god. 
2010./2011.  

 
Sveučilišta će razmotriti prihvatljivost modela participacije st udenata viših godina studija koji će 

se u prvu godinu studija upisati u ak. god. 2010./2011. u troškovima studiranja, na način da student koji je 
ostvario od 0 - 40 ECTS bodova bi platio puni iznos školarine, student koji je ostvario od 41 - 55 ECTS 
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bodova bi platio proporcionalno broju ostvarenih ECTS bodova u odnosu na puni iznos školarine 
(linearni model), a student koji je ostvario od 56 -60 ECTS bodova bio bi oslobođen plaćanja školarine. 
 

3. Prijedlog koncepta vojne izobrazbe u Republici Hrvatskoj  
 

Nakon uvodnog izlaganja ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje, prof. dr. sc. J. Havranek te 
provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. A. Bjeliš, predsjednik Rektorskog zbora, prof. dr. sc. dr. h. 
c. Gordana Kralik, jednoglasno je donesen sljedeći 

 
Zaklju čak 

 
Rektorski zbor je suglasan sa pristupom rješavanju naznačenog pitanja. Zadužuje se ravnateljica 

Agencije za znanost i visoko obrazovanje da organizira sastanak rektora sa generalom bojnikom Mirkom 
Šundovom. Ukoliko preliminarni razgovor bude usmjeren u tom pravcu imenovati će se posebno 
povjerenstvo kojega će činiti prorektori za nastavu sveučilišta koji iskažu interes da se uključe u vojnu 
izobrazbu odnosno izobrazbu časničkog kadra za potrebe hrvatskih oružanih snaga. 

 
4. Prijedlog ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta “Petar Zrinski” za sudjelovanje u radu 

Rektorskog zbora 
 
Predsjednik Rektorskog zbora 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. Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. 
sc. A. Bjeliš, predsjednik Rektorskog zbora, prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, jednoglasno je donesen 
sljedeći 

 
Zaklju čak 

 
Rektorski zbor će generala bojnika Mirka Šundova, ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta “Petar 

Zrinski” pozivati na sjednice Rektorskog zbora kada se bude raspravljalo o vojnim pitanjima. 
 

5. Dokumentacija za izbor u znanstvena zvanja-obavijest 
 

Nakon uvodnog izlaganja ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje, prof. dr. sc. J. Havranek, 
jednoglasno je donesen slijedeći  

 
Zaklju čak 

 
Sveučilišta će dopis Agencije za znanost i visoko obrazovanje dostaviti sastavnicama. 
 
6. Razno  

 
1) Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora o zaprimljenim dopisima Foruma za 

etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja, te provedene rasprave o položaju istraživačkog sustava u 
Republici Hrvatskoj u kojoj su sudjelovali V. Turšić, dipl. iur. i prof. dr. sc. A. Bjeliš, jednoglasno je donesen 
slijedeći 

 
Zaklju čak 

Rektorski zbor će organizirati posebnu tematsku sjednicu na kojoj će se ta problematika raspraviti. 
 

2) Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora o zaprimljenom Pozivu za izmjenama i 
dopunama studijskih programa u području reguliranih profesija koje se priznaju po načelu automatskog 
priznavanja kvalifikacija od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te provedene rasprave u kojoj su sudjelovali 
V. Turšić, dipl. iur., prof. dr. sc. A. Bjeliš, prof. dr. sc. P. Lučin, jednoglasno je donesen slijedeći 
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Zaklju čak 
 

Pozivaju se predstavnici sveučilišta odnosno fakulteti na kojima se izvode studijski programi u 
profesijama doktora dentalne medicine, medicine, arhitekture, farmacije, primaljstva, medicinskih 
sestara i veterinarstva, da izvrše prilagodbu navedenih studijskih programa sukladno Zakonu o 
reguliranim profesijama. 
 

3) Prof. dr. sc. V. Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru izvijestio je o postignutom dogovoru 
između Ministarstva i Sveučilišta u Mostaru kojim će se i u akademskoj godini 2009/2010. pomoći Sveučilištu u 
Mostaru u reguliranju putnih troškova nastavnicima koji dolaze sa hrvatskih sveučilišta na Sveučilište u Mostar 
na način da će se sredstva doznačiti na Sveučilište u Mostar, a zatim sa Sveučilišta u Mostaru operativno pokriti 
troškovi nastavnicima. Također je izvijestio da je Sveučilište u Mostaru ažuriralo popise nastavnika koji dolaze 
sa hrvatskih sveučilišta kako bi se znali ukupni troškovi. Popis će se dostaviti Ministarstvu, rektorima hrvatskih 
sveučilišta, te dekanima. Podsjetio je na nepodmirene troškove iz prijašnjih godina za koje se nada da će se 
također pronaći sredstva.  

V. Turšić izvijestio je da će se u vidu LUMP- SUM iznosa koji je utvrđen zakonom o proračunu sredstva 
doznačiti mostarskom sveučilištu koje će onda posve autonomno putem sporazuma sklopljenima sa sveučilištima 
osigurati održavanje nastave u Mostaru. Pri tom će imati obvezu izvijestiti Ministarstvo na što su sredstva 
utrošena. 
 

Sjednica Rektorskog zbora završila je u 16:00 sati. 
 
Sljedeća sjednica Rektorskog zbora održati će se u petak, 16. travnja 2010. godine u Puli s početkom u 
16:00 sati. 

 
 
 
Predsjednik Rektorskog zbora 

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

 


