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REKTORSKI ZBOR 
Split, 16. 04. 2010. 
Ur. broj: RZ 01-420-28-1-2010. 

Z A P I S N I K 
 

08. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010., održane 16. travnja 2010. godine 
u 16:00 sati u hotelu Histria  u Puli 
 
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. 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 Vlade Republike Hrvatske: 

• prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, potpredsjednik Vlade RH 
• Luka Mađerić, predstojnik, Ured za ljudska prava Vlade RH 

 
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 

• Mirko Marković, prof., ravnatelj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
 

Ostali nazočni:  
• prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, prorektorica Sveučilišta u Rijeci 
• prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, prorektorica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
• prof. dr. sc. Elvi Piršl, prorektorica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
• prof. dr. sc. Lovre Božina, prorektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
• prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća veleučilišta i visokih škola 
• prof. dr. sc. Vedrana Spaić-Vrkaš, članica Povjerenstva za ljudska prava Vlade RH 
• Tin Gazivoda, ravnatelj, Centar za ljudska prava 
• Ivana Krznar, dipl. ing., načelnica, Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
• Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
• Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
• Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci  
• Davor Pavlin, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
• Vesna Mijatović, dipl. iur. tajnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
• 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 08. sjednicu Rektorskog zbora u ak. god. 2009./2010. 

pozdravio nazočne članove Rektorskog zbora, predstavnike Vlade Republike Hrvatske i ostale nazočne, te im 
zahvalio što su se odazvali pozivu da sudjeluju u radu sjednice. Nakon što je Predsjednik Rektorskog zbora u 
ime Rektorskog zbora RH čestitao prof. dr. sc. A. Bjelišu na ponovnom izboru za rektora Sveučilišta u Zagrebu, 
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 
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d n e v n i    r e d: 
 

1. Ovjera zapisnika 07. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010. 
održane 07. travnja 2010. g.; 

 
2. Inicijativa za sustavno obrazovanje i istraživanje u području ljudskih prava i 

demokratskog građanstva (izvjestitelj: potpredsjednik Vlade RH prof. dr. sc. S. Uzelac 
sa suradnicima); 

 
3. Dogovor o tekstu 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. (izvjestitelj: V. Turši ć, dipl. iur.); 

 
4. Model participacije studenata viših godina studija koji će se u prvu godinu studija 

upisati u akademskoj godini 2010./2011. u troškovima studiranja-nastavak rasprave 
(izvjestitelj: prof. dr. sc. I. Pavić); 

 
5. Imenovanje predstavnika Rektorskog zbora RH za sastanak ravnatelja uprava za visoko 

obrazovanje ministarstava i predsjednika rektorskih zborova europskih zemalja 30. 
travnja 2010. g. u Zaragozi; 

 
6. Dokumenti za postupak reakreditacije -početak javne rasprave (izvjestitelj: prof. dr. sc. 

J. Havranek); 
 

7. Razno. 
 

1. Ovjera zapisnika 07. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010. 
održane 07. travnja 2010. g.  

 
Rektorski zbor jednoglasno je usvojio zapisnik 07. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 

2009./2010. održane 07.travnja 2010. godine. 
 
2. Inicijativa za sustavno obrazovanje i istraživanje u području ljudskih prava i 

demokratskog građanstva  
 
Prof. dr. S. Uzelac je u uvodnom izlaganju izvijestio o inicijativi za sustavno obrazovanje i istraživanje u 

području ljudskih prava i demokratskog građanstva te njenoj potrebi i na razini sveučilišta, veleučilišta i visokih 
škola te u tu svrhu donesenim dokumentima Vlade RH. Dokumenti se prilažu se ovom zapisniku i čine njegov 
sastavni dio.  

 
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. A. Bjeliš, predsjednik Rektorskog zbora, prof. 

dr. sc. V. Spaić-Vrkaš, T. Gazivoda, L. Mađerić, prof. dr. sc. Elvi Piršl, jednoglasno je donesen sljedeći 
zaključak 

Zaklju čak 
 

Rektorski zbor smatra da je sustavno obrazovanje i istraživanje u području ljudskih prava i 
demokratskog građanstva važna društvena obveza, a uloga sveučilišta u tome posebno važna. Rektorski 
zbor smatra da je navedeno pitanje potrebno urediti na razini sveučilišta odnosno sastavnica na način da 
svako sveučilište osnuje centar ili odjel za istraživanje o ljudskim pravima. 

 
Rektorski zbor će formirati povjerenstvo RZ-a koje će biti sastavljeno od predstavnika sveučilišta 

i vijeća veleučilišta i visokih škola. 
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3. Dogovor o tekstu 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.  

 
Navedena točka će se raspraviti na sljedećoj sjednici. 

 
4. Model participacije studenata viših godina studija koji će se u prvu godinu studija 

upisati u akademskoj godini 2010./2011. u troškovima studiranja-nastavak rasprave 
 
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora te provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prof. 

dr. sc. A. Bjeliš, prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, prof. dr. sc. M. Milković, prof. dr. sc. A. Uglešić, prof. dr. 
sc. R. Matijašić, prof. dr. sc. S. Prijić-Samaržija i prof. dr. sc. M. Jelić, jednoglasno je donesen sljedeći  

 
Zaklju čak 

 
Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku i Sveučilište u Zadru 

prihvaćaju model participacije redovitih studenata u troškovima studiranja koji će prvi put upisati prvu 
godinu studija u ak. god. 2010./2011., na sljedećim akademskim godinama, na način da student koji je 
ostvario od 0 - 41 ECTS bodova platio bi puni iznos školarine, student koji je ostvario od 42 - 59 ECTS 
bodova platio bi proporcionalno broju ostvarenih ECTS bodova u odnosu na puni iznos školarine 
(linearni model), a student koji je ostvario 60 i više ECTS bodova bio bi oslobođen plaćanja školarine. 

 
Rektorski zbor dopušta mogućnost da visoka učilišta modificiraju model u mjeri koja je za njih 

prihvatljiva, a posebno u svezi mogućnosti da ovako utvrđeni iznos novca korigiraju na temelju prosjeka 
ocijena. 

 
5. Imenovanje predstavnika Rektorskog zbora RH za sastanak ravnatelja uprava za visoko 

obrazovanje ministarstava i predsjednika rektorskih zborova europskih zemalja 30. 
travnja 2010. g. u Zaragozi 

 
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora, jednoglasno je donesen sljedeći 

 
Zaklju čak 

 
Za sastanak ravnatelja uprava za visoko obrazovanje ministarstava i predsjednika rektorskih 

zborova europskih zemalja koji će se održati 30. travnja 2010. g. u Zaragozi, imenuje se prof. dr. sc. 
Snježana Prijić-Samaržija, prorektorica Sveučilišta u Rijeci, kao predstavnik Rektorskog zbora RH. 

 
6. Dokumenti za postupak reakreditacije -početak javne rasprave  
 
Nakon uvodnog izlaganja načelnice Odjela za akreditaciju u visokom obrazovanju I. Krznar, dipl. ing., te 

provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. A. Bjeliš, predsjednik Rektorskog zbora, jednoglasno je 
donesen sljedeći  

Zaklju čak 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje će sveučilištima dostaviti pisani podnesak o potrebnim 
radnjama u  postupku reakreditacije. 

 
7. Razno. 

Predsjednik Rektorskog zbora izvijestio je o dopisu prof. dr. sc. Maje Fredotović zaprimljenom 15. travnja 
2010. godine kojim se upozorava da je u izradi Nacionalna strategija za korištenje strukturnih fondova za 
razdoblje 2013.-2020., a da u Strategiji se ne navode kapitalni projekti i ulaganja u modernizaciju visokog 
obrazovanja. 

Nakon provedene rasprave, jednoglasno je donesen sljedeći 
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Zaklju čak 

Rektorski zbor će dopisom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zatražiti očitovanje. 

 
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 17:30 sati. 
 

Sljedeća sjednica Rektorskog zbora održati će se u srijedu, 21. travnja 2010. godine u Zagrebu s početkom 
u 11:00 sati. 
 

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

 


