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Klasa: 602-04/11-01/37 
Ur.broj: RZ-01-12-04 
Zadar, 24. travnja 2012. 
 

Z A P I S N I K 
 
4. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2011./2012. godini održanoj 24. travnja 2012. u 
velikoj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb s početkom u 13 sati. 

 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
1. prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru i predsjednik Rektorskog zbora 
2. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
3. prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik , rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku  
4. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku 
5. prof. dr. sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
6. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samardžija, prorektorica Sveučilišta u Rijeci  
7. prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru 
Ostali nazočni:  
8. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, pomoćnica ministra, MZOS 
9. prof. dr. sc. Saša Zelenika, pomoćnik ministra, MZOS 
10. akademik Ivica Kostović, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske zaklade za znanost 
11. prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu 
12. prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu 
13. prof. dr. sc. Drago Žagar, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku  
14. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskog zbora 
15. Antonella Lovri ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru  
16. Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu 
17. Roberta Hlača Mlinar , dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci  
18. Vesna Mijatović, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
19. Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

 
Opravdano odsutan: prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci. 
 
Sjednicom predsjedava prof. dr. sc. Ante Uglešić, predsjednik Rektorskog zbora u 
akademskoj godini 2011./2012. Predsjednik Rektorskog zbora predlaže sljedeći: 

 

D n e v n i  r e d: 

 
1. Prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2011./2012.; 
2. Izvješće o radu Hrvatske zaklade za znanost; 
3. Rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju; 
4. Rasprava o pilot-projektu uvođenja programskih ugovora; 
5. Prijedlog za proširenje sastava Povjerenstva za tumačenje Odluka Rektorskog zbora za 

izbor u znanstveno nastavna zvanja; 
6. Prijedlog pisma Ministarstvu financija vezano uz oslobođenje od oporezivanja 

Erasmus financijske potpore za nastavno i nenastavno osoblje; 
7. Zahtjev DIU Međunarodnog sveučilišta u Dubrovniku za sudjelovanjem u radu 

Rektorskog zbora; 
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8. Izvješće o radu Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske za 2011. godinu; 
9. Sporazum s HRT3; 
10. Razno. 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.  

Prelazi se na 1. točku dnevnog reda. 
 
Ad 1. Prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Rektorskog zbora u ak. god. 2011./2012. 
 
Primjedbi niti prijedloga na zapisnik 3. sjednice Rektorskog zbora održane 26. ožujka 2012. 
nije bilo te se isti jednoglasno prihvaća. 
 
 
Ad. 2. Izvješće o radu Hrvatske zaklade za znanost 
 
Akademik Ivica Kostović, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 
zahvalio je na pozivu te podsjetio kako je upravo Rektorski zbor predložio njega i prof. dr. sc. 
S. Jonjića u Upravni odbor, a Vlada RH imenovala ga je za predsjednika Upravnog vijeća. 
Samo Izvješće predao je u pisanom obliku te zamolio da kod predstojećih promjena u sustavu 
znanosti i visokog obrazovanja, Rektorski zbor podrži sljedeća stajališta: da HRZZ ostane 
neovisna ustanova; da se HRZZ-u osiguraju odgovarajuća sredstva za potporu znanstvenim 
projektima i programima izvrsnosti; da se HRZZ ne opterećuje dodatnim poslovima obzirom 
na mali broj zaposlenika.  
Pomoćnik ministra prof. dr. sc. Saša Zelenika je napomenuo kako je upravo u izradi novi 
prijedlog Zakona o zakladama koji poštuje sve što je naveo akademik Kostović. Istaknuo je 
kako će se financijska sredstva rješavati na strukturiraniji način te da se većina sredstava uputi 
prema Zakladi. Za potrebe Zaklade za tekuću je godinu planirano 10 milijuna kuna koji su već 
upućeni Zakladi. Za sljedeću godinu je planirano 60 milijuna kuna, tj. planiran je postupni 
prijelaz kako bi se znanstvenike naučilo da je Zaklada prava adresa upravo radi poticanja 
izvrsnosti i neovisnosti.  
Prof. dr. sc. Blaženka Divjak upitala je predstoji li doista period od gotovo pune godine bez 
financiranja znanstvenih projekata u RH, budući da su Z-projekti gotovi u lipnju. 
Prof. dr. sc. Saša Zelenika naglasio je kako će MZOS prilagođavati dinamiku financiranja 
znanstvenih projekata, kako će ići u promjene te istaknuo da je za Z-projekte u proračunu 
predviđeno preko 100 milijuna kuna, a do lipnja je rezervirano 55 mil. kn i ako će biti 
potrebno produžiti će se postojeći projekati. Cilj je da se najesen raspišu natječaji Zaklade, a s 
postojećih 10 mil. kn. se mogu dalje razvijati postojeći projekti. Smatra da s financiranjem ne 
bi smjelo biti zastoja s obzirom na to da kreće i STP2 sa Svjetskom bankom, a uskoro će i 
UKF objaviti natječaj za projekte. 
Akademik Ivica Kostović je podsjetio na četiri izvora financiranja znanstvenih projekata: 
HRZZ, ukupan iznos – proračun, programski ugovori i natječaji objavljeni putem MZOS-a. 
Ukoliko HRZZ postane agencija, preko nje bi išlo cjelokupno financiranje znanstvenih 
projekata, te je upozorio kako je stasala generacija docenata, znanstvenih novaka i ostalih koji 
su ušli u sustav a tri godine nisu mogli nigdje aplicirati, te zbog njih treba požuriti. 
Prof. dr. sc. Saša Zelenika istaknuo je kako će ubuduće biti dva izvora financiranja: kroz 
Zakladu će biti gro financiranja i dio novca kroz neki model pregovaranja – ne zna hoće li se 
to zvati programski ugovori, ali u svakom slučaju namjenski za znanstvenu djelatnost s 
definiranim mjerljivim pokazateljima korištenja tih sredstava. Model ide u smjeru 
programskih ugovora, ali da bude opcionalno za dio aktivnosti. 
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Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je upozorio kako se ne smiju donositi parcijalne odluke već treba 
donijeti odluku o sređivanju cjelokupnog sustava i definirati što će biti budući hrvatski 
istraživački sustav. Smatra da bi bilo efikasnije održati postojeći sustav, ali do kraja godine 
uspostaviti nove parametre za budućnost i u 2013. godini pristupiti stvarnom procesu 
uspostave cjelovitih programskih ugovora.  
Prof. dr. sc. Ivan Pavić se slaže s rektorom Bjelišem te smatra da je teško govoriti o 
segmentima bez sagledavanja cjeline. Vezano uz predmetnu točku predlaže da se pokuša naći 
najbolje rješenje kada bude spreman novi Zakon o zakladama. 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić smatra da Rektorski zbor treba definirati smjernice za budući rad te 
predlaže a Rektorski zbor jednoglasno donosi  
 

Z A K LJ U Č A K 
Rektorski zbor podržava da se do kraja tekuće godine nastavi s financiranjem 
znanstvenih projekata prema postojećem modelu, ali da se jasno definira sam rad 
Zaklade za znanost te financiranje znanosti općenito. U drugoj polovici godine treba se 
što bolje pripremiti za 2013. godinu.  
 
 
Ad 3. Rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić daje riječ predlagatelju Zakona, predstavnicima Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta.  
Prof. dr. sc. Saša Zelenika izdvojio je ključne izmjene u odnosu na postojeći Zakon:  
- spajanje dva nacionalna vijeća, NV za znanost i NV za visoko obrazovanje, u jedinstveno 
tijelo koje bi moglo cjelovitije sagledati problematiku. Spomenuta vijeća nisu ispunila 
strategijske zadatke zbog administrativne opterećenosti i manjka kapaciteta; 
- uređivanje stanja vezano uz radna mjesta – predlaže se ukidanje institucije prijevremenog 
izbora u zvanja i obveze napredovanja budući da 90% cjelokupnih sredstava trenutno odlazi 
na plaće s tendencijom rasta 5% godišnje, a napredovanja u zvanju su porasla za 80%; 
predlaže se specificiranje iznimnosti ostanka u sustavu nakon navršene 65-te godine života 
čime bi se otvorila radna mjesta za znanstvene novake;  
- uređivanje sustava visokog obrazovanja redefiniranjem broja ECTS-a, vrsta studija itd. – da 
se formalno-pravno da okvir onome što se događa u praksi; 
- definicija ovlasti, tj. jačanje ingerencija Saborskog odbora za etiku. 
Dodao je kako je nacrt dopuna i izmjena Zakona upućen u javnu raspravu 12. travnja s rokom 
za primjedbe do 27. travnja, koji se zbog brojnih molbi produžuje na 11. svibnja 2012., kako 
je upravo i objavljeno na mrežnim stranicama Ministarstva. Napomenuo je kako se dio javne 
rasprave vodi na raznim forumima već od siječnja 2012.  
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš najavio je temeljitije primjedbe na nacrt Zakona nakon današnje 
sjednice Senata. Jedna od primjedbi bila je i produljenje roka za javnu raspravu, kao i cijeli 
niz primjedbi na financiranje sustava znanosti i visokog obrazovanja i pitanja radnih mjesta.  
Prof. dr. sc. Ante Uglešić istaknuo je glavne točke na koje se akademska zajednica osvrće 
vezano uz novi nacrt dopuna i izmjena Zakona: pitanje asistenata i znanstvenih novaka, 
pitanje izbora u zvanja i napredovanja, rad nakon 65 godina i detaljnija razrada programskih 
ugovora. 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić predlaže da sveučilišta koja do sada nisu na svojim Senatima 
raspravljala o novom nacrtu Zakona to učine, a da se Rektorski zbor još jednom sastane radi 
donošenja zajedničkih primjedbi.  
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Prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik ne vidi potrebu za ponovnim sastankom budući da će 
svi Senati poslati zasebne primjedbe na nacrt Zakona, ali se priklanja mišljenju ostalih da je 
potrebno donijeti zajednički stav. 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić je podsjetio kako prisutni nisu samo rektori svojih sveučilišta već i 
članovi Rektorskog zbora te predlaže, a Rektorski zbor donosi sljedeći  
 

Z A K LJ U Č A K 
Sva sveučilišta se obvezuju održati sjednice Senata na kojima će donijeti zaključke 
vezano uz prijedlog nacrta Zakona. Rektorski zbor će održati sastanak u srijedu, 9. 
svibnja 2012. na kojem će se raspravljati o zaključcima svih Senata te definirati 
zajednički stav vezano uz nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
 
 
Ad 4. Rasprava o pilot-projektu uvođenja programskih ugovora 
 
Pomoćnica ministra prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić podsjetila je kako MZOS u suradnji sa 
sveučilišnim timovima radi na programskim ugovorima vezano uz promjenu odluke o 
sufinanciranju školarina. Radi se o modelu koji nije obvezujući, ali na kojem se uči kako se 
rade programski ugovori. Postoje dvojbe, budući da se radi o samo jednom segmentu, ali 
vjeruje da bismo kroz pilotske programske ugovore mogli definirati zajedničke ciljeve. 
Odluku o subvencioniranju školarina za studente koji po prvi puta upisuju prvu godinu s 
namjerom je odvojena od školarina za studente na višim godinama, te se nada da će se odluka 
o načinu subvencioniranja školarina za takve studente donijeti u svibnju, svakako prije upisa u 
sljedeću akademsku godinu. Do jeseni, tj. listopada MZOS će pregovarati o aktivnostima i 
ciljevima koje će svako sveučilište provoditi u okviru programskih ugovora. 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić upozorava kako bi se na prvoj godini, tj. pri raspisivanju natječaja, 
studentima trebalo moći reći po kojem će modelu plaćati više godine studija, na što je prof. 
dr. sc. Ružica Beljo Lučić dodala kako će se na sljedećoj sjednici Vlade u svibnju donijeti 
odluka koja bi omogućila da se upis u prvu godinu bez plaćanja školarina može provesti. 
Odluka o subvencioniranju školarina za studente na višim godinama donijet će se u roku od 
mjesec dana.  
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš upozorio je kako bi sveučilišta trebala znati s kojim sredstvima 
raspolažu po obje kategorije – subvencioniranju školarina za studente koji prvi puta upisuju 
prvu godinu dodiplomskih i diplomskih studija i studente na višim, tj. 2. i 3. godini 
dodiplomskih i 2. godini diplomskih studija, kako bi lakše planirali ostale troškove. Predlaže 
da se ugovori po te dvije kategorije razdvoje.  
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je napomenula kako će sveučilišta dobiti i više sredstava u 
odnosu na tekuću godinu, ali treba paziti da sredstva budu pravedno raspodijeljena s obzirom 
na studente koji su oslobođeni plaćanja školarine. 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić je podsjetio kako je Rektorski zbor u prethodnoj godini više puta 
raspravljao o tome kako regulirati pitanje školarina za studente na višim godinama studija. To 
pitanje treba usuglasiti i sa studentskim predstavnicima. Također, moli da se sagleda širi okvir 
modela subvencioniranja školarina te prilikom definiranja modela uzme u obzir  kreditiranje i 
stipendiranje studenata. U konačnici je ponudio i pomoć u izradi modela financiranja. 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor donosi sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
Podržavaju se napori Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i sveučilišnih timova 
koji rade na pilot projektima u iznalaženju rješenja da način upisa u prvu godinu 
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dodiplomskih i diplomskih studija ostane isti te da se što prije usuglase modaliteti za 
participaciju u školarinama za studente koji ne izvršavaju zadane obaveze. Također, od 
Ministarstva se traži da pri  donošenju odluka sagleda širi okvir modela 
subvencioniranja školarina. 
 
 
Ad 5. Prijedlog za proširenje sastava Povjerenstva za tumačenje Odluka Rektorskog zbora 
za izbor u znanstveno-nastavna zvanja 
 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić prenio je mišljenje članova Povjerenstva kako nisu u potpunosti 
kompetentni davati tumačenja na neke pristigle upite te mole da se sastav Povjerenstva proširi 
s jednim od članova koji su radili u izradi Pravilnika Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-
nastavna zvanja.  
Glavna tajnica Sveučilišta u Osijeku Zdenka Barišić, dipl. iur.  predlaže da se, u skladu s 
prijedlogom, u rad Povjerenstva uključi prof. dr. sc. Rudolf Scitovski sa Sveučilišta u Osijeku. 
 
Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno podržava te se donosi 

ODLUKA 

Imenuje se prof. dr. sc. Rudolf Scitovski sa Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku za 
člana Povjerenstva za tumačenje odluka Rektorskog zbora za izbor u znanstveno- 
nastavna zvanja.  
 
Ad. 6. Prijedlog pisma Ministarstvu financija vezano uz oslobođenje od oporezivanja 
Erasmus financijske potpore za nastavno i nenastavno osoblje 

 

Prof. dr. sc. Ante Uglešić daje riječ predlagatelju pisma, prof. dr. sc. Kseniji Turković, 
prorektorici Sveučilišta u Zagrebu.  

Prof. dr. sc. Ksenija Turković upozorila je kako su se sva hrvatska sveučilišta suočila s 
problemom oporezivanja financijske potpore/stipendije za individualnu mobilnost unutar 
programa Erasmus. Oporezivanja su već oslobođeni studenti, stoga predlaže dopis kojim bi se 
Poreznu upravu pri Ministarstvu financija zatražilo oslobođenje oporezivanja financijske 
potpore za nastavno i nenastavno osoblje, budući da je usmeno dobila informaciju kako se 
greškom zaboravilo na tu kategoriju prilikom pisanja pravila. 

Rektorski zbor jednoglasno podržava prijedlog  te donosi  

 
Z A K LJ U Č A K 

Rektorski zbor će Ministarstvu financija RH, Poreznoj upravi uputit i predloženi dopis 
sa zamolbom za oslobađanje od oporezivanja Erasmus financijske potpore za nastavno i 
nenastavno osoblje. 
 
 
Ad . 7. Zahtjev DIU Međunarodnog sveučilišta u Dubrovniku za sudjelovanjem u radu 
Rektorskog zbora 
 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić podsjetio je na raspravu s prošle sjednice kada se također 
raspravljalo o istom zahtjevu, a isti usmeni zahtjev ima i od Katoličkog sveučilišta.  
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Prof. dr. sc. Ivan Pavić podsjetio je kako se u vrijeme predsjedanja Sveučilišta u Splitu 
Rektorskim zborom već raspravljalo o istom zahtjevu kad je sukladno sugestiji Ministarstva 
odlučeno da će se pričekati novi Zakon gdje će biti preciznije definirani uvjeti članstva u 
Rektorskom zboru.  
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš predložio je da MZOS dade pravno tumačenje/pojašnjenje vezano 
uz rad i sudjelovanje u radu Rektorskog zbora te ujedno podsjetio na praksu u EUA gdje se 
svaki zahtjev za članstvo zasebno razmatra i o njemu se glasuje. Upozorio je kako pri 
donošenju odluke trebamo razmišljati o svrhovitosti i identitetu ovoga tijela te njegovoj ulozi. 
Želio bi znati što će i s kojom težinom ovaj Rektorski zbor ubuduće raditi te smatra da to ovisi 
o tome da li Hrvatska želi imati koherentni visokoobrazovni prostor ili ne.    
Prof. dr. sc. Vlado Majstorović je podsjetio na praksu u Bosni i Hercegovini kojoj je 
nametnuta europska praksa te je nakon brojnih zahtjeva privatnih sveučilišta za članstvom u 
Rektorskom zboru Zakonom određeno da su članovi Rektorskog zbora rektori „javnih 
sveučilišta“. 
Prof. dr. sc. Saša Zelenika smatra da temeljem važećeg Zakona sva hrvatska sveučilišta 
automatizmom postaju članom Rektorskog zbora, na što je akademska tajnica Sveučilišta u 
Zagrebu Olga Šarlog Bavoljak podsjetila da pri pisanju Zakona 2003. godine u Hrvatskoj 
nisu postojala privatna sveučilišta te se nije smatralo potrebnim uz formulaciju „Rektorski 
zbor čine svi rektori sveučilišta u Republici Hrvatskoj…“ dodati riječ „javnih“ (sveučilišta u 
RH). To bi trebalo raščlaniti u nekom budućem propisu.  
 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor donosi  
 

Z A K LJ U Č A K 
Rektorski zbor će na sljedećoj sjednici predložiti izmjene i dopune Poslovnika o radu 
Rektorskog zbora te predložiti izmjenu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju u dijelu vezanom uz rad i članstvo u Rektorskom zboru. 
 
 
Ad. 8. Izvješće o radu Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske za 2011. godinu 
 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić ukratko je obrazložio pisano izvješće o radu Zajednice knjižnica za 
2011. godinu gdje su navedene i smjernice za rad u 2012. godini. 
Izvješće se jednoglasno prihvaća. 
 
 
Ad. 9. Sporazum s HRT3 
 
Nastavno na informaciju o potpisanom pismu namjere za osnivanje novog HRT 3 programa 
kao obrazovno-kulturnog programa s prošle sjednice Rektorskog zbora, prof. dr. sc. Aleksa 
Bjeliš izvijestio je kako je Sveučilište u Zagrebu u međuvremenu potpisalo i Sporazum o 
suradnji u osmišljavanju programa i proizvodnji programskih sadržaja za Treći program 
Hrvatske televizije. Pozivaju se i ostale visokoobrazovne institucije da se priključe toj 
inicijativi. 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor donosi  
 

Z A K LJ U Č A K 
Interes i želja ostalih hrvatskih sveučilišta je da se priključe inicijativi za osnivanjem 
novog HRT3 programa kao obrazovno-kulturnog programa te se traži da Hrvatska 
televizija pronađe formu kroz koju će to ozakoniti. 
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Ad. 10. Razno 
 
10.1.  Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže objavu zajedničkog natječaja za upis u prvu 
godinu studija. Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je upozorio da bi prije objave natječaja trebalo imati 
odluku Vlade. Vezno uz ukidanje „Vjesnika“ koji je tradicionalno bez nadoknade objavljivao 
takve natječaje, zaključeno je da će prof. dr. sc Blaženka Divjak i tajnica RZ-a Paula Pavletić 
razgovarati s ostalim izdavačima, prvenstveno „Jutarnjim listom“, da iziđu u susret 
Rektorskom zboru i tiskaju natječaj za upis bez naknade. 
10.2. Prof. dr. sc. Ivan Pavić za sljedeću je sjednicu najavio prijedlog izmjena i dopuna 
postojećih popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica i stručnih 
naziva i njihovih kratica. 
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić dodala je kako je MZOS napravio prijedlog izmjena i 
dopuna Zakona o akademskim nazivima i stupnjevima te njihovim kraticama i stručnim 
nazivima te njihovim kraticama.  
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić izvijestila je kako je MZOS, sukladno zaključku s prošle 
sjednice Rektorskog zbora, izdao suglasnost Nezavisnom sindikatu da sa sindikatima drugih 
sveučilišta i fakulteta u RH naprave posebni sporazum prema kojem bi se izjednačile plaće 
lektorima i višim lektorima na svim hrvatskih sveučilištima.  
 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić zaključio je sjednicu i najavio održavanje sljedeće sjednice za 
srijedu, 9. travnja 2012. godine.  
 
 
 
Zapisnik sastavile:                                                         Predsjednik Rektorskog zbora 
 
 
Antonella Lovri ć, dipl. iur. i                                            Prof. dr. sc. Ante Uglešić 
Paula Pavletić, prof.  

 


