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Urbroj: 380-230/071-17-22 
Zagreb, 28. kolovoza 2017. 

 

 Z A P I S N I K 

11. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2016./2017. godini održane 28. 
kolovoza 2017. u Varaždinu s početkom u 10 sati. 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora: 
1. prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć, rektor Sveučilišta u Splitu i predsjednik 

Rektorskoga zbora, 
2. prof. dr. sc. Damir Boras , rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
3. prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija , rektorica Sveučilišta u Rijeci, 
4. prof. dr. sc. Dijana Vican , rektorica Sveučilišta u Zadru, 
5. prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku,  
6. prof. dr. sc. Alfio Barbieri , rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 
7. prof. dr. sc. Marin Milkovi ć, rektor Sveučilišta Sjever. 

 
 Ostali nazočni:  

8. prof. dr. sc. Željko Tanji ć, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
9. prof. dr. sc. Ljerka Ostoji ć, rektorica Sveučilišta u Mostaru, 
10. prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
11. Stjepan Ćurčić, predstavnik Hrvatskog studentskog zbora, 
12. prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, 
13. prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja 
14. Stipe Mami ć, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja, 
15. dr. sc. Vesna Dodikovi ć Jurkovi ć, zamjenica ravnateljice Agencije za 

znanost i visoko obrazovanje, 
16. mr. sc. Sandra Bezjak, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 
17. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
18. prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć-Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
19. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
20. prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
21. prof. dr. sc. Alen Soldo, prorektor Sveučilišta u Splitu, 
22. prof. dr. sc. Marko Rosi ć, prorektor Sveučilišta u Splitu, 
23. prof. dr. sc. Mario Vinkovi ć, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u 

Osijeku, 
24. prof. dr. sc. Tomislav Mr čela, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u 

Osijeku, 
25. izv. prof. dr. sc. Nebojša Stoj čić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
26. prof. dr. sc. Nevenka Tatkovi ć, prorektorica Sveučilišta J. Dobrile u Puli, 
27. prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare, prorektorica Sveučilišta J. Dobrile u 

Puli, 
28. izv. prof. dr. sc. Damir Vusi ć, prorektor Sveučilišta Sjever, 
29. izv. prof. dr. sc. Goran Kozina, prorektor Sveučilišta Sjever, 
30. izv. prof. dr. sc. Mario Tomiša, prorektor Sveučilišta Sjever, 
31. prof. dr. sc. Vladimir Šimovi ć, prorektor Sveučilišta Sjever, 
32. prof. dr. sc. Hrvoje Štefan čić, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
33. prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
34. izv. prof. dr. sc. Ines Saboti č, prorektorica Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta, 
35. izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet, pročelnica Sveučilišta Sjever, 
36. prof. dr. sc. Zoran Tomi ć, Sveučilište u Mostaru, 
37. Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
38. Heli Hajdi ć Nikoli ć, dipl. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu,  
39. Vesna Mijatovi ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. Dobrile u Puli, 
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40. Ivana Bagari ć Peroš, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta Sjever, 
41. Martina Šantalab, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišnog centra Varaždin, 
42. Paula Pavleti ć, prof., tajnica Rektorskoga zbora RH, 
43. Petra Lojen, stručna suradnica u uredu Rektorskog zbora RH, 
44. doc. dr. sc. Mario Konecki , koordinator Rektorskoga zbora RH za 

informacijske tehnologije. 
 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, predsjednik Rektorskoga 
zbora u akademskoj 2016./2017. godini. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć predlaže, a nazočni članovi jednoglasno 
prihvaćaju sljedeći  

D n e v n i  r e d: 

1. Prihva ćanje zapisnika 10. sjednice Rektorskoga zbora u aka demskoj 
godini 2016./2017.;  

2. Izvještaj o preuzetim zaduženjima s prošle sjedn ice te izvještaj o radu 
pojedinih povjerenstava;  

3. Organizacija sastanka s predsjednikom Vlade Repu blike Hrvatske; 
4. Sporazum o zajedni čkom izvo đenju studija; 
5. Prijedlog zaklju čaka Rektorskoga zbora RH o vo đenju kadrovske 

politike u sustavu visokog obrazovanja; 
6. Predstavljanje dizajna novih web stranica Rektor skoga zbora RH; 
7. Molba za podršku Rektorskoga zbora RH kao suorga nizatora 

znanstveno-edukativne konferencije „Uloga informaci jske i 
komunikacijske tehnologije u izjedna čavanju mogu ćnosti 
obrazovanja osoba s invaliditetom; 

8. Razno. 

 

Ad.1. 

Budu ći da nema primjedbi na prijedlog zapisnika, predsje dnik Rektorskog 
zbora prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć predlaže, a Rektorski zbor RH 
jednoglasno prihva ća zapisnik 10. sjednice Rektorskog zbora u akademsk oj 
godini 2016./2017. održane 21. srpnja 2017. u Zagre bu. 

Ad. 2.  

Paula Pavleti ć izvijestila je da, obzirom na ljetne praznike, nije dobila informacije 
o aktivnostima povjerenstava. Izvijestila je da je temeljem molbe Rektorskoga 
zbora, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Povjerenstvo Rektorskoga zbora za 
pripremu prijedloga pravilnika o vježbaonicama imenovalo mr. sc. Hrvoja Šlezaka, 
državnog tajnika.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć podsjetio je da je prethodno Povjerenstvo za 
izmjenu i dopunu pravilnika o vježbaonicama napravilo velik posao i ovo bi 
Povjerenstvo trebalo izraditi prijedlog i iskoordinirati ga s Ministarstvom. Što se tiče 
obveza po ostalim zaduženjima, podsjetio je na zaključak s prošle sjednice vezano 
uz sastanak s premijerom o čemu će se posebno razgovarati pod sljedećom 
točkom dnevnoga reda.  

Ad. 3. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je vezano uz organizaciju sastanka s 
predsjednikom Vlade RH, gospodinom Andrejom Plenkovićem istaknuo teme o 
kojima je potrebno razgovarati. Premijera treba izvijestiti o rezultatima 
petogodišnje akreditacije, kadrovskoj politici i financiranju sveučilišta. Vezano uz 
akreditaciju, rektori bi trebali predstaviti izvještaj Agencije za znanost i visoko 
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obrazovanje koji je u svojoj petogodišnjoj akreditaciji uočio stvari važne za 
strateške dokumente i akcijske planove. U izvještaju AZVO-a je istaknuo zaključke 
da su rukovodstva sveučilišta i fakulteta motivirana i predstavljaju jednu od 
najvećih snaga koja imamo na sveučilištima te da je odnos sa studentima dobar i 
na njemu treba dalje raditi. Vrlo je loše ocijenjena znanost što je bilo za očekivati 
budući da je sveučilištima uzet dio novca i predan Zakladi, što nije dovelo do 
stvaranja bolje znanstvene produkcije na sveučilištima kako je bilo planirano. 
Stoga smatra da bi uz nastavu i stručni rad financirana trebala biti i znanstvena 
djelatnost sveučilišta. Sredstva koja sveučilišta dobivaju kroz „glavarine“ nisu 
dostatna za financiranje znanstvenog djelovanja sveučilišta, a djelovanje Zaklade 
nije polučilo rezultate. Stoga smatra da novac koji se daje Zakladi treba prepustiti 
sveučilištima, a sveučilišta bi mogla razviti mehanizme i kriterije za podjelu novca 
sukladno pametnoj specijalizaciji i strategiji pojedinog sveučilišta. Vezano uz 
kadrovsku politiku, premijera treba tražiti pomoć da se poveća novac za primanje 
mladih asistenata u sustav o čemu je Rektorski zbor u više navrata raspravljao. 
Smatra da je u sustav potrebno primiti najmanje od 500 do 1000 mladih 
znanstvenika godišnje kako bi se osigurala samoodrživost sustava, ali i djelovalo 
razvojno u slučajevima gdje sveučilišta nisu u cijelosti formirana i gdje nedostaje 
nastavnika. Upozoreni su da se to ne može napraviti bez planiranja većih 
sredstava u proračunu te Rektorski zbor na sastanku s premijerom želi zatražiti 
povećanje proračuna za tu namjenu. Također, treba povećati i dio programskih 
ugovora koji se odnose na materijalna sredstva, a upozorio je i da sam način 
dodjele sredstava dovodi do toga da više od pola studenata nisu plaćeni iz 
programskih ugovora zbog odredbe vezane uz ostvarenje 55 ECTS bodova. 
Podsjetio je i na zaključak Nacionalnog vijeća za znanosti, visoko obrazovanje i 
tehnologiju da bi u sustav treba ući oko 300 milijuna kuna kako bi se sustav 
visokoškolskog obrazovanja pokrio kadrovima i materijalnim troškovima. Rekao je 
da je premijer prilikom protokolarnog susreta potvrdio kako bi se sastanak mogao 
održati po završetku godišnjih odmora. Smatra da se sastanak mora održati što je 
prije moguće kako bi se navedena sredstava mogla planirati u proračunu koji je 
trenutno u izradi.  

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak rekla je kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
svakako zainteresirano za povećanje izdvajanja za znanost i visoko obrazovanje 
iz državnoga proračuna, ali i postotka izdvajanja za znanost iz BDP-a, što zapravo 
znači da moramo izuzetno puno zajedno raditi na povlačenju sredstava iz drugih 
izvora, posebno iz EU fondova. Istaknula je da je Hrvatska pri dnu europske 
ljestvice vezano uz izdvajanje za znanost iz BDP-a, ali najlošije stoji u dijelu gdje 
se govori o izdvajanju iz drugih izvora. Istaknula je kako je izdvajanje iz državnog 
proračuna samo preduvjet da bi uopće osigurali strukturu koja bi omogućila da 
budemo uspješni u povlačenju sredstava iz EU fondova, gospodarstva i ostalih 
izvora. Podržava ideju da Ministarstvo i Rektorski zbor partnerski rade na 
povlačenju sredstava iz drugih izvora, ali i da uđu u ozbiljno promišljanje 
programskih ugovora radi pripreme sljedeće faze programskog ugovaranja 
obzirom da je sljedeća akademska godina (2017./18.) posljednja u trogodišnjem 
razdoblju te treba pripremiti dobre i cjelovite programske ugovore kao što je to 
predviđeno u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije. Istaknula je da je 
spremna pomoći u organizaciji sastanka s premijerom te je dobro što se to gleda 
kao zajednički nastup i projekt, iako visoka učilišta, pogotovo sveučilišta imaju 
autonomiju, ona imaju i odgovornost, a Ministarstvo ima zadaće i obaveze koje su 
propisane zakonom.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je rekao da su sveučilišta prijavila značajan broj 
projekata CEKOM gdje je izražena suradnja s gospodarstvom te se nadaju 
sredstvima iz EU fondova. U misiji Zaklade je navedeno prikupljanje sredstava iz 
gospodarstva, a to je najviše zakazalo. Smatra da bi trebalo isticati upravo tu misiju 
Zaklade, a ne da se dijeli novac iz proračuna bez da sveučilišta imaju udio. 
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Zaključio je da povlačenje sredstava iz EU fondova nije moguće bez bazičnog 
financiranja znanosti, a mladi znanstvenici vrlo teško mogu dobiti takve projekte. 

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć rekao je kako je Rektorski zbor već sedam do osam 
puta u posljednje tri godine raspravljao o povećanju financiranja za znanost iz 
proračuna.  Spomenuo je da je malo veće izdvajanje sredstava bilo 2015. za 1500 
razvojnih mjesta te predlaže da ministrica i rektori zajednički nastupe i zatraže 
povećanje sredstava uz svu popratnu dokumentaciju. Treba napomenuti da će biti 
uloženo oko 88 milijuna eura iz europskih fondova u znanstvenu infrastrukturu pa 
bi premijeru trebalo reći da infrastrukturu treba pratiti kadrovskim popunjavanjem 
jer sama oprema bez novih znanstvenika vjerojatno neće polučiti dobar rezultat. 

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak  je najavila kako su trenutno u pripremi planovi za 
poticanje zapošljavanja istraživača i poslijedoktoranada iz europskih fondova, a 
radi se o 200-250 novih radnih mjesta za hrvatska visoka učilišta, tako da će 
izdvajanje za zapošljavanje biti barem toliko kao što je u infrastrukturnom dijelu, ali 
više informacija će imati tijekom rujna.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je naglasio kako se samo povlačenje sredstava iz 
međunarodnih fondova nije nigdje u Europi pokazalo dovoljnim te uglavnom sve 
zemlje financiraju oko 70% potpunu infrastrukturu, dok se ostalo namiruje iz 
fondova. Povlačenje iz fondova jest dobrodošlo, ali ne može osigurati stabilan, 
ravnomjeran i policentričan razvoj kad govorimo o javnim sveučilištima u Republici 
Hrvatskoj.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć slijedom provedene rasprave predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 

Predsjednik Rektorskoga zbora uputit će prijedlog predsjedniku Vlade 
Republike Hrvatske radi zajedni čkog sastanka na kojem će njemu i 
odabranim predstavnicima Vlade RH prezentirati poda tke o kadrovskim i 
materijalnim potrebama javnih sveu čilišta za ovu godinu, a koje će omogu ćiti 
njihovo neometano djelovanje. 
 
Ad. 4.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je istaknuo kako je javni prostor visokog 
obrazovanja takav da rektori moraju surađivati a ne stvarati barijere. Stoga 
predlaže da se Sporazumom o zajedničkom izvođenju studija riješe problemi koji 
se javljaju u pojedinim dijelovima zemlje gdje nedostaje određenih struka. Takav 
bi sporazum omogućio da se bez otvaranja novih studija kroz jednu ili dvije 
generacije pokriju potrebe neke regije za određenom strukom. Smatra da sva 
sveučilišta trebaju surađivati i međusobno si pomagati. Stoga predlaže da se 
oformi povjerenstvo koje bi pripremilo prijedlog takvog krovnog sporazuma dok bi 
se konkretna suradnja definirala pojedinačnim međusveučilišnim ugovorima. 
Između ostalog, takav bi ugovor mogao biti korak za bržu internacionalizaciju 
ljetnih škola.  

Prof. dr. sc. Damir Boras istaknuo je kako je Sveučilište u Zagrebu uvijek 
nastojalo pomagati razvoju svih javnih sveučilišta jer je suradnja u malom 
hrvatskom prostoru neophodna pri čemu se ne smije isključiti Sveučilište u Mostaru 
koje je kao nacionalna tema prepoznato kao strateška potreba. RH Istaknuo je da 
zakonska ograničenja u financijskom smislu destimuliraju profesore da surađuju 
na drugim fakultetima i sveučilištima jer se porezna opterećenja reflektiraju na 
smanjenje plaća profesora. Smatra da bi u sporazum trebalo ugraditi zahtjev za 
rješenje poreznog opterećenja u slučaju međusveučilišne suradnje.  
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Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć slijedom provedene rasprave predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za izradu prijedloga Sporaz uma o zajedni čkom 
izvođenju studija u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Marin Milkovi ć, rektor Sveu čilišta Sjever, predsjednik 
2. izv. prof. dr. sc. Mario Vinkovi ć, prorektor Sveu čilišta J. J. 

Strossmayer u Osijeku 
3. Heli Hajdi ć-Nikoli ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveu čilišta u Zagrebu,  
4. Zdenka Bariši ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveu čilišta J. J. Strossmayer 

u Osijeku,  
5. Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveu čilišta u Rijeci. 

II. 

Zadaća Povjerenstva je izraditi prijedlog krovnog sporaz uma o zajedni čkom 
izvođenju studija javnih sveu čilišta u Republici Hrvatskoj te Sveu čilišta u 
Mostaru i uputiti ga Rektorskome zboru na usvajanje .  

Ad. 5.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć istaknuo je kako je kadrovska politika ključ 
napretka svih sveučilišta koja podrazumijeva postojanje jako čvrstih veza sa 
Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Potrebno je strateški odrediti što je funkcija 
i misija svakog od naših sveučilišta i u koje smjeru najbolje iskoristiti potencijale i 
vezano uz međusveučilišnu suradnju i kadrovsku politiku. O kadrovskoj politici se 
već razgovaralo na prošloj sjednici, ali obzirom na važnost teme predlaže daljnju 
raspravu. Kao podlogu za raspravu, Sveučilište u Zagrebu je pripremilo prijedlog 
zaključaka nakon čega se mogu donijeti konačni zaključci Rektorskoga zbora 
vezano uz kadrovsku politiku.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je rekao da je prijedlog Sveučilišta u Zagrebu radni 
materijal koji sadrži stvari koje su važne za osiguravanje partnerskog odnosa s 
Ministarstvom znanosti i obrazovanja i da u budućnosti Rektorski zbor bude 
uspješan u suradnji s resornim ministarstvom te Ministarstvom financija i Vladom 
na dobrobiti naših sveučilišta. 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri je podsjetio na materijal Povjerenstva Rektorskoga 
zbora za izradu modela kriterija za napredovanje nastavnika i raspodjelu 
koeficijenata u kojem su definirane određene varijante modela kriterija koje bi 
trebalo implementirati u vođenju kadrovske politike na razini ministarstva i na razini 
zemlje. Taj je model Rektorski zbor usvojio na sjednici u veljači o.g. te donio 
određene zaključke prema kojima bi bilo zadovoljavajuće 1000 novih radnih mjesta 
godišnje plus 15% za mlada sveučilišta. Smatra da bi po toj osnovi trebalo 
implementirati odabrani model u svim raspodjelama radnih mjesta. 

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak je rekla da se neće miješati u autonomiju 
Rektorskog zbora pri donošenju zaključaka te smatra da predloženi zaključci ne 
osiguravaju partnerski odnos s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Vezano uz 
navode iz predloženih zaključaka, istaknula je kako je sigurna da osobno radi u 
skladu s programom rada Vlade. Rekla je da će i dalje Strategiju sagledavati kao 
cjelinu a ne samo kao jednu ili dvije izdvojene mjere. Istaknula je da je zadaća 
Ministarstva osigurati da sustav znanosti i obrazovanja funkcionira sve bolje i u tom 
smislu će biti svima na usluzi ali isto tako, svatko će raditi u skladu sa svojim 
ingerencijama. Nada se partnerskom odnosu koji prije svega zahtijeva razgovor, 
usuglašavanje i rad u skladu sa ovlastima koje svatko od nas ima.  
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Prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija rekla je da će, uz osobito uvažavanje 
truda i mišljenja Sveučilišta u Zagrebu koje je predložilo ove zaključke, zadržati isti 
stav kakav je imala na sjednici Rektorskoga zbora u Zagrebu, odnosno biti će 
suzdržana. Slaže se s točkom koja artikulira primjenu Strategije obrazovanja, 
znanosti i tehnologije, povećanje proračuna i zajednički rad na tome, dok se s 
ostalim točkama ne slaže. Smatra da je s Ministarstvom znanosti i obrazovanja 
uspostavljen partnerski odnos te daje veliku podršku zajedničkom radu na 
razvijanju kadrovske politike.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je pojasnio da je oštra reakcija Sveučilišta u Zagrebu 
bila iz razloga što je odluka o koeficijentima bila donesena bez ikakvih konzultacija 
sa sveučilištima. Istaknuo je da je važno da se dogovorene politike ne mijenjaju te 
ono što je dogovoreno na sjednici u svibnju u Osijeku Rektorski zbor smatra 
čvrstim dogovorom gdje je rečeno kakvi trebaju biti načini komunikacije da bi se 
utvrdilo stvarno stanje koeficijenata. U međuvremenu je pripremio preformulirani 
prijedlog zaključaka kojim se traži partnerski odnos i kontinuitet dogovora.  

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak rekla je da se pod kontinuitetom smatra kontinuitet 
u smislu odgovornosti koje su propisane zakonom. Nema razloga odustati od 
obračunskih koeficijenata koji su bilo dogovoreni s prethodnim ministrom, ali je 
istaknula kako fiskalna odgovornost nije pitanje kontinuiteta ili diskontinuiteta. 
Njezina reakcija iz lipnja, nakon preuzimanja dužnosti ministrice vezano uz 
koeficijente bio je prvi korak ka „politici čistih računa“ i utvrđivanju postojećeg 
stanja. Također, njezina je reakcija bila takva jer smatra  da zaključci koje je donio 
Rektorski zbor ne mogu amnestirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 
odgovornosti za trošenje sredstava iz državnoga proračuna. Istaknula je kako su 
neka sveučilišta dostavila projekcije vezano uz kadrove, a neka nisu niti bila u 
prekoračenju obračunskih koeficijenata te smatra da je potrebno još razgovarati, 
najbolje nakon 1. listopada kada se vidi situacija s odlascima u mirovinu. Rekla je 
kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dobilo dopis Ministarstva financija kojim 
upozorava na izvršenje rashoda za zaposlene u prvih šest mjeseci 2017. godine 
te se traže odgovor kojim se mehanizmima odobravaju radna mjesta. Zamolila je 
za razumijevanje i zajednički rad na usklađivanju, jer postoji zakonska regulativa i 
odluka vezana uz zabranu zapošljavanja. Pozitivno je da se krenulo razgovarati o 
konkretnim brojkama i problemima te boljem planiranju proračuna za iduću godinu. 

Prof. dr. sc. Ante Čović rekao je da je Prijedlog zaključaka zagrebačkoga 
sveučilišta detaljno raspravljen i argumentiran na zadnjoj sjednici Rektorskoga 
zbora. Smatra da način na koji je ministrica izložila stavove Ministarstva pokazuje 
da nema volje za uspostavu partnerskih odnosa. Također smatra da podloga za 
razgovor s predsjednikom Vlade mora biti točka 5. u predloženim zaključcima koji 
se odnosi na obveze koje proizlaze iz Strategije obrazovanja, znanosti i 
tehnologije, posebice obvezu ostvarenja cilja 4.2. Ponovio je da mjera 4.2.1. glasi 
postupno povećavati proračunska izdvajanja za visoko obrazovanje do postizanja 
medijana EU, rok za taj medijan je postavljen 2020. i zamolio je ministricu Divjak i 
državnog tajnika Mamića da kažu koji je to europski medijan i koja je dinamika u 
znanstvenoj politici da se taj medijan postigne do 2020. Konkretnije, zanima ga 
koliko je povećanje predviđeno u ovoj godini i u projekciji proračuna za iduću 
godinu te se nada da će to u proračunu biti egzaktno reflektirano. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć smatra da se iz dosadašnjih diskusija vidi 
spremnost da se poštuje autonomija sveučilišta. Istaknuo je da svako sveučilište 
ima svoje ciljeve i svoje probleme, žele ispuniti ciljeve koje traži lokalna zajednica 
a imamo i zagrebačko koje mora imati sve studije i pokrivati cijelu državu. Rekao 
je da je za ulazak novih mladih kadrova u sustav nužno povećanje sredstava te 
moli da se rasprava fokusira na tu temu.  

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak rekla je da će suradnja Ministarstva znanosti i 
obrazovanja i Rektorskoga zbora biti partnerska ali da to podrazumijeva da svatko 
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radi u skladu sa svojom ingerencijom. Smatra da zaključci Rektorskog zbora iz 
svibnja mogu biti i ona ih smatra pozicijom za daljnji razgovor. Također smatra da 
zajednički moraju Ministarstvu financija objasniti određene proboje koji postoje u 
državnom proračunu na poziciji plaća vezano uz sveučilišta. Slaže se da se vezano 
uz teme koje se raspravljaju na Rektorskome zboru mogu unaprijed raspraviti sa 
Ministarstvom te se argumentirano o njima raspravlja. Zaključila je da  većina 
dužnosnika u Ministarstvo dolazi iz akademske zajednice i svima je zajednički 
interes da sustav obrazovanja i znanosti napreduje.  

Stipe Mami ć se referirao na dopis Ministarstva financija te moguće štetne 
posljedice. Činjenica je da su obračunski koeficijenti zaobišli uredbu Vlade o 
zabrani zapošljavanja, te se osmišljavanjem obračunskih koeficijenata dala puna 
sloboda svakom sveučilištu da unutar raspoloživih koeficijenata raspoređuje kako 
misli da je najprioritetnije. Naglasio je da zaključci Rektorskoga ne mogu derogirati 
propise i uredbe Vlade. Istaknuo je da se u ovom trenutku još ne zna kakve će biti 
reakcije Ministarstva financija nakon što se prikupe svi podaci i nakon što se sazna 
veličina proboja. Istaknuo je kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja na bazi 
parametara tekućeg proračuna uvijek linearno jednako svima osiguravalo rast. U 
masu je dodatno ušla raspodjela novačkih radnih mjesta po svim pojedinim 
sveučilištima što će dodatno smanjiti izdvajanje za visoko obrazovanje. Sada kada 
se radi državni proračun moramo imati informaciju koji je broj zaposlenika potrebna 
za sljedeću godinu. Podsjetio je kako je prof. Lučin rekao kako cjelokupna 
strategija obrazovanja znači da bi godišnje trebalo izdvojiti dodatnih 4 milijarde 
eura što je apsolutno nemoguće, zato se treba fokusirati na prioritete. Na sjednici 
Rektorskoga zbora u svibnju Ministarstvo je reklo da se obračunski koeficijent ne 
mora nužno gledati kao ukupni koji se ne smije probiti, nego da prosjek kroz godinu 
mora biti unutar toga. Tada se nije znalo koliko je ostalo nerealiziranih suglasnosti 
iz 2014., 2015. itd.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je podsjetio kako je Rektorski zbor u posljednje 
tri godine koliko je prisutan na sjednicama barem tri do četiri puta godišnje 
raspravljao o kadrovima. Potrebe sveučilišta su 500 do 1000 osoba godišnje koje 
bi trebalo rasporediti po kriterijima koje je Rektorski zbor utvrdio. Svim dosadašnjim 
ministrima su kadrovi prezentirani kao najvažnija tema te smatra da rektori, 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo financija moraju transparentno i 
planirano surađivati sukladno strateškim interesima pojedinog sveučilišta.. 
Podsjetio je na ozbiljnost problematike koja je takva da AZVO može zatvoriti neke 
studijske programe što nije razvojno dobro ukoliko za njih ima interesa i potrebe 
tržišta. Zaključio je da Rektorski zbor ne bježi od odgovornosti nego upravo 
obratno, želi preuzeti odgovornost za maksimalno objektivno i odgovorno vođenje 
kadrovske politike.  

Prof. dr. sc. Damir Boras je naglasio da je Sveučilište u Zagrebu puštanjem 
podataka o koeficijentima u medije pretrpjelo značajnu štetu jer prezentirani podaci 
dokazano nisu točni. Rektor Boras je obzirom na diskusiju predložio nove 
izmijenjene zaključke.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć slijedom provedene rasprave predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 

I. 

Rektorski zbor Republike Hrvatske je u više navrata , sam ili s Nacionalnim 
vijećem za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razv oj, HAZU, 
Hrvatskom zakladom za znanost i Ministarstvom znano sti i obrazovanja, 
analizirao potrebu pove ćanog nacionalnog prora čunskog financiranja i 
zaklju čio da je to preduvjet i snažnije suradnje s gospoda rstvom i ve ćeg 
povla čenja sredstava EU fondova. Rektorski zbor pozdravlj a primjere 
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Vladinih mjera na obrambeno-sigurnosnom i diplomats kom planu gdje su 
koordinacijom svih relevantnih čimbenika jasno definirani ciljevi i rokovi te 
najavljeno pove ćanje prora čunskih sredstava. Rektorski zbor o čekuje da se 
na isti na čin hitno postupi i na planu znanosti, visokog obraz ovanja i 
tehnologije, tim prije što u tim politikama odavno imamo razvojnu Strategiju 
usvojenu nacionalnim konsenzusom. 

II. 

U daljnjoj raspravi i traženju rješenja za problema tiku zapošljavanja u 
sustavu visokoga obrazovanja Rektorski zbor predlaž e partnersko-razvojni 
pristup na temelju zaklju čaka Rektorskoga zbora usvojenih na sjednici od 
30. svibnja 2017. u Osijeku, a uz puno uvažavanje n ačelnog razgrani čenja 
ovlasti pri čemu se MZO brine o dostupnosti prora čunskih sredstava i 
zakonitosti njihova trošenja, a sveu čilišta u okviru ugovora s državom 
autonomno odlu čuju o njihovoj programskoj i kadrovskoj namjeni. 

III. 

Rektorski zbor smatra da je u razmatranje ove probl ematike nužno uklju čiti 
obvezu koja je u Strategiji obrazovanja, znanosti i  tehnologije formulirana 
kao „minimalni cilj koji će Hrvatska postaviti u visini izdvajanja iz javnog 
sektora“ a to je „dostizanje medijana europskih zem alja do 2020.“. Za 
ostvarenje ovog cilja propisana je mjera 4.2.1 koja  nalaže „postupno 
povećavati prora čunska izdvajanja za visoko obrazovanje do postizanj a 
medijana EU-a“. Preliminarni prora čuni pokazuju da bi za udvostru čenje 
današnjih izdvajanje u znanost i visoko obrazovanje  prora čun za ovu 
namjenu u idu ćem desetlje ću trebao rasti 7-10% godišnje. Rektorski zbor 
očekuje da Ministarstvo financija i Ministarstvo znan osti i obrazovanja utvrde 
navedene postotke kako bi se taj podatak koristio i  u daljnjem planiranju 
zapošljavanja u sustavu visokoga obrazovanja. 

 
Ad.6. 

Doc. dr. sc. Mario Konecki  predstavio je prijedlog novog dizajna web stranica 
Rektorskoga zbora RH koji je izrađen s ciljem povećanja vidljivosti Rektorskoga 
zbora RH prema zainteresiranoj javnosti. Koncept novog dizajna izrađen je na 
način da isti bude moderan, jednostavan i pregledan kako bi posjetiteljima 
omogućio jasniji i intuitivniji dostup svim onim informacijama koje Rektorski zbor 
želi obznaniti javnosti. Istaknuo je također da će sama implementacija ovog 
prijedloga dizajna biti realizirana korištenjem modernih najnovijih tehnoloških 
rješenja kako bi se oformilo, odnosno ostvarilo rješenje koje će biti dugoročno, ali 
i da bi se podržalo korištenje novih tehnologija, kao primjerice mogućnost prikaza 
web stranica na mobilnim uređajima. Postojat će mogućnost podrške za 
multimedijske sadržaje, kao primjerice otvaranje video materijala u okviru samih 
web stranica. Napomenuo je da će logotip Rektorskog zbora koji se koristi na 
stranicama trenutno ostati takav kakav jest, iako će i on biti predmet posebnog 
razmatranja i promjena. Najavio je da će puna funkcionalnost web stranica i sama 
implementacija biti gotova i službeno objavljena do sljedeće sjednice Rektorskoga 
zbora u mjesecu rujnu.  

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć pohvalio je prijedlog i podsjetio da je Sveučilište u 
Zagrebu već napravilo prijedlog šest vrsta logotipa te zamolio da se to 
implementira.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je zamolio prof. dr. sc. Ivanu Čuković-Bagić da 
na sljedećoj sjednici ponovno prezentira rješenja logotipa koja je pripremio Grafički 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  
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Prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija  pozdravila je modernizaciju stranica i 
pitala je li planirano da se zapisnici sa sjednica objavljuju na stranicama.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć rekao je da se na stranicama Rektorskoga zbora 
redovito objavljuju zapisnici, ali tek nakon njihova usvajanja. Istaknuo je da je 
najvažnije da na stranici postoji sadržaj zbog kojeg će studenti željeti doći na istu, 
a sve u svrhu dobivanja potrebnih i za njih vrijednih informacija.  

Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeći  

ZAKLJU ČAK 

I. 

Rektorski zbor Republike RH prihva ća prijedlog dizajna novih web stranica 
Rektorskoga zbora RH koji je predstavio doc. dr. sc . Mario Konecki s 
Fakulteta organizacije i informatike Sveu čilišta u Zagrebu. 

II. 

Na sljede ćoj sjednici Rektorskoga zbora RH raspravljati će se o prijedlogu 
novog logotipa Rektorskoga zbora RH. 

Ad. 7. 

Prof. dr. sc. Damir Boras  istaknuo je da doc. dr. sc. Mario Konecki, docent na 
Fakultetu organizacije i informatike za internetske servise, surađuje već dulje 
vrijeme s vodećim američkim sveučilištem na organizacijama koje se bave 
razvojem inovativnih tehnologija za pomoć osobama s invaliditetom u obrazovanju 
i uključivanju na tržište rada. Rekao je da je kroz tu suradnju otvorena mogućnost 
organiziranja znanstveno-edukativne konferencije u Hrvatskoj kako bi se 
prezentirala najnovija rješenja u području pomoći osobama s invaliditetom u 
obrazovanju. Istaknuo je da bi konferencija bila namijenjena svim sveučilištima i 
njihovim sastavnicama, udrugama i svim ostalima koji se bave podrškom osobama 
s invaliditetom u njihovom obrazovanju te uključivanjem na tržištu rada pa je 
pozvao Rektorski zbor da bez ikakvih financijskih obveza prihvati pokroviteljstvo i 
bude suorganizator konferencije kako bi se kroz cjelokupnu konferenciju povećala 
i vidljivost Rektorskoga zbora RH i njegova djelovanja, a sve skupa radi 
umrežavanja i veće promocije hrvatske znanosti. 

Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

I. 

Rektorski zbor RH daje podršku projektu organizacij e znanstveno-
edukativne konferencije „Uloga informacijske i komu nikacijske tehnologije 
u izjedna čavanju mogu ćnosti osoba s invaliditetom“. 

II. 

Odgovorna osoba za provedbu zadataka iz to čke I. ove Odluke jest doc. dr. 
sc. Mario Konecki s Fakulteta organizacije i inform atike Sveu čilišta u 
Zagrebu. 

Ad.8.1. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć izvijestio je o dopisu Ministarstva vanjskih 
poslova i europskih integracija kojim se Rektorski zbor izvještava o sastanku 
Europske komisije i zajednice latinsko-američkih i karipskih država koji će se 
održati 26. i 27. listopada 2017. u El Salvadoru, povodom čega je Rektorski zbor 
pozvan na uključivanje.  
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Prof. dr. sc. Damir Boras istaknuo je da postoji izvanredna suradnja zemalja 
Latinske Amerike i karipskih država, najviše s Meksikom, a obzirom da je Latinska 
Amerika jedan bitan dio obiju Amerika smatra da je važno da Rektorski zbor RH 
osigura svoje sudjelovanje.  

Zaključeno je da će prof. Boras naknadno javiti svoj prijedlog za predstavnika 
Rektorskoga zbora vezano uz suradnju s Latinskom Amerikom.  

Slijedom naknadnog prijedloga prof. dr. sc. Damira Borasa, Rektorski zbor RH 
donosi sljedeću 

ODLUKU 

Imenuje se prof. dr. sc. Lidija Kos Staniši ć, dekanica Fakulteta politi čkih 
znanosti Sveu čilišta u Zagrebu predstavnicom Rektorskoga zbora RH  za 
suradnju s Ministarstvom vanjskih poslova i europsk ih integracija vezano uz 
razvoj suradnje sa zemljama Latinske Amerike i kari pskih država te 
predstavnicom Rektorskoga zbora RH na sastanku Euro pske komisije i 
zajednice latinsko-ameri čkih i karipskih država koji će se održati 26. i 27. 
listopada 2017. u El Salvadoru.  

Ad.8.2. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć najavio je i pozvao okupljene na svečanost 
dodjele markica izvrsnosti za tri poslijediplomska sveučilišna (doktorska) studija 
Sveučilišta u Splitu koja će se održati 7. rujna u Splitu. Tom prigodom Agencija za 
znanost i visoko obrazovanje dodijelila je čitav niz posebnih nagrada iz područja 
poslijediplomskih doktorskih studija, a Sveučilište u Splitu je dobilo tri od ukupno 
pet nagrada.  

Ad.8.3. 

Prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare upitala je predstavnike Ministarstva znanosti i 
obrazovanja hoće i biti ponovno indikativna lista za znanstvene infrastrukturne 
projekte, budući da se Sveučilište u Puli nije na vrijeme moglo uključiti jer nisu imali 
određena prava građenja, a trenutno su u velikoj potrebi za infrastrukturom. 
Također, budući da na razini zemlje postoje probleme kod sufinanciranja EU 
projekata, predložila je da se u proračunu predvidi fond za sufinanciranje projekata 
u koje su uključena sveučilišta, kako to postoji na razini države za jedinice lokalne 
samouprave. Smatra da bi povećanjem toga udjela zahtjevi koji terete sam 
proračun bili manji. 

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak je rekla da novi natječaj, tj. promjena indikativne 
liste ovisi o rezultatima. Vezano uz pravila za EU-fondove istaknula je s 
Ministarstvom financija pregovara o pomoći visokim učilištima i školama u 
korištenju sredstava iz fondova. Podsjetila je da se Ministarstvo ne miješa u način 
raspodjele sredstava koja sveučilišta dobivaju za znanstvenu djelatnost, tj. hoće li 
to biti za sufinanciranje, glavarine, potpore ili slično. Vidjeti će koja je mogućnost 
sufinanciranja iz drugih izvora, no Sveučilišta mogu samostalno odlučivati o 
korištenju sredstava namijenjenih za znanost. 

Stipe Mami ć je rekao da je za meritornu raspravu na Ministarstvu potrebna 
informacija o potrebama sufinanciranja na godišnjoj razini temeljem čega bi 
ministrici mogli predložiti najbolje rješenje.  

Ad.8.4. 

Heli Hajdi ć Nikoli ć izvijestila je kako je Sveučilište u Zagrebu zaprimilo prvu tužbu 
vezano uz isplatu razlike plaće, temeljem točke 3. Izmjena i dopuna Sporazuma. 
Istaknula je da je riječ o bruto osnovici, a prvi tužbeni zahtjev ide od 16. siječnja 
2016. i iznosi 447 kuna mjesečno, na što je g. Stipe Mamić odgovorio da je 
Ministarstvo već zaprimilo veći broj tužbi. 
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Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović zaključio je sjednicu u 12:30 sati. 

 

Zapisnik sastavile:                                               Predsjednik Rektorskoga zbora: 

 
 
Paula Pavletić, prof.     prof. dr. sc. Šimun Anđelinović 
i      Rektor Sveučilišta u Splitu 
Petra Lojen 


