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Z A P I S N I K 

8. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2016./2017. godini održane 30. svibnja 
2017. u Osijeku s početkom u 17 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. Željko Turkalj, zamjenik predsjednika Rektorskog zbora i 

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

 
 Ostali nazočni:  

9. prof. dr. sc. Željko Tanji ć, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
10. prof. dr. sc. Pavo Bariši ć, ministar znanosti i obrazovanja, 
11. izv. prof. dr. sc. Ivana Frani ć, pomoćnica ministra znanosti i obrazovanja, 
12. Stipe Mami ć, pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja, 
13. dr. sc. Vesna Dodikovi ć Jurkovi ć, zamjenica ravnateljice Agencije za 

znanost i visoko obrazovanje, 
14. prof. dr. sc. Ivo Druži ć, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost i 

tehnološki razvoj, 
15. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
16. prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,  
17. prof. dr. sc. Boris Maleš,  prorektor Sveučilišta u Splitu,  
18. izv. prof. dr. sc. Ivanka Stri čević, prorektorica Sveučilišta u Zadru, 
19. izv. prof. dr. sc. Mario Vinkovi ć, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u 

Osijeku, 
20. prof. dr. sc. Damir Markulak , prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku, 
21. doc. dr. sc. Nebojša Stoj čić, savjetnik rektora Sveučilišta u Dubrovniku, 
22. prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta,  
23. Heli Hajdi ć Nikoli ć, dipl. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu, 
24. Zdenka Bariši ć, mag. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Osijeku, 
25. Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
26. Katarina Matasi ć, savjetnica ministra znanosti i obrazovanja, 
27. Paula Pavleti ć, prof., tajnica Rektorskoga zbora RH. 

 
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 jednoglasno prihvaćaju 
sljedeći  

D n e v n i  r e d: 

1. Prihva ćanje zapisnika 7. sjednice Rektorskoga zbora u akad emskoj 
godini 2016./2017.; 
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2. Izvještaj o preuzetim zaduženjima s prošle sjedn ice te izvještaj o radu 
pojedinih povjerenstava; 

3. Prihva ćanje prijedloga Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne 
i stru čne djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u zna nstveno-
nastavna zvanja; 

4. Prijedlog imenovanja predsjednika Studentskog zb ora za 
pridruženog člana Rektorskog zbora RH; 

5. Prijedlog odgovora Ministarstvu znanosti i obraz ovanja vezano uz 
Upute „Prethodna suglasnost za raspisivanje natje čaja za radna 
mjesta na Sveu čilištu u sklopu raspoloživih sredstava“ od 14. ožuj ka 
2017.; 

6. Pokretanje biltena „Hrvatska sveu čilišta“; 
7. Savjetovanje s javnoš ću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom  obrazovanja 
– rasprava; 

8. Najava održavanja znanstveno-stru čnog skupa „Hrvati Bosne i 
Hercegovine-nositelji europskih vrijednosti“; 

9. Razno. 

Ad. 1. 

Budući da nema primjedbi, predsjednik Rektorskog zbora, prof. dr. sc. Šimun 
Anđelinović predlaže, a Rektorski zbor RH jednoglasno prihvaća zapisnik 7. 
sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2016./2017. održane 19. travnja 
2017. u Rijeci. 

Ad. 2. Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je zamolio da tajnica Rektorskoga zbora 
izvijesti o radu povjerenstva Rektorskoga zbora te je Paula Pavletić izvijestila kako 
slijedi:  

Ad.2.1. Povjerenstvo za izdavanje on-line časopisa 

Paula Pavleti ć je izvijestila kako još nije održana konstituirajuća sjednica 
Povjerenstva za izdavanje on-line studentskog časopisa čiji je predsjednik prof. dr. 
sc. Miloš Judaš koji zbog brojnih obveza još nije obavio konzultacije vezano uz rad 
Povjerenstva.   

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć podsjetio je da je ideja bila pokretanje 
zajedničkog časopisa svih studenata hrvatskih sveučilišta u formi znanstvenog 
časopisa sa zajedničkim recenzijama, te da je važno da Povjerenstvo počne sa 
radom što prije te predlaže da prof. Judaš ostane član Povjerenstva, ali da se za 
predsjednicu imenuje prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica Sveučilišta u 
Zagrebu.  

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

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva Rektorsko ga zbora za pripremu 
„Jedinstvenog digitalnog znanstvenog časopisa studentskih radova“ 

I. 

Razrješava se funkcije predsjednika Povjerenstva Re ktorskog zbora za 
pripremu „Jedinstvenog digitalnog znanstvenog časopisa studentskih 
radova“ prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor Sveu čilišta u Zagrebu koji u 
Povjerenstvu ostaje u svojstvu člana. Imenuje se na mjesto predsjednice 
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Povjerenstva dosadašnja članica prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica 
Sveučilišta u Zagrebu.  

II. 

Zadužuje se tajnica Rektorskog zbora da izradi pro čišćenu odluku o 
imenovanju Povjerenstva.  

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Ad. 2.2. Povjerenstvo za pripremu združenog studija  održive i zelene gradnje 

Paula Pavleti ć je izvijestila da je prof. Boris Trogrlić, predsjednik Povjerenstva za 
pripremu združenog studija održive i zelene gradnje održao konstituirajuću 
sjednicu i trenutno se čekaju njihova izvješća.  

Ad. 2.3. Isplata razlike pla će rektora i prorektora   

Prof. dr. sc. Željko Turkalj je upitao predstavnike Ministarstva u kojoj je fazi 
rješavanje pitanja koje je Rektorski zbor poslao prije dva mjeseca, a odnosi se na 
rješavanje problema razlika isplate plaća za rektore i prorektore. 

Stipe Mami ć je rekao da su u međuvremenu održane konzultacije sa Građanskim 
odjelom Državnog odvjetništva te se trenutno čeka njihovo mišljenje. Kako je 
istaknuo, unatoč dobroj volji ministra da se rješenje pronađe, temeljem svih 
raspoloživih pravnih analiza koje su do sada ustanovljene, ono se još nije našlo.  

Prof. dr. sc. Željko Turkalj podsjetio je kako je to stvar nagodbe i da se ne traže 
nikakve kamate već samo čista razlika iznosa koji je bio predviđen u tom 
vremenskom razdoblju od godine i pola dana te se nada pozitivnom ishodu. 

Ad. 2.4. Povjerenstvo za izradu prijedloga izmjena i dopuna pravilnika o 
vježbaonicama  

Prof. dr. sc. Boris Maleš je izvijestio kako je Povjerenstvo odradilo cjelokupan 
posao te Ministarstvu uputio prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o 
vježbaonicama. Iz Ministarstva, od savjetnika ministra g. Milanović-Litre stigao je 
odgovor da nisu moguće Izmjene i dopune pravilnika budući da se oni moraju 
mijenjati u velikom opsegu, što znači da se trebaju donijeti kompletno novi pravilnici 
zato što su stari rađeni temeljem starog Zakona i ne mogu se nikako korigirati. 
Predložio je osnivanje zajedničkog Povjerenstva Rektorskog zbora i Ministarstva 
te predložio članove. 

Izv. prof. dr. sc. Ivana Frani ć istaknula je kako je jedan od ciljeva bio racionalizirati 
rad u vježbaonicama kao i prilagodba zahtjevima i potrebama svih sveučilišta i 
programa, što uključuje učiteljske fakultete ili odjele koju su za obrazovanje učitelja, 
jednako tako i nastavnika u predmetnoj nastavi. Također je rekla da je ovo 
Povjerenstvo u nekoliko vrlo temeljitih sastanaka pokušalo napraviti prijedlog 
pravilnika koji će izaći u susret potrebama svih struka. 

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

ODLUKU 
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA PRA VILNIKA 

O VJEŽBAONICAMA ZA JAVNU RASPRAVU 

I. 

osniva se Povjerenstvo za pripremu prijedloga pravi lnika o vježbaonicama 
za javnu raspravu u sastavu: 
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1. izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, Sveu čilište u Splitu, predsjednica, 
2. prof. dr. sc. Mirjana Len ček, Sveu čilište u Zagrebu,   
3. izv. prof. dr. sc. Siniša Opi ć, Sveučilište u Zagrebu,   
4. doc. dr. sc. Goran Hajdin, Sveu čilište u Zagrebu, 
5. izv. prof. dr. sc. Ivana Frani ć, Sveučilište u Zagrebu, 
6. prof. dr. sc. Jasna Krstovi ć, Sveučilište u Rijeci, 
7. doc. dr. sc. Irena Vodopija, Sveu čilište u Rijeci,  
8. dr. sc. Irena Mišurac, Sveu čilište u Splitu,  
9. doc. dr. sc. Goran Livazovi ć, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku,  
10. dr. sc. Tijana Borovac Sveu čilište J. J. Strossmayer u Osijeku,  
11. doc. dr. sc. Iva Blaževi ć, Sveučilište J. Dobrile u Puli,   
12. izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Bali ć-Nižić, Sveučilište u Zadru, 
13. Jelena Vlahovi ć, Sveučilište u Zadru,  
14. predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja . 
 

II. 

Zadaća Povjerenstva je priprema prijedloga pravilnika o vježbaonicama za 
javnu raspravu. 

Ad. 3.  

Prof. dr. sc. Ante Čović, predsjednik Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu 
prijedloga Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 
postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja, predstavio je Nacrt 
Odluke te istaknuo kako je o u osnovi strukturiran kao i do sada u smislu općih i 
posebnih uvjeta koje je trebalo zadovoljiti. Razlika je u tome što su sada posebni 
uvjeti razvrstani u četiri kriterija: kriterij nastavnog doprinosa, znanstveno-stručnog 
doprinosa, institucijskog doprinosa i društvenog doprinosa. Novo su pridodani 
institucijski i društveni doprinos koji imaju funkciju određene poruke. Slične se 
intonacije nalaze i u Pravilniku o minimalnim uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 
koje je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 
nedavno donijelo gdje se pokušalo što cjelovitije sagledati doprinos jednog 
nastavnika i jednog znanstvenika. Istaknuo je da institucijski i društveni doprinos 
možemo smatrati stručnim doprinosom jednog sveučilišnog nastavnika zajednici u 
kojoj živi, prije svega akademskoj, a onda i široj društvenoj. Objasnio je da, u 
svakom od ova prva dva niza kriterija nastavnog doprinosa i znanstveno stručnog 
doprinos postoji deset uvjeta, a u ove druge dvije kategorije osam uvjeta. Također 
je rekao da se ne gleda težina ispunjavanja uvjeta u težini pojedinog uvjeta, niti 
broj uvjeta, nego ona proizlazi iz odnosa ukupnog broja uvjeta i broja onih uvjeta 
koji se traže da se ispune. Dodao je kako se pravilnik može baždariti na više i na 
niže, dodajući ili skidajući uvjet i težinu u odnosu na one uvjete koji su bili do sada.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć utvrdio je da je pravna procedura takva da se sa 
ovim prijedlogom Odluke treba ići na javnu raspravu i nakon toga na usvajanje 
Rektorskom zboru.  

Prof. dr. sc. Nikša Burum iznio je određene primjedbe na prijedlog Povjerenstva 
koje će u pisanom obliku uputiti Povjerenstvu na razmatranje. Rekao je da prije 
nego što se Pravilnik šalje na javnu raspravu potrebno ispraviti određene dijelove. 

Prof. dr. sc. Ante Čović zamolio je da prof. Burum primjedbe koje ovdje nije imao 
vremena iznositi da ih uputi Povjerenstvu kako bi se to moglo elaborirati na način 
da se iste razjasne i promjene. Također, zamolio je predsjednika Rektorskog zbora 
da odredi rok u kojem se te primjedbe mogu poslati. Do sljedećeg Rektorskog 
zbora će se vidjeti što je pristiglo pa se od toga može napraviti sažetak. 
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Prof. dr. sc. Ivo Druži ć upozorio je na problem rokova i podsjetio da kada su 
donijeli Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, u odluci Nacionalnog 
vijeća stoji rok od 6 mjeseci u kojem se trebaju objaviti uvjeti Rektorskog zbora 
koje onda Nacionalno vijeće mora potvrditi za izbor u znanstveno-nastavna zvanja. 
Zamolio je da se vodi računa o tom roku, koji istječe 1.listopada.  

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć osvrnuo se i rekao da ako su u Pravilniku o izborima 
u znanstvena zvanja, koje donosi Nacionalno vijeće, propisani uvjeti za znanstvena 
napredovanja da ih nije potrebno duplirati ovdje, ali je potrebno napraviti pomak u 
izboru na radno mjesto zaposlenika u znanstvenim zvanjima na institutima i u 
znanstveno-nastavnim zvanjima. Također je dodao da bi se trebali razmotriti uvjeti 
kako se ne bi događalo da netko sa 150 sati u zadnjih pet godina koje je odradio u 
nastavnom zvanju i za njih dobiva iste titule i ista zvanja. Radi se o tome da jedno 
radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i viši 
znanstveni suradnik za istu plaću mora ispuniti sve iste uvjete u znanstvenom 
području svoga rada i još mora odraditi 300 norma sati godišnje u posljednjih pet 
godina što je ukupno 1500 sati godišnje. Istaknuo je da je to društveni doprinos u 
pravom smislu te riječi, jer za istu plaću mora odraditi neusporedivo nečega puno 
više. Naglasio je da se više treba bazirati na znanstveno-nastavna zvanja.  

Prof. dr, sc. An đelinovi ć je dodao da, kada bi se samo na razini Hrvatske donijela 
odluka ili o pripojenju instituta ili o tome da svaki djelatnik instituta treba besplatno 
do 30% nastave napraviti na sveučilištima, uz uvjet da to prihvati i  AZVO, riješili bi 
puno kadrovskih problema na razini Hrvatske i smanjili vanjsku suradnju.  

Prof. dr. sc. Nikša Burum rekao je kako je Sveučilište u Dubrovniku jedino koje 
ima institut unutar sebe i do problema dolazi jer imaju institut ali i Odjel za 
akvakulturu koji se bave gotovo istim stvarima. Ljudi na institutu moraju ispuniti 
samo znanstvene uvjete da bi napredovali i dobili istu plaću, kao ovi koji moraju 
ispuniti iste te uvjete i moraju još zadovoljiti nastavnu komponentu za izbor u 
zvanje. 

Prof. dr. sc. Ivo Druži ć napomenuo je da su donoseći Pravilnik stavili uvjet i 
napomenu da instituti dostave Nacionalnom vijeću na usklađivanje, temeljem 
Pravilnika, statute i interne akte koji reguliraju među ostalim napredovanja za 
znanstvena radna mjesta s očekivanjima da će se uvjeti za znanstvena radna 
mjesta bitno pooštriti i povećati. Također je rekao da trenutno ne postoje drugi alati 
osim u prilagodbi internih akata, statuta i ostalih dokumenata, Pravilnika o radnim 
mjestima te da se na taj način može utjecati na bitno povećanje uvjeta za 
znanstvena radna mjesta kad se radi o javnim institutima. Sveučilišni institut je 
stvar Senata odnosno skupštine koja također može to regulirati.  

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija podržala je ovaj prijedlog Povjerenstva, i 
istaknula kako ne bi željela da rasprava i popravak idu u smislu da se eventualno 
isključe predloženi uvjeti društvenog i institucijskog doprinosa, za koje smatra da 
su iznimno bitni.  

Prof. dr. sc. An đelinovi ć rekao je da se do iduće sjednice Rektorskog zbora 
dostave sve primjedbe koje će Povjerenstvo razmotriti.  

 

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

ZAKLJU ČAK 

I. 

Rektorski zbor Republike Hrvatske primio je na uvid  prijedlog Odluke o 
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stru čne djelatnosti u postupku izbora 
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ili reizbora  u znanstveno-nastavna zvanja koji je pripremilo Povjerenstvo 
Rektorskoga zbora  za tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka 
o nužnim uvjetima za izbore u zvanja. 

II. 

Rektor Sveu čilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikša Burum, koji  je iznio 
nekoliko primjedbi na prijedlog Odluke, sve primjed be će dostaviti 
Povjerenstvu Rektorskoga zbora u pisanom obliku.  

III. 

Sva hrvatska sveu čilišta će mogu će primjedbe i komentare na prijedlog 
Odluke iz to čke I. dostaviti Povjerenstvu Rektorskoga zbora u pi sanom 
obliku i u najkra ćem mogu ćem roku, a najkasnije do sljede će sjednice 
Rektorskoga zbora 18. lipnja 2017. 

 

Ad. 4. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć rekao je s obzirom da postoji čitav niz institucija 
koje sudjeluju i koje su važne za rad Rektorskog zbora jer doprinose njihovim 
odlukama i kvaliteti njihova rada, mišljenja je kako bi se i predsjednik Studentskog 
zbora trebao pozivati na sjednice Rektorskog zbora kao pridruženi član i zajednički 
sudjelovati u konstruktivnoj diskusiji.  

Prof. dr. sc. Damir Boras podržao je prijedlog da se studenti priključe sjednicama 
Rektorskog zbora, međutim naglasio je da mehanizam ili instituciju pridruženog 
člana priznaje samo za rektore, dakle rektoricu Ostojić i rektora Tanjića, a ovi ostali 
se samo pozivaju, dakle nisu pridruženi članovi. Također napomenuo je i predložio 
da bi Ministarstvo trebalo razmotriti i pokušati pronaći zakonsko rješenje da 
Hrvatsko katoličko sveučilište postane obavezni, a ne pridruženi član u 
Rektorskom zoru.  

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

ODLUKU 

Predsjednik Hrvatskog studentskog zbora sudjeluje u  radu Rektorskoga 
zbora RH u svojstvu promatra ča i bez prava odlu čivanja. 

 

Ad. 5. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć rekao je da su sva javna sveučilišta primila dopis 
Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim podsjeća da nema novih radnih mjesta. 
Sveučilišne pravne službe su napravile analizu te upozorile kako postoji čitav niz 
kategorija za koje su izdane prethodne suglasnosti te su pripremile tekst odgovora 
Ministarstvu. Zamolio je glavnu tajnicu Sveučilišta u Osijeku Zdenku Barišić za 
obrazloženje.  

Zdenka Bariši ć je obrazložila prijedlog dopisa Ministarstvu znanosti i obrazovanja 
te smatra da, uvažavajući činjenicu da rad i razvoj sveučilišta ovisi o radnim 
mjestima posebice o znanstveno-nastavnim radnim mjestima i ojačavanju 
znanstveno-nastavne strukture, a isto tako razvoj sveučilišta ovisi i o suradničkim 
radnim mjestima odnosno znanstveno-nastavnom podmlatku, Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja u suradnji s Rektorskim zborom treba donijeti novi 
provedbeni dokument koji će omogućiti realizaciju radnih mjesta do 31. prosinca 
2017. godine. Mjesečni obračunski koeficijent koji je uveden na sveučilištima 
Uputom Ministarstva i koji je ostao isti u 2017. godini odnosno na razini 2016. 
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godine je neodrživ i neprimjenjiv na sveučilištima. Gđa. Barišić je svoj prijedlog 
dodatno obrazložila konkretnim razlozima: Sveučilišta su prema Uputi MZO iz 
2016. godine izdala suglasnost svojim sastavnicama za zamjenska zapošljavanja 
i napredovanja nastavnika i suradnika prema stvarno raspoloživom koeficijentu koji 
je postojao za upražnjeno radno mjesto nastavnika ili suradnika odnosno 
nenastavnog osoblja (mirovina, prestanak ugovora o radu i sl.). Ta radna mjesta 
se nisu realizirana u 2016. godini uzimajući u obzir niz okolnosti (natječaji su 
otvoreni 30 dana, postupci izbora u znanstvena zvanja na ovlaštenim znanstvenim 
organizacijama, matični odbori ) zbog kojih postupci traju i po dvije godine i samu 
činjenicu da su sveučilišta tek u lipnju 2016. dobila ovlaštenje za izdavanje 
suglasnosti.; Ista radna mjesta za koje su izdane prethodne suglasnosti 
Ministarstva (iz 2015. godine) ulaze prema Uputama Ministarstva u „novi utvrđeni 
obračunski koeficijent“ koji nije prethodni utvrđeni raspoloživi koeficijent radnog 
mjesta nastavnika koji je otišao u mirovinu i na taj način se oduzimaju sveučilištima 
stečena prava koja imaju na temelju izdanih prethodnih suglasnosti Ministarstva te 
se dovodi se zaustavljanja sveučilišnog sustava napredovanja nastavnika i 
suradnika, a posebice zamjenskih zapošljavanja. Isto tako u obračunski koeficijent 
ulaze sve izdane suglasnosti sveučilišta iz 2016. godine prema raspoloživom 
koeficijentu koji su sveučilišta imala u vrijeme izdane suglasnosti, a u 2017. godini 
nemaju taj koeficijent jer se isti izračunava prema obračunskom koeficijentu koji je 
ostao na istoj razini iz 2016. godine. Mjesečni obračunski koeficijent na 
sveučilištima ostao je isti odnosno na razini 2016. godine, a povećale se osnovica 
za plaće u javnim službama. Mjesečni obračunski koeficijent koji je na raspolaganju 
sveučilištima do kraja 2017. godine obuhvaća: napredovanje redovitih profesora u 
trajno zvanje sukladno članku 67. Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 96/13.); razvojna 
radna mjesta znanstvenih novaka; neiskorištene odobrene suglasnosti 
Ministarstva za radna mjesta i nastavnike na položajnim radnim mjestima. Pred 
sveučilišta se postavlja dvostruka odgovornost za realizaciju suglasnosti: 
odgovorno je za suglasnosti koje je izdalo Ministarstvo u 2015. godini za koje nije 
uziman obračunski koeficijent i za suglasnosti iz 2016. godine i iste suglasnosti bi 
trebalo realizirati u 2017. godini prema obračunskom koeficijentu koji je uveden u 
lipnju 2016. godine i koji je isti u 2017. godini i ne odgovora stvarnom stanju 
realizacije radnih mjesta. Također, posebno je istaknula stečena prava nastavnika 
koji napreduje prema izdanoj suglasnosti iz 2016. godine u vrijeme raspoloživog 
koeficijenta, a u 2017. godini to stečeno pravo se oduzima, jer nema obračunskog 
koeficijenta ili kod zamjenskog zapošljavanja (nastavnika i li suradnika) za koje je 
prema izdanoj suglasnosti i raspoloživom koeficijentu raspisan natječaj i proveden 
postupak izbora i ne mogu zaključiti ugovor o radu prema obračunskom 
koeficijentu, što može dovesti sveučilišta u nepotrebne radne sporove s obzirom 
na činjenicu da prema Zakonu sveučilišta su obvezna raspisati natječaj za 
odgovarajuće zvanje i radno mjesto. Iz svega navedenog vidljivo je da je isti 
obračunski koeficijent u 2017. godini neprimjenjiv u sveučilišnom sustavu i sam 
način realizacije radnih mjesta kroz mjesečni obračunski koeficijent je neprovediv 
i neodrživ u sveučilišnom sustavu, jer dovodi do dvostrukog nepoštivanja 
sveučilišne autonomije i to u odnosu na sveučilište i u odnosu na njegove 
sastavnice: fakultete, odjela, a posebice u odnosu na zaposlenike u sveučilišnom 
sustavu. Osim navedenog treba uvažiti činjenicu da sveučilišni nastavnici u skladu 
sa člankom 102. stavkom 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju odlaze u mirovinu istekom akademske godine u kojoj su navršili 65 
godina života ili ukoliko imaju produljenje ugovora o radu sa 70 godina života, što 
znači 30. rujna tekuće akademske godine. 
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Stipe Mami ć je rekao da se ovdje otvorio cijeli niz pitanja te dodao kako su 
obračunski koeficijenti nešto što je Ministarstvo postavilo kao čvrstu stvar i oko 
toga u ovom trenutku nema pregovora da se odustaje od tog koncepta. Smatra da 
je to dobar koncept te je njihova misija da se kod ministra financija ili premijera 
izbore za što veći proračun. Upozorio je kako je taj proračun ograničen te je najavio 
kako su u ovoj godini planirali povećanje na razini razdjela cijelog Ministarstva koji 
iznosi cca 15,7 milijardi u proračunu, kada eliminiramo čisti proračun i plaće koje 
iznose gotovo 10 milijardi kuna. Problem je što je od 1. siječnja Vlada donijela 
odluku o povećanju osnovice za 2% što iznosi gotovo 200 milijuna kuna godišnje, 
odnosno, ako se eliminira siječanj jer je isplata krenula u veljači recimo cca 180 
milijuna kuna. Ministarstvo nije bilo konzultirano pri donošenju te odluke, a 
Ministarstvo nema dodatna sredstva niti je moguće nekakav značajniji, ozbiljniji 
iznos osigurati za taj razvoj. Zaključio je da se Ministarstvo načelno slaže sa time 
da se osiguraju dodatna sredstva kako bi se svako sveučilište sukladno svojim 
politikama moglo razvijati, no sredstva su ograničena i moramo se držati Zakona 
o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o proračunu. Generalno gledano, smatra da su 
prošle krizne godine što se osjeti i na plaći te smatra da je MZO u proračunu prošlo 
ipak bolje, da se otvara put ka razvoju, ekonomija se budi bez obzira što se 
događaju neki poremećaji u gospodarstvu. Ministarstvo je reklo kolika je masa 
koeficijenata i ne postoje rezervna sredstva za napredovanja, a položajni dodatak 
je prilično veći. Postoji ukupna masa kad ministar ili Sabor  donose proračun  i njih 
ne zanima na koji će se način ta sredstva utrošiti. Rektori i senati su ti koji će ih 
rasporediti na najbolji način.  

Prof. dr. sc. Boris Maleš  rekao je da je problem što je netko odredio koliko novaca 
treba unaprijed bez prethodno napravljene analize za svaku predstoježu godinu, 
što znači da je razvoj sustava zaustavljen. Naglasio je kako su se borili godinu i 
pola dana da uspiju Ministarstvu objasniti neutralnost napredovanja na položajnim 
radnim mjestima. Istaknuo je da se izgubilo puno koeficijenata kroz vrijeme i ako 
će se funkcionirati na ovaj način ovaj je sustav zacementiran. Istaknuo je da je ono 
što je gospođa Barišić pripremila minimum za opstojnost, odnosno napredovanja 
ako želimo raditi kao sustav.  

Zdenka Bariši ć je napomenula da se prema odluci Vlade od 20. srpnja 2016. 
godine Rektorski zbor na vrijeme očitovao, a iz Ministarstva su dobili izričit odgovor 
da se odluka ne primjenjuje na Sveučilište. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je rekao da Rektorski zbor brine o svim našim 
sveučilištima i ona nisu u istoj fazi razvoja te imaju različite potrebe i kao takva 
traže adaptaciju i razvoj. Ukoliko se to ne ugradi u proračun naći ćemo se u slijepoj 
ulici.  

Prof. dr. sc. Boris Maleš  je dodao kako niti jedan rektor nije dobio od Ministarstva 
upit da napravi projekciju niti da se zatraži da se zajednički idemo boriti za 
proračun.  

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

ZAKLJU ČAK 

I. 

Sveučilišta će izraditi analizu nerealiziranih prethodnih izdani h suglasnosti 
Ministarstva znanosti i obrazovanja i sveu čilišta (2015. i 2016. ) godine koje 
obuhva ćaju zamjenska zapošljavanja i napredovanja nastavni ka i suradnika 
i razvojne koeficijente za znanstvene novake te je dostaviti Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja kako bi se utvrdila realizac ija radnih mjesta u 2017. 
godini. 
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II. 

Sveučilišta će prema Planu radnih mjesta dostaviti utvr đenu dinamiku 
zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog o soblja u akademskoj 
2017./2018. godini (zamjenska zapošljavanja i napre dovanja nastavnika i 
suradnika).  

III. 

Radna mjesta iz to čke II. obuhva ćaju ukupan broj zamjenskih zapošljavanja 
i napredovanja nastavnika i suradnika prema stvarno  raspoloživim 
koeficijentu (koeficijentu nastavnika ili suradnika  npr. redoviti profesor u 
trajnom zvanju 2,958 ili asistent 1, 406)  nastavni ka i suradnika koji u teku ćoj 
akademskoj godini odnosno s 30. rujna odlaze u miro vinu ili od nastavnika 
ili suradnika odnosno nenastavnog osoblja kojima je  u 2017. godini prestao 
ugovor o radu na sastavnici odnosno sveu čilištu.  

IV. 

U skladu s to čkom I. i II. i prema priloženom obrazloženju za ras položive 
koeficijente sveu čilišta te dostavljenoj dokumentaciji, Rektorski zbo r RH 
predlože ministru znanosti i obrazovanja da donese prethodnu suglasnost 
za raspodjelu radnih mjesta (zamjenska zapošljavanj a) na sveu čilištima na 
način da će utvrditi prema raspoloživom koeficijentu i prema iskazanim 
potrebama sveu čilišta broj zamjenskih zapošljavanja.  a preostali raspoloživi 
koeficijent ostaje na raspolaganju sveu čilištima za napredovanja nastavnika 
i suradnika. Raspoloživi koeficijent sveu čilišta ne obuhva ća napredovanje 
redovitih profesora u trajno zvanje sukladno članku 67. Zakona o izmjenama 
i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visok om obrazovanju 
(„Narodne novine“ 96/13.); razvojna radna mjesta zn anstvenih novaka; 
neiskorištene odobrene suglasnosti Ministarstva i s veučilišta za radna 
mjesta i nastavnike na položajnim radnim mjestima. 

V. 

Kod utvr đivanja zamjenskih zapošljavanja Ministar znanosti i  obrazovanja 
imat će posebno u vidu činjenicu da su radna mjesta neophodna za 
osiguranje kvalitete nastave  i prema stvarnom nast avnom optere ćenju koje 
je neophodno za izvo đenje nastave; osiguranje radnih mjesta prema 
akreditacijskim preporukama u postupku reakreditaci je visokog u čilišta; 
nove sveu čilišne studije. strateške dokumente, programe razvo ja te 
posebice strategiju razvoja znanstvene djelatnosti sveu čilišta.  

VI. 

U skladu s navedenim Rektorski zbor RH predlaže Min istru znanosti i 
obrazovanja donošenje odgovaraju ćeg provedbenog dokumenta (uputu, 
naputak) u sustavu napredovanja zapošljavanja i zam jenskih na 
sveu čilištima koji će omogu ćiti suradnju sveu čilišta i Uprave za visoko 
obrazovanje u provedbi i nadzoru zamjenskih zapošlj avanja i napredovanja 
nastavnika i suradnika u sveu čilišnom sustavu prema raspoloživim 
koeficijentu. 

 

Ad. 6. 

Prof. dr. sc. Damir Boras  je sukladno zaključku s prošle sjednice izvijestio da 
vezano uz pokretanje biltena „Hrvatska sveučilišta“ ima tehničku osobu koja bi sve 
pristigle tekstove objedinjavala, te se dogovarala sa koordinatorima s pojedinih 
sveučilišta u vezi samog sadržaja. Također je istaknuo da mora postojati određena 
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vrsta konsenzusa u vezi sadržaja i tekstova koji će izlaziti u tom biltenu. Predložio 
je da sva sveučilišta potpišu Sporazum O ZAJEDNIČKOJ NABAVI usluga tiska i 
distribucije mjesečnog biltena „Hrvatska sveučilišta“ dostavljen u materijalima, što 
su članovi Rektorskoga zbora i učinila na kraju sjednice.  

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

ZAKLJU ČAK 

I. 

Rektorski zbor RH pozdravlja pozitivni utjecaj što ga je glasilo Splitskog i 
Zagreba čkog sveu čilišta Universitas – hrvatske sveu čilišne novine 
mjese čnim izlaženjem u Slobodnoj Dalmaciji i Jutarnjem li stu izvršilo na 
bitno pove ćanje broja napisa o znanosti i visokom obrazovanju u hrvatskom 
medijskom prostoru. Rektorski zbor RH smatra da rad i dalje društvene 
afirmacije i širenja vidljivosti cijele hrvatske ak ademske zajednice treba 
povećati u čestalost izlaženja sveu čilišnih publikacija jer mjese čni ritam više 
ne zadovoljava narasle potrebe.  

II. 

U tom cilju Rektorski zbor RH inicira izdavanje mje sečnika pod radnim 
imenom Hrvatska sveu čilišta koji će se fokusirati na kriti čko razmatranje 
nacionalno važnih tema znanosti i visokog obrazovan ja. Mjesečni bilten 
„Hrvatska sveu čilišta“  ritam izlaženja uskla đivat će s Universitasom kako bi 
se sveu čilišne publikacije pojavljivale najmanje dvotjedno i distribuirale na 
cijelom hrvatskom medijskom prostoru. 

III. 

Bilten Hrvatska sveu čilišta u prvoj će godini rada izlaziti na 8 (osam) stranica 
do 12 (dvanaest) puta godišnje i biti nacionalno di stribuiran kroz dnevni tisak 
u najmanje 50.000 primjeraka. Cijena tiska i distri bucije ne će prije ći 30.000 
kn netto (37.500 btto) po broju. Troškovi će se dijeliti kako slijedi: Sveu čilište 
u Zagrebu: 50% ukupnog iznosa, Sveu čilište u Splitu 15%, Sveu čilište u 
Rijeci12,5%, Sveu čilište J. J. Strossmayer u Osijeku 12,5 %, Sveu čilište u 
Zadru 2,5%, Sveu čilište u Dubrovniku 2,5%, Sveu čilište J. Dobrile u Puli 2,5% 
i Sveu čilište Sjever 2,5%. 

IV. 

Plan postupka provedbe, izradu dokumentacije za nad metanje te provedbu 
cjelovitog postupka javne nabave tiska i distribuci je biltena „Hrvatska 
sveu čilišta“ obavit će Služba nabave Sveu čilišta u Zagrebu. 

V. 

Po okon čanju postupka javne nabave i kona čnosti Odluke o odabiru 
pružatelja usluga, Ugovor o javnoj nabavi tiska i d istribucije biltena Hrvatska 
sveu čilišta supotpisat će rektori svih punopravnih članica Rektorskog zbora.  

 

Ad. 7.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  rekao je da je jako zadovoljan radom na prijedlogu 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, te kako je taj Zakon itekako potreban svim sveučilištima u Hrvatskoj. 
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Predložio je da u Nacrtu prijedloga ostane napisano da se predstavnici sindikata 
mogu pozivati, jer kada će biti tako definirano, onda će isti dolaziti kada se budu 
rješavala relevantna pitanja za njih.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć rekao je da se ovaj prijedlog Zakona može u ovoj 
pročišćenoj formi prihvatiti, u smislu da Rektorski zbor podupire ovaj prijedlog kao 
i prijedlog prof. Borasa da ova tvrdnja „mogu pozivati“ bude usvojena kao prijedlog 
Rektorskog zbora.  

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć – Samaržija  je najavila da će Senat Sveučilišta u 
Rijeci na tematskoj sjednici koja će se održati 6. lipnja 2017.  raspraviti prijedlog i 
donijeti zajednički stav o prijedlogu Nacrta.  

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

ZAKLJU ČAK 

I. 

Rektorski zbor RH daje podršku Nacrtu prijedloga Za kona o izmjenama i 
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom  obrazovanju 
upu ćenom na javnu raspravu u svibnju 2017., a otvorenom  za raspravu do 
21. lipnja 2017. 
 

II. 
Rektorski zbor RH predlaže promjenu stavka 4. članka 58. Zakona na na čin 
da glasi:  
(4) Na sjednice senata mogu se pozivati predstavnic i sindikatâ u djelatnosti 
znanosti i visokog obrazovanja, koji sudjeluju u ra du senata bez prava glasa.  
 

Ad. 8.  

Prof. dr. sc. Ljerka Ostoji ć podsjetila je na nedavno održani znanstveno-stručni 
skup „Hrvati Bosne i Hercegovine-nositelji europskih vrijednosti“ koji je održan 16. 
i 17. ožujka ove godine u Neumu. Na velikom doprinosu u organizaciji skupa 
zahvalila je Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Splitu. Ujedno je najavila da će 
sljedeće godine, 15. i 16. ožujka biti održan skup „Rješenje hrvatskog pitanja za 
europsku Bosnu i Hercegovinu“. Istaknula je kako je, imajući u vidu djelovanje i 
iskustvo hrvatske akademske zajednice na europskom putu Republike Hrvatske te 
nesebičnu podršku koju daje Sveučilištu u Mostaru, uvjerena da će takva znanja i 
iskustva znatno doprinijeti rješavanju ključnih pitanja pozicije Hrvata u Bosni i 
Hercegovini. Zamolila je Rektorski zbor, odnosno sva sveučilišta Republike 
Hrvatske da aktivno sudjeluju u organizaciji i realizaciji navedenog skupa.  

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

ZAKLJU ČAK 

Rektorski zbor Republike Hrvatske daje punu podršku  održavanju 
znanstveno-stru čnog skupa “Rješenje hrvatskog pitanja za europsku B osnu 
i Hercegovinu” koji će se održati u ožujku 2018. godine te potvr đuje aktivno 
sudjelovanje svih hrvatskih sveu čilišta i Rektorskoga zbora RH u organizaciji 
i realizaciji skupa.  
 

Ad. 9.   
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Prof. dr. sc. Dijana Vican prepričala je tijek događanja vezan uz rad Posebnoga 
stručnoga povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije 
imenovanog prije četiri mjeseca na čijem se čelu nalazi. Kao jednu od zadaća tog 
Povjerenstva istaknula je provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. 
Izvijestila je da je u zadnja četiri mjeseca održano 13 sjednica na kojima su 
napravili prijedlog Akcijskog plana i radnu verziju istog predstavili Vladi Republike 
Hrvatske I premijeru Andreju Plenkoviću 20. travnja 2017. Istaknula je da su 
suradnja i tolerancija njene odlike osobnosti i kultura dijaloga kao prakticirana 
kultura rada.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć u ime Rektorskog zbora je zahvalio rektorici 
Vican na svemu što radi i istaknuo da podržava njezin rad, te kako takav opsežan 
posao Ministarstvo ne može samo odraditi bez stručne pomoći Rektorskoga zbora.  

Prof. dr. sc. Damir Boras rekao je da je sve što je radila prof. Vican bilo korektno, 
kolegijalno i tolerantno.  Također je pozvao Rektorski zbor da podrži kolegicu Vican 
i oštro suprotstavi niskoj razini diskusije i metodologije kojom se bez ikakvih 
argumenata i poznavanja stvarnosti pokušava diskreditirati nekoga.  

Prof. dr. sc. Pavo Bariši ć složio se sa svime rečenim i pohvalio rad rektorice 
Vican i Posebnog stručnog povjerenstva. 

Prilikom usvajanja zapisnika na 9. sjednici Rektorskoga zbora RH održanoj 18,. 
lipnja 2017. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, iz razloga što je po prvi puta 
sudjelovala na sjednici Rektorskoga zbora te nije bila upoznata s načinom rada, a 
za donošenje predloženog zaključka trebala bi imati uvid u dokumentaciju 
Posebnoga stručnoga povjerenstva, predlaže izmjenu zapisnika i preambule 
zaključka. Prijedlog je jednoglasno usvojen te preambula zaključka sada glasi:  

Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a Rektorski 
zbor s jednim suzdržanim glasom prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija donosi 
sljedeći 

ZAKLJU ČAK 

I. 

Rektorski zbor RH daje jednoglasnu podršku radu Pos ebnoga stru čnoga 
povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, zn anosti i tehnologije te 
integritetu i radu njegove predsjednice prof. dr. s c. Dijane Vican, rektorice 
Sveučilišta u Zadru i članice Rektorskoga zbora Republike Hrvatske.  

II. 

Rektorski zbor RH rad Povjerenstva i njegove predsj ednice smatra 
transparentnim, korektnim i kolegijalnim te se oštr o suprotstavlja niskoj 
razini dosadašnje komunikacije, a medije poziva na argumentiranu raspravu 
te objektivno i to čno izvještavanje.    

 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć zaklju čio je sjednicu u 19 sati.  
 
 
Zapisnik sastavile:                                   Predsjednik Rektorskoga zbora: 
 
 
 
Paula Pavletić, prof.    prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, v.r.  
i     Rektor Sveučilišta u Splitu 
Petra Lojen 


