
Na temelju članka 105. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, broj 
123/2003, 198/2003,105/2004, 174/2004 ,02/2007-Odluka USRH, 46/2007,45/2009,63/2011,94/2013 i 
139/2013) Rektorski zbor je na svojoj 7. sjednici u akademskoj 2013./2014. godini, održanoj 17. rujna 
2014. godine donio 
 

POSLOVNIK 
o radu Rektorskoga zbora 

 
Članak 1. 

 
(1) Rektorski zbor (u daljem  tekstu: RZ) čine svi rektori javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. 
 
Sveučilište u Zagrebu (osnovano 1669.), 
Sveučilište u Rijeci (osnovano 1973.), 
Sveučilište u Splitu (osnovano 1974.), 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (osnovano 1975.), 
Sveučilište u Zadru (osnovano 2002.), 
Sveučilište u Dubrovniku (osnovano 2003.), 
Sveučilište biskupa Jurja Dobrile u Puli (osnovano 2006.). 
 
(2) U radu RZ sudjeluju, bez prava odlučivanja, rektor Sveučilišta u Mostaru, predstavnik Vijeća 
veleučilišta i visokih škola te predstavnik privatnih sveučilišta. 

 
Članak 2. 

 
(1) RZ ima predsjednika i tajnika. 
(2) Mandat predsjedniku RZ traje jednu akademsku godinu. 
(3) Redoslijed imenovanja predsjednika RZ je:  
- Sveučilište u Rijeci u akademskoj 2014./2015. godini,  
- Sveučilište u Zagrebu u akademskoj 2015./2016. godini, 
- Sveučilište u Splitu u akademskoj 2016./2017. godini, 
- Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2017./2018. godini, 
- Sveučilište u Zadru u akademskoj 2018./2019. godini, 
- Sveučilište u Dubrovniku u akademskoj 2019./2020. godini, 
- Sveučilište biskupa Jurja Dobrile u Puli u akademskoj 2020./2021. godini. 
(4) Sjedište RZ je na sveučilištu čiji je rektor imenovan za predsjednika RZ. 
(5) Sjedište tajnika RZ je na Sveučilištu u Zagrebu. 
 

Članak 3. 
 
Rad i način odlučivanja RZ uređuje se ovim Poslovnikom. 
 

Članak 4. 
 
Poslovnikom se uređuju: 
- djelokrug rada RZ, 
- postupak pri donošenju odluka i razmatranju pitanja iz područja ovlasti RZ, 
- ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova RZ, 
- obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe RZ. 
 

Članak 5. 
 
(1) RZ odlučuje o pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj. 
(2) RZ: 
- propisuje nužne uvjete za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora na znanstveno-
nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja odnosno radna mjesta, 
- predlaže Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje  i tehnološki razvoj članove područnih 
znanstvenih i umjetničkih vijeća i matičnih odbora za pojedina polja, 



- predlaže Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj članove Savjeta za 
financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, 
- predlaže Vladi Republike Hrvatske članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj, 
- predlaže Vladi Republike Hrvatske članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, 
- razmatra problematiku rada i razvoja sveučilišta i o tome donosi preporuke i mišljenja, 
- donosi i objavljuje u „Narodnim novinama“ uvjete RZ za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i 
nastavna zvanja, 
- donosi i objavljuje u „Narodnim novinama“ Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te 
njihovih kratica i Popis stručnih naziva i njihovih kratica,  
- donosi svoj godišnji proračun i razmatra financijsko izvješće, 
- obavlja i druge poslove određene Zakonom i poslove koje mu povjere sveučilišta. 
 

Članak 6. 
 
(1) Rektori imaju pravo davati inicijative i podnositi sve prijedloge iz nadležnosti RZ. 
(2) U odsutnosti ili spriječenosti da nazoče sjednici, rektori mogu ovlastiti jednoga od svojih prorektora 
da sudjeluje u radu i odlučivanju RZ. 
 

Članak 7. 
 
(1) Predsjednik Rektorskog zbora organizira, saziva i vodi sjednice RZ. 
(2) Predsjednik RZ upućuje na raspravu i odlučivanje RZ sve primljene i pripremljene prijedloge akata, 
odluka, izvješća, informacija, analiza i drugoga iz nadležnosti RZ. 
(3) Predsjednik RZ potpisuje sve akte koje donosi RZ. 
(4) U odsutnosti ili spriječenosti da organizira, saziva ili vodi sjednicu RZ, predsjednika RZ zamjenjuje 
rektor sveučilišta koji nakon njega preuzima predsjedanje RZ. 
(5) U radu RZ po potrebi mogu sudjelovati i rektori sveučilišta iz inozemstva i prorektori hrvatskih 
sveučilišta. 
 

Članak 8. 
 
(1)  Na sjednicama RZ razmatraju se pojedina pitanja i donose odluke i zaključci. 
(2) Sjednice RZ održavaju se najmanje dva puta tijekom svakoga semestra u akademskoj godini, a 
prema potrebi mogu se održavati i u kraćim rokovima. 
 

Članak 9. 
 
(1) Sjednice RZ mogu se održavati ako je sjednici nazočna većina članova RZ. 
(2) Odluke o pitanjima iz svog djelokruga RZ donosi redovito konsenzusom, a ako se konsenzus ne 
postigne, RZ donosi odluku većinom glasova svih članova. 
 

Članak 10. 
 
(1) Za obavljanje poslova iz svoga djelokruga RZ može osnivati stručna povjerenstva i druga radna 
tijela. 
(2) O broju i imenovanju članova stručnih povjerenstava i ostalih radnih tijela odlučuje RZ. 
 

Članak 11. 
 
(1) O radu na sjednicama RZ vodi se zapisnik. 
(2) Zapisnik sadržava osnovne podatke o radu sjednice, a osobito prijedloge iznijete na sjednici te 
donesene odluke i zaključke. 
(3) U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima. 
(4) Svaki član RZ ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. 
 

Članak 12. 
 
(1) Administrativne i tehničke poslove u izvršenju stručnih poslova obavlja tajnik RZ. 



(2) Temeljem odluke RZ određene poslove iz stavka (1) ovog članka mogu obavljati stručne službe 
rektorata kojega rektor obavlja funkciju predsjednika RZ kao i stručne službe drugih rektorata. 
 

Članak 13. 
 
Navođenje položaja i radnih mjesta te označavanje radnika/radnica u muškom rodu u ovoj Odluci ne 
može se ni kojem smislu tumačiti kao osnova za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje. 
 

Članak 14. 
 
Izmjene i dopune Poslovnika donose se na istovjetan način kako se Poslovnik i donosi. 
 

Članak 15. 
 
Poslovnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na mrežnoj stranici RZ. 
 
 
 
Klasa: 602-04/14-05/33      Predsjednik Rektorskog zbora 
 
Urbroj: 380-230/071-14-1      Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r. 


