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ZAPISNIK
09. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010., održane 04. svibnja 2010. godine
u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu
Nazočni članovi Rektorskog zbora:
• prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,
• prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci
• prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku
• prof. dr. sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
• prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru
• prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, predsjednik Rektorskog zbora
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:
• Stipe Mamić, dipl. oec., državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
• Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
• Vito Turšić, dipl. iur., ravnatelj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Ostali nazočni:
• prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu
• prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća veleučilišta i visokih škola
• prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru
• Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci
• Melani Vukmirica, Sveučilište u Zagrebu
• Tamara Dagen, Ured za odnose s javnošću, Sveučilište u Zagrebu
• Antonija Žaja, prof., Ured za odnose s javnošću, Sveučilište u Splitu
• Jelena Gladović, dipl. iur., Sveučilište u Splitu
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Ivan Pavić, Predsjednik Rektorskog zbora u akademskoj 2009./2010.
godini.
Predsjednik Rektorskog zbora, otvorio je 09. sjednicu Rektorskog zbora u ak. god. 2009./2010.
pozdravio nazočne članove Rektorskog zbora, predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i ostale
nazočne, te im zahvalio što su se odazvali pozivu da sudjeluju u radu sjednice. Nakon toga predložio je da se
usvoji dnevni red koji su članovi Rektorskog zbora dobili uz poziv za sjednicu uz dopunu nove točke koja glasi
03. Dogovor o raspisivanju zajedničkog natječaja za upis studenata u akademsku godinu 2010./2011.
Nakon glasovanja Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći
dnevni

r e d:

1. Ovjera zapisnika 08. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010.
održane 16. travnja 2010. g., te ovjera zapisnika 08. sjednice održane 21. travnja 2010.
g.;
2. Ugovor između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i visokih učilišta o dodjeli
dodatnog proračunskog novca za studente koji se upisuju u prvu godinu studija
akademske godine 2010./2011.;
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3. Dogovor o raspisivanju zajedničkog natječaja za upis studenata u akademsku godinu
2010./2011.;
4. Problematika financiranja (vanjska suradnja; plaćanje diplomskih studija; Sveučilište u
Mostaru);
5. Predlaganje člana Savjeta hrvatske nacionalne grid infrastrukture CRO NGI;
6. Razno.

1. Ovjera zapisnika 08. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010.
održane 16. travnja 2010. g., te ovjera zapisnika 08. sjednice održane 21. travnja 2010. g.
Rektorski zbor jednoglasno je usvojio zapisnik 08. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini
2009./2010. održane 16. travnja 2010. g., te zapisnik s nastavka 08. sjednice održane 21. travnja 2010.g.

2. Ugovor između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i visokih učilišta o dodjeli
dodatnog proračunskog novca za studente koji se upisuju u prvu godinu studija
akademske godine 2010./2011.
V. Turšić, dipl. iur., izvijestio je da je Ministarstvo sukladno zaključku sa sjednice održane 21. travnja
2010. godine, izradilo izračun participacija za akademsku godinu 2010./2011. Za izračun participacija uzeta je
prosječna školarina izračunata na temelju znanstvenog područja što iznosi 7.300,00 kn, odnosno 50% iznosa
sukladno Ugovoru. Dakle, 3.650,00 kn po pojedinom sveučilištu za sve redovite studente. Projekcija je izrađena
i po metodologiji prof. dr. sc. I. Pavića, te prema kvotama koje su trenutno upisane u aplikaciju državne mature.
Temeljem navedenog podaci su sljedeći: za Sveučilište u Zagrebu, izračun je 43.756.800,00 kn odnosno po
metodologiji prof. dr. sc. I. Pavića 40.728.690,00 kn; za Sveučilište u Rijeci 10.526.600,00 kn odnosno
9.310.570,00 kn; za Sveučilište u Osijeku 10.282.050,00 kn odnosno 9.200.675,00 kn; za Sveučilište u Splitu
14.191.200,00 kn odnosno 14.223.000,00 kn; za Sveučilište u Zadru 4.252.250,00 kn odnosno 3.359.000,00 kn;
za Sveučilište u Dubrovniku 1.332.250,00 kn odnosno 1.208.750,00 kn; za Sveučilište u Puli 2.821.450,00 kn
odnosno 2.182.000,00 kn. Navedeno, trebalo bi biti osnova za izračun predujma, a konačna isplata bi uslijedila
temeljem dostavljenih popisa studenata.
U pogledu predmetnog Ugovora, predsjednik Rektorskog zbora predložio je slijedeće izmjene:
- u čl. 2. st. 3. rok od 30 dana se mijenja u 45 dana
- u čl. 2. st. 3. alineja 4. briše se
- u čl. 2. st. 4. briše se
- u čl. 2. u alineji 4. utvrditi odredbu o ugovoru o studiranju
- u čl. 3. u st. 2. briše se točka i treba dodati: », a iznosi 3.650,00 kn po redovitom studentu.»
- u čl. 6. st. 2. i 3. preformulirat će se na način da je sveučilište dužno izvršiti povrat novca studentima koji
je naplaćen protivno Ugovoru.
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik, prof. dr. sc. P. Lučin,
prof. dr. sc. M. Milković, prof. dr. sc. R. Matijašić, prof. dr. sc. A. Uglešić, prof. dr. sc. Lj. Pinter, predsjednik
Rektorskog zbora, V. Turšić, dipl. iur., jednoglasno je donesen sljedeći
Zaključak
Sveučilišta i Vijeće veleučilišta i visokih škola Ministarstvu će dostaviti svoje izračune
participacija za akademsku godinu 2010./2011.
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Rektorski zbor prihvaća predložene izmjene Ugovora.
Ministarstvo će do petka 07. svibnja 2010. godine dostaviti sveučilištima i vijeću veleučilišta i
visokih škola pročišćeni tekst Ugovora.
Sveučilišta i Vijeće veleučilišta i visokih škola potpisati će Ugovor sa Ministarstvom zaključno do
19. svibnja 2010. godine.

3. Dogovor o raspisivanju zajedničkog natječaja za upis studenata u akademsku godinu
2010./2011.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora, jednoglasno je donesen sljedeći
Zaključak
Sveučilišta zajedno će objaviti Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih,
integriranih te stručnih studija u akademskoj godini 2010./2011. Tekst natječaja objavit će se 21. svibnja
2010. godine u dnevnom listu Vjesnik.

4. Problematika financiranja (vanjska suradnja; plaćanje diplomskih studija; Sveučilište u
Mostaru)
V. Turšić, dipl. iur., izvijestio je kako Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Osijeku i Sveučilištu u Rijeci
nije izvršena isplata za diplomske studije iz razloga što izračuni za navedena sveučilišta nisu sukladna
potpisanim ugovorima. Ministarstvo preuzima obvezu dostaviti navedenim sveučilištima svoju analizu i
tumačenje ugovornih obveza te zatražiti hitnu korekciju izračuna, a po potrebi i organizirati sastanak sa
predstavnicima sveučilišta. Ministarstvo namjerava isplatiti do kraja iznos za diplomske studije, što je i učinjeno
prema sveučilištima koja su dostavila izračune i za koje se analizom utvrdilo da su korektni.
S. Rogić, dipl. oec., izvijestila je da Ministarstvo nije isplatilo vanjsku suradnju za zimski i ljetni
semestar akademske godine 2009./2010. te iznos duga za akademsku godinu 2008./2009. Također je izvijestila
kako novac koji je osiguran u proračunu za isplatu plaće u 2009./2010. nije dostatan. Zbog toga je obustavljena
isplata vanjske suradnje. Ministarstvo očekuje podatke o realizaciji za zimski semestar, odnosno podatke o
nastavnom opterećenju, za što je rok 10. svibnja 2010.g. Na temelju tih podataka do kraja svibnja Ministarstvo bi
moglo odgovoriti koliko može isplatiti za realizirane sate vanjske suradnje, kada je riječ o dugu za akademsku
godinu 2008./2009., te o realizaciji zimskog semestra za akademsku godinu 2009./2010.
S. Mamić, dipl. oec., izvijestio je kako je vanjska suradnja planirana na rashodima za zaposlene, grupi
31. te da je uobičajena poslovna praksa bila da se osiguraju sredstva za plaće, a vanjska suradnja je sastavni dio
plaće. Činjenica je da je svih ovih godina u sustavu zaposleno preko dvije tisuće ljudi te da vanjska suradnja nije
padala, što je vjerojatno rezultat velikog broja novih studijskih programa i širenja mreže. Primjerice, umjetničke
akademije su osnovane posljednjih par godina i u Splitu, u Osijeku i u Rijeci.
Sveučilište u Mostaru je do prošle godine imalo vanjsku suradnju sa sveučilišta iz Republike Hrvatske
na razini od oko 2,5 milijuna kn. Prošle godine ta je vanjska suradnja narasla na 6 milijuna kn. Slična situacija se
dogodila i na hrvatskim sveučilištima. Za Sveučilište u Mostaru pronašlo se rješenje na način da će se utvrditi
godišnji rang unutar mogućnosti Ministarstva, a zatim će rektor mostarskog sveučilišta odrediti što s tim
novcima može napraviti. Da li može napraviti svih 100% aktivnosti koliko je rađeno do sada ili ih racionalizirati.
Vanjska suradnja je u ovom trenutku ugrožena ključnim problemom na koji Ministarstvo upozorava od sjednice
Rektorskog zbora u Splitu kada je rečeno što se može očekivati u smislu politike zapošljavanja. Svaki mjesec na
print listama broj zaposlenih, bile to zamjene ili novozaposleni ili realizacija neiskorištenih razvojnih mjesta se
nominalno povećava za prosječno 50-ak zaposlenika. Na godišnjoj razini to je 500 zaposlenika odnosno ovisno o
koeficijentu složenosti poslova 100 milijuna kn. To je veliki problem, a to je u konačnici iznos vanjske suradnje.
S obzirom na do sada zaposleno, može se reći da su ta zapošljavanja najvećim dijelom «pojela» sredstva za
vanjsku suradnju. Također je podsjetio na odredbe Zakona i kolektivnih ugovora koje bi trebale biti primijenjene
u obračunu vanjske suradnje. Riječ je o radu iznad norme od 30%. Kada bi se samo to primjenjivalo, što se do
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sada nije radilo, na taj bi se način u bitnome racionalizirala vanjska suradnja. Ministarstvo će nakon sastanka u
Ministarstvu financija zauzeti konačne stavove po tom pitanju.
U pogledu Sveučilišta u Mostaru potpisivanjem ugovora kojeg će Ministarstvo predložiti Sveučilištu u
Mostaru nitko se više ne treba obraćati Ministarstvu po pitanju vanjske suradnje za Mostar. Pripremljen je tekst
ugovora koji se odnosi za akademsku godinu koja je u tijeku. Potpisivanjem tog ugovora Ministarstvo će
sukladno mogućnostima u proračunu u nekoliko transakcija ta sredstva doznačiti Sveučilištu u Mostaru, a svi
razgovori po pitanju vanjske suradnje za ovu akademsku godinu se mogu voditi sa Sveučilištem u Mostaru.
Vanjska suradnja za sva hrvatska sveučilišta i visoke škole i veleučilišta nije još uvijek riješena. O tome je
potrebno dobro razmisliti jer se dogodilo da od jedne godine i prosjeka od 2 milijuna kn u jednoj akademskoj
godini naraste na 6 milijuna kn. Dakle, ugovor nije predložen na 2 milijuna kn kako je bilo prethodnih godina
nego s iznosom kojeg je Ministarstvo moglo osigurati sukladno ekonomskim smjernicama fiskalne politike i
uputama Ministarstva financija za izradu državnog proračuna. Riječ je o 3.990.000,00 kn.
V. Turšić, dipl. iur., izvijestio je da temeljem navedenog ugovora Sveučilište u Mostaru će morati
zaključiti pojedinačne ugovore o suradnji sa sveučilištima. Tim ugovorima će se definirati, u okviru navedenog
iznosa, kako će se odvijati predmetna suradnja. Sveučilište u Mostaru će morati dostavljati Ministarstvu izvješća
o realizaciji itd. Tim pojedinačnim ugovorom definirati će se obveze, razina obveza, pojedinačni iznosi prema
pojedinom sveučilištu u okviru doznačenih sredstava. S tim da Sveučilište u Mostaru može na temelju
pojedinačnih ugovora izdvojiti veći iznos. Ministarstvo se obvezuje prema Sveučilištu u Mostaru izdvojiti
3.990.000,00 kn, a ako Sveučilište u Mostaru ima dodatnih sredstava ono može uvećati ih koliko želi.
Predsjednik Rektorskog zbora izjavio je da sveučilišta koja sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru
su i dalje zainteresirana da se nastavni proces u Mostaru korektno odvija te da će sveučilišta sa svoje strane i
dalje činiti napore da tako bude i u buduće. Međutim, financije moraju pratiti nastojanja sveučilišta te u skladu s
tim mora se pronaći mjera u odnosu na novac koji se stavlja na raspolaganje.
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali V. Turšić, dipl. iur., S. Mamić dipl. oec., S. Rogić,
dipl. oec., prof. dr. sc. V. Majstorović, predsjednik Rektorskog zbora, jednoglasno je donesen sljedeći
Zaključak
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Osijeku i Sveučilište u Rijeci će u izravnoj komunikaciji sa
Ministarstvom riješiti pitanje diplomskih studija kako bi se izvršila isplata na način kako je to učinjeno za
druga četiri sveučilišta.
Sveučilišta će Ministarstvu do ponedjeljka 10. svibnja 2010. g. dostaviti podatke o nastavnom
opterećenju kako bi Ministarstvo na temelju zatraženih podataka pokušalo riješiti ostatak duga za
vanjsku suradnju za akademsku godinu 2008./2009., za zimski i ljetni semestar akademske godine
2009./2010., a nastojati da se za akademsku godinu 2010./2011. vanjska suradnja postavi u drugačiji
odnos u kojem će se uloga sveučilišta realno promijeniti na način da se stavi pod veću kontrolu nego što je
to bilo do sada.
Sveučilišta će izvijestiti članove Senata o postignutom dogovoru između Ministarstva i Sveučilišta
u Mostaru.

5. Predlaganje člana Savjeta hrvatske nacionalne grid infrastrukture CRO NGI
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora, jednoglasno je donesen sljedeći
Zaključak
Za člana Savjeta hrvatske nacionalne grid infrastukture CRO NGI, predlaže se prof. dr. sc.
Nevenka Ožanić, prorektorica Sveučilišta u Rijeci, kao predstavnik Rektorskog zbora RH.

6. Razno.
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Predsjednik Rektorskog zbora izvijestio je o Izvješću načelnice Odjela za akreditaciju u visokom
obrazovanju, Ivane Krznar,dipl. ing. kojim se ukazuje na prijedlog dokumenata za reakreditaciju Akreditacijskog
savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
S. Mamić, dipl. oec., izvijestio je da je u pogledu strukturnih fondova potrebno da sveučilišta u što
kraćem roku dostave listu projekata koja se očekuju za financiranje akademske godine 2012./2013.
Dokumentaciju je potrebno dostaviti ravnatelju Uprave za znanost, dr. sc. H. Meštriću ili državnom tajniku S.
Mamiću.
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 14:00 sati.
Sljedeća sjednica Rektorskog zbora održati će se u utorak, 25. svibnja 2010. godine u Rijeci s početkom u
17:00 sati.
Predsjednik Rektorskog zbora
prof. dr. sc. Ivan Pavić, v. r.
Zapisnik sastavila:
Jelena Gladović, dipl. iur.
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