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Z A P I S N I K 
 

s 2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2011./2012. godini održanoj 17. veljače 
2012., godine u dvorani Senata Sveučilišta u Zadru, Ulica M. Pavlinovića b.b., Zadar s 
početkom u 12,00 sati. 

 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
1. prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru i predsjednik Rektorskog zbora 
2. prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik , rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku  
3. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
4. prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci  
5. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku 
6. prof. dr. sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
7. prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru 
Ostali nazočni:  
8. prof. dr. sc. Branka Ramljak, prorektorica Sveučilišta u Splitu 
9. prof. dr. sc. Lovre Božina, prorektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
10. prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, prorektorica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
11. prof. dr. sc. Dijana Vican, prorektorica Sveučilišta u Zadru 
12. prof. dr. sc. Josip Faričić, prorektor Sveučilišta u Zadru 
13. prof. dr. sc. Leonardo Marušić, prorektor Sveučilišta u Zadru 
14. prof. dr. sc. Saša Zelenika, pomoćnik ministra, MZOS 
15. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, pomoćnica ministra, MZOS 
16. Igor Drvodeli ć, AZVO 
17. Ivana Krznar, dipl.ing., AZVO 
18. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskog zbora 
19. Antonella Lovri ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru  
20. Roberta Hlača Mlinar , dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci  
21. Vesna Mijatović, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
22. Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

 
Opravdano odsutne Slavica Ćosović Bajić, predsjednica zajednice Vijeća veleučilišta i 
visokih škola i prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica AZVO-a. 
 
Sjednicom predsjedava prof. dr. sc. Ante Uglešić, predsjednik Rektorskog zbora u 
akademskoj godini 2011./2012. Predsjednik Rektorskog zbora otvorio je 2. sjednicu 
Rektorskog zbora u ak. god. 2011./2012., te nakon što je pozdravio sve nazočne predlaže 
sljedeći: 

D n e v n i  r e d: 

1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskog zbora u ak. god. 2011/2012; 

2. Projekcija proračuna za znanost i visoko obrazovanje u 2012. godini; 

3. Upisi na ekonomske studije u RH u ak. godini 2011./2012.; 



4. Obavijest AZVO-a o statusu privatnih visokih učilišta; 

5. Prijedlog glavnih tajnika hrvatskih sveučilišta za izmjenu koeficijenata složenosti poslova  

    za nastavna zvanja; 

6. Razno. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na 1. točku dnevnog reda. 
 
Ad 1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskog zbora u ak. god. 2011./2012. 
Primjedbi niti prijedloga na zapisnik 1. sjednice Rektorskog zbora održane 30. studenog 2011. 
nije bilo te je isti jednoglasno prihvaćen. 
 
Prelazi se na 2. točku dnevnog reda. 
 
Ad. 2. Projekcija proračuna za znanost i visoko obrazovanje u 2012. godini 
Predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, pomoćnik ministra prof. dr. sc. Saša 
Zelenika preuzeo je riječ te kazao kako je proračun uvjetovan ekonomskom situacijom te 
kako je potrebno uskladiti prihode i potrošnju, tj. smanjiti potrošnju i dovesti je u korelaciju s 
prihodima. Ministarstvo financija je zadalo parametre u koje se MZOS morao uklopiti vezano 
uz ukupni proračun i masu za plaće. MZOS-u je ukupno smanjen proračun za oko 300 
milijuna kuna, što je nešto manje od 3% prošlogodišnjeg proračuna. Pri tome se zahtjeva da se 
masa za plaće smanji za 320 milijuna u ukupnom proračunu. Smanjenja su napravljena kod 
doprinosa za zdravstveno osiguranje (2%) čime se dobilo 165 milijuna kuna; kod božićnica i 
regresa; djelomično kod troškova prijevoza. Povećanja su napravljena kod multilateralne 
znanstvene i tehnološke suradnje za 14%; kod bilateralne suradnje za 13%; kod cjeloživotnog 
obrazovanja za 40%; Hrvatska zaklada za znanost je dobila 10 milijuna; znanstveni projekti 
100 milijuna; kod znanstvenih skupova za 100%; kod znanstvenih knjiga i udžbenika za 45%; 
ISVU ima povećanje za108%; AZVO za 2%; Agencija za mobilnost za 5%; školarine su 
povećane za 200 milijuna kuna. 
Sredinom ove godine trebalo bi strukturno pristupiti izradi proračuna za sljedeću godinu, bolje 
se koordinirati i definirati prioritete kao što su studentski standard, znanstveni projekti kroz 
Hrvatsku zakladu, strukturiranje kapitalne opreme i uspostava nacionalnih korisničkih 
laboratorija kao nacionalnih kolaborativnih centara koji otvaraju mogućnost suradnje između 
znanosti i privrede. 
Pomoćnica MZOS-a, prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić nastavila je izlaganje i naglasila da je 
bruto stavka za visoko obrazovnje na razini 94% od prošlogodišnjeg izvršenja, što znači 
smanjena je za 6% u dijelu materijalnih rashoda, dok su ostale stavke, osim plaća, u pravilu na 
razini prošlogodišnjeg izvršenja ili su nešto povećane. 
Tako školarine za preddiplomske, diplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije, 
(1. godina preddiplomskih, 1. i 2 godina diplomskih studija i 4.,5. i 6. godina integriranih 
studija) iznose 200 milijuna kuna, za školarine na doktorskim studijima je predviđeno 6 
milijuna kuna, za studentski za smještaj i prehranu 200 milijuna, za stipendije redovnim 
studentima više od 40 milijuna kn, za kapitalne investicije 55 milijuna i oko 1,350.000,00 kn 
za novu aktivnost – provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) koji je velikim 
dijelom vezan za visoko obrazovanje. 
Navela je mogućnosti ušteda na plaćama: kod davanja suglasnosti za otvaranja novih radnih 
mjesta samo u okviru raspoloživih sredstava i pritom voditi brigu o opterećenju u nastavi – ne 



mogu se uzimati u obzir ona opterećenja u  studijskim programima kojima su izdane 
dopusnice, a za koja se reklo da se neće tražiti financiranje iz državnog proračuna (postoji oko 
70 takvih studijskih programa); kod zamjenskih radnih mjesta (kod traženja 2 radna mjesta za 
1 pri odlasku u mirovinu treba voditi računa da brzo dolazi do napredovanja i povećanja 
koeficijenata); razmotrit će naknade za magisterij i doktorate te ih pokušati osloboditi PDV-a. 
Razmotrit će se i smanjenje školarina na doktorskim studijima; potrebno je napraviti kontrolu 
troškova prijevoza zaposlenika.  

Nakon izlaganja predstavnika Ministarstva predsjednik Rektorskog zbora otvara raspravu. 

Za riječ se javio rektor Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Pero Lučin i upozorio kako je realno 
proračun za riječko sveučilište za 10% manji, uzimajući u obzir da, najviše zbog redovnih 
napredovanja, treba 4,5 % više za povećanje mase plaća, što znači da nema sredstava za plaće. 

Vezano uz Zakon o fiskalnoj odgovornosti rektori ne smiju dozvoliti napredovanja jer nemaju 
novca, a ukoliko ne dozvole napredovanja krše Zakon. Rektori zbog Kolektivnog ugovora ne 
mogu donijeti odluku o smanjenju plaća ili otpuštanju. Moli stav MZOS-a vezano uz to 
pitanje. 

Prof. dr. sc. Saša Zelenika je istaknuo da će se ići na izmjene sadašnjeg Zakona. Treba 
razmisliti o prijevremenim napredovanjima i općenito obvezi napredovanja, te o odredbi da se 
u iznimnim slučajevima dopušta ostanak u sustavu nakon navršenih 65 godina života. 
Upozorio je  da se radi o iznimci koja ne smije postati pravilo. 

Upozorio je na sustav novaka od gotovo 3000 ljudi koji koštaju proračun otprilike 337 
milijuna kuna, a više od polovice nikad ne dovrše studij. Zaključio je kako postojeće resurse 
moramo optimizirati i racionalno rasporediti. 

Ministarstvo je već uputilo sveučilištima dopis kako definirati kadrovske politike i kriterije 
prema kojima će se najbolji ostaviti u sustavu. 

Prof. dr. sc. Leonardo Marušić skrenuo je pažnju na postupak vanjskog vrednovanja visokih 
učilišta, odnosno na činjenicu da više od 50% nastave moraju izvoditi nastavnici u 
znanstveno-nastavnim zvanjima zaposleni na matičnom učilištu. Ako se krene ka smanjivanju 
broja nastavnika i zaustavljanje napredovanja  sveučilišta neće moći proći reakreditaciju. 

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić odgovorila je da se kod reakreditacije gleda isključivo 
pokrivenost predavanja  i seminara znanstveno-nastavnim zvanjima. 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je naglasio kako promjene ne idu u 
smjeru koje bi očekivao te smatra da ovaj prijedlog proračuna nije problematičan toliko zbog 
smanjenja sredstava za materijalne troškove, već zbog svoje neambicioznosti i nerazmišljanja 
o stvarnim promjenama u sustavu. Ne daje se novi prostor za razvoj, promjene i nove 
kvalitete. Čini se da promjene dolaze iz činjenice da Hrvatska ulazi u EU i da preraspodjela 
ide u europske fondove. Kako će se Ministarstvo dalje postaviti to je stvar političke i osobne 
odgovornosti, no odgovornost rektora je formulirati stav prema proračunu te smatra da bi 
Rektorski zbor s  trebao izići u javnost s oštrim stavom. 

Rektorica osječkog Sveučilišta prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik dodala je da se iz 
dosadašnje rasprave jasno da zaključiti da neće biti razvojnih radnih mjesta za sljedećih par 
godina, a bez tih radnih mjesta Hrvatska nikad bi mogla startati s Bolonjom. Što se tiče 
napredovanja u sustavu, svi imaju pravo napredovati, što je određeno Zakonom, a rektori 
nemaju pravo sprječavati napredovanja. Troškovi vanjske suradnje idu u stavku plaće i sada 
nam dolaze na naplatu ugovori koje smo potpisali za zimski semestar. Pitanje je možemo li 
sklapati ugovore za idući semestar. Također ne zna kako se postaviti prema znanstvenim 
novacima koji imaju ugovore na određeno vrijeme. Upozorila je na nejednak tretman 



sveučilišta vezano uz projekciju za kapitalne investicije prema kojoj Sveučilište u Osijeku nije 
dobilo ništa. 

Pomoćnica ministra prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić uputila je rektoricu Kralik da napiše 
amandman na proračun po pitanju kapitalnih investicija. 

Pomoćnik ministra prof. dr. sc. Saša Zelenika rekao je da u svakom slučaju treba zaposliti 
jedan dio novaka preko novih radnih mjesta, ali želi zajedničko definiranje kriterija za nova 
zapošljavanja. Ako bi svi išli u mirovinu sa 70 godina onda se otvara 32 radna mjesta, a ako 
bi išli sa 65 godina onda imamo par stotina radnih mjesta. Upozorava da je kod napredovanja 
iznimka postala pravilo te treba ukinuti obvezu napredovanja. Vanjsku suradnju treba 
maksimalno racionalizirati i pretvoriti u radna mjesta tamo gdje je to racionalno, budući da je 
negdje bolje sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme nego ugovor o djelu koji je skuplji 
za poslodavca. 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš predložio je da se rasprave sljedeće stavke: državna matura; 
školarine i studentski standard. 

Državna matura je sve skuplja i sveučilišta moraju intervenirati da bi se đake privuklo na 
studije, te sami postupak previše košta. Smatra da se iznosom za školarine od 200 milijuna 
kuna značajno suše bazične stavke proračuna. Vezano uz studentski standard smatra da 
studentima treba jasno reći  da se studentske participacije moraju uvesti, također ne može se 
više studirati sa troškom smještaja od par desetaka eura i prehranom od jednog eura. 

Pomoćnica ministra prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić odgovorila ja da  će Vlada osigurati 
besplatno studiranje uspješnim studentima, no slaže se da treba zajednički poraditi na modelu 
studiranja, kao i na pitanjima studentskog standarda. Dodala je kako se kreće s pilot 
projektom programskih ugovora u dijelu subvencije školarina.  

Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže da se donesu zaključci u 
pogledu daljnjih aktivnosti nakon ovakvog proračuna, te da se definira koji bi bio zajednički 
stav u vezi budućnosti visokog obrazovanja. 

Rektor Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Pero Lučin rekao je da ono što svi očekuju od ove 
Vlade je da konačno uvede državni proračun. Rektori imaju obvezu po Zakonu o fiskalnoj 
odgovornosti provoditi državni proračun sukladno Zakonu o državnom proračunu, a nemaju 
nikakve druge instrumente da naprave restrukturiranje u instituciji. Nužno je da MZOS izađe 
sa smjernicama kako izraditi proračun.  

Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor donosi  

 

ZAKLJU ČAK 

Stav Rektorskog zbora prema prijedlogu proračuna te budućnosti hrvatskog visokog školstva i 
znanosti definirat će se na sljedećoj sjednici, nakon dostavljenog zapisnika s ove sjednice. 
Predlaže se sljedeći zaključak: 

Rektorski zbor očekuje da Vlada RH čelnicima sveučilišta i visokih učilišta hitno dostavi 
smjernice za izradu proračuna i konkretnu primjenu prora čunskih stavki. 

Rektorski zbor smatra kako projekcije ovog proračuna ukazuju na prijetnju pada 
kvalitete rada cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja i nedostatak ambicija 
za provođenje stvarnih promjena u sustavu. Ulaskom u Europsku uniju od 
istraživačkog rada i visokog obrazovanja očekuje se novi zamah jer oni postaju sve 
važniji za ukupno gospodarsko stanje u zemlji, te se od Vlade očekuje jasan stimulans i 
podrška koja nije jasno izražena ovim prijedlogom proračuna. 



 

Rektorski zbor očekuje brzo rješenje pitanja studentskog standarda, školarina i 
troškova državne mature.  

 
Ad 3. Upisi na ekonomske studije u RH u ak. godini 2011./2012. 

Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ante Uglešić podsjetio je nazočne da se o ovoj 
temi razgovaralo na prošloj sjednici te da su sad pristigli podaci na temelju izvršenih 
akreditacija.  

Riječ je uzeo prof. dr. sc. Pero Lučin  kazavši da se preporuka da se studenti ne upisuju ne 
može provesti, ali se može provesti prilagodba upisnih kvota kapacitetima sveučilišta. 
Sveučilišta trebaju izraditi jasne akcijske planove prilagodbe koji će se provoditi kroz 2,3 ili 
više godina, tj. koliko je potrebno. Upozorava da ista pravila moraju vrijediti i za privatna 
visoka učilišta. Ako nije provedeno vrjednovanje kapaciteta privatnih visokih učilišta treba ih 
hitno provesti. Smanjenje upisnih kvota ne bi smjelo dovesti do prelijevanja studenata na 
privatna visoka učilišta koja nemaju kapacitete ni jasne akcijske planove. 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je rekao kako će na Sveučilištu u Zagrebu ove godine upisne kvote 
biti za 15% manje, a dislocirani studije se gase, te je za očekivati da će se postavljeni uvjeti 
dostići do 2016. godine. Ostaje pitanje potrebe za tolikim brojem studenata na ekonomskim 
studijima, te se predviđa da će toliki broj studenata ekonomske struke biti dovoljan za tržište 
rada. Smatra da se svi trebaju ponašati na jednako racionalan način i da treba uravnotežiti 
akcijske planove na razini Hrvatske.  

Prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik složila se da je zabrana upisa neprihvatljiva te se slaže 
da se dislocirani studiji trebaju ugasiti, ali oni ne rješavaju problem povećanih kvota na 1. 
godini studija. Postavila je pitanje definiranja omjera, tj. da li  se vrednuju asistenti i vanjski 
suradnici u ispunjavanja minimalnih uvjeta. 

Predstavnica AZVO-a, Ivana Krznar odgovorila je da se pri izračunu minimalnih uvjeta 
izvođenja računaju nastavnici u znanstveno nastavnim zvanjima koji se množe s 1. Redovni 
studenti se množe s 1, a izvanredni s 0,5. Ukoliko je omjer manji od 1:30 računaju se i 
asistenti, tj. suradnička zvanja. Akreditacijski savjet je na prošloj sjednici donio jedinstven 
stav kako se izračunavaju minimalni uvjeti izvođenja. Dodala je kako se „monitoring“ 
provodi nakon jesenskog upisno roka da se vidi jesu li se ispoštovali minimalni uvjeti 
izvođenja. 

Prof. dr. sc. Pero Lučin upozorio je kako sve akcije koje idu na jačanje kvalitete javnih 
učilišta automatski otvaraju tržište privatnim učilištima. Čest je slučaj da privatna učilišta 
upisuju studente, provode nastavu tri godine, a nakon što ne dobiju dopusnicu njihovi studenti 
su opet prepušteni javnim učilištima. 

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić kazala je da će se voditi računa o mišljenju Akreditacijskog 
savjeta, ali i o mišljenju Rektorskog zbora i stavu da se ne može cijeloj jednoj generaciji 
zabraniti upis. Što se tiče prelijevanja na privatna visoka učilišta, neće se odobravati studiji iz 
polja ekonomije za privatna visoka učilišta koja imaju uvjetne dopusnice.  

Prof. dr. sc. Saša Zelenika upozorava da studentima treba jasno dati do znanja gdje je 
kvaliteta i na konkurenciju treba odgovoriti kvalitetom, na što je prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
dodao kako se kvaliteta ne može postići proračunskim sredstvima ili iz školarina.  

Predstavnik AZVO-a, Igor Drvodelić prezentirao je članovima Rektorskog zbora podatke o 
ukupnom broju upisanih na sve preddiplomske i stručne studije u polju ekonomije s posebno 
izdvojenim privatnim i javnim, redovnim i izvanrednim studijskim programima. Ukupna 



kvota svih studijskih programa u polju ekonomije u 2010. godini bila je 10.090 studenata  i 
činila je 25% kvote svih studija u Hrvatskoj. U suradnji s Institutom za društvena istraživanje 
iz Zagreba radi se na analizi upisa u 2010./2011. ak. godinu i biti će pokrivena sva polja. 
Očekuje se da će ta analiza biti gotova do 15. travnja 2012. 

Prof. dr. sc. Leo Marušić upozorio je kako nedostaje strateško razmišljanje u vezi 
ekonomskih studija na nacionalnoj razini.  

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić naglasila je da se u preporuci nigdje ne kaže da se mora ići 
na smanjenje broja studenata ekonomskih fakulteta,  može se ići na zapošljavanje određenog 
broja zaposlenika, ali nitko ne razmišlja o zapošljavanju iz vlastitih sredstava.  

 

Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor donosi  

ZAKLJU ČAK 

Rektorski zbor predlaže da se vezano uz akreditacijske preporuke za ekonomske studije 
ide u postupno prilagođavanje i usklađivanje kapaciteta sa zakonskim okvirima, s time 
da se sveučilišta obvezuju izraditi sveučilišne akcijske planove u razumnom roku od 2 
do 3 godine s ciljem ostvarivanja minimalnih uvjeta izvođenja. 

Rektorski zbor traži da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pomogne 
ekonomskim fakultetima u postizanju kvalitete studija.  

 

Ad 4. Obavijest AZVO-a o statusu privatnih visokih učilišta 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije se trebalo posebno glasovati jer se radi samo o obavijesti 
AZVO. 

 

Prelazi se na 5. točku dnevnog reda 

 
Ad 5. Prijedlog glavnih tajnika hrvatskih sveučilišta za izmjenu koeficijenata složenosti 
poslova za nastavna zvanja 

Za riječ se javio Rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i rekao kako je u 
svibnju prošle godine donesen posebni Kolektivni ugovor potpisan od strane dekana 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, ministra znanosti, obrazovanja i sporta i predsjednikom 
Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, kojim je specificirano povećanje 
koeficijenta za lektore od 7,2% i za više lektore od 15,2%. To konkretno znači koeficijent od 
1,50 za lektore i 1,90 za više lektore. Lektori s Filozofskog fakulteta sami su predložili 
prilično pooštrene uvjete za izbore u ove dvije kategorije upravo kako bi opravdali takve 
koeficijente. Postavio je pitanje koji je razlog da se u prijedlogu glavnih tajnika predlaže 
različit koeficijent, tj. 1,55 za lektore i 1,80 za više lektore. Time se intervenira u postojeći 
Kolektivni ugovor. Predlaže da se utvrdi koeficijent od 1,50 za lektore i 1,90 za više lektore. 

Glavna tajnica Sveučilišta u Osijeku Zdenka Barišić, mag. iur. objasnila je da je prijedlog 
išao za tim da se sva nastavna zvanja izjednače i obuhvate s ovim izmjenama. Koeficijent od 
1,90 više lektore dovodi u kategoriju s docentima. Trenutno svi lektori na hrvatskim 
sveučilištima imaju „stari“ koeficijent 1,40, a viši lektori 1,65 budući da je Zagreb jedini 
potpisao spomenuti Kolektivni ugovor. 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš dodao je kako sami lektori inzistiraju na uvjetima koji bi ih 
usporedili s docentima, a modifikacije će nas vratiti na početak. 



Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ante Uglešić predložio je da se definitivna 
odluka o ovim koeficijentima donese na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora jer bi, kad su već 
koeficijenti doneseni za jedan fakultet, isti trebali vrijediti na svim sveučilištima. Prijedlog je 
jednoglasno prihvaćen. 

Prelazi se na zadnju točku dnevnog reda 

 
Ad. 6. Razno. 

Predsjednik  Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ante Uglešić podsjetio je nazočne na Odluku 
da će resorni prorektor zastupati Rektorski zbor u EUA. Prof. dr. sc. Leonardo Marušić i 
tajnica Rektorskog zbora Paula Pavletić nazočili su 27. siječnja 2012. sjednici Vijeća Udruge 
europskih sveučilišta (EUA Council meeting) koja se održala u Bruxellesu o čemu su podnijeli 
Izvješće. 

 

Prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru podsjetio je na dosadašnju 
praksu hrvatskih sveučilišta da pomažu Sveučilištu u Mostaru u izvođenju nastave. 
Sveučilište u Mostaru je potpisalo sporazum s resornim Ministarstvom o plaćanju putnih 
troškova tim nastavnicima. Izrazio je vjerovanje da će se ova suradnja nastaviti i u ovoj 
akademskoj godini, u mjeri u kojoj je to moguće. 

 

Za riječ se javio Igor Drvodeli ć i obavijestio nazočne da je AZVO osnovala tijelo za 
unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta čiji su članovi prorektori za studente i studije i 
dva člana Vijeća visokih učilišta. Na sastanku koji je jučer održan s prorektorima postavilo se 
pitanje hoće li se prijedlog Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita i rangiranju 
kandidata na studijske programe raspraviti na Rektorskom zboru. Tekst Pravila rektori su već 
dobili krajem prošle godine. Pitanje je hoće li se usuglašavanje ovih pravila provesti preko 
Rektorskog zbora ili na svakom sveučilištu pojedinačno. 

Predsjednik Rektorskog zbora predložio je da se o Pravilima raspravlja na sljedećoj 
sjednici, što su ostali članovi Rektorskog zbora jednoglasno prihvatili. 

 

Ružica Beljo Lučić obavijestila je članove Rektorskog zbora o pilot-projektu programskih 
ugovora za sveučilišta vezano za subvenciju troškova redovitih studija. MZOS će nastaviti 
surađivati sa Svjetskom bankom vezano uz tehničku pomoć oko uvođenja programskih 
ugovora. Čeka se mišljenje Ministarstva financija hoće li se moći potpisati trogodišnji 
ugovori, čime bi se dobila dodatna sigurnost. Voljela bi čuti stav rektora, odnosno sveučilišta 
o tom projektu.  

Rektorski zbor je jednoglasno podržao prijedlog uvođenja programskih ugovora. 

 

Ružica Beljo Lučić upitala je kakav je stav Rektorskog zbora u svezi s  inicijativom i 
zamolbom za produljenje roka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija.  

Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ante Uglešić naglasio je da je to stvar zakona 
i da su sveučilišta već produživala te rokove izvan svih okvira te zaključio kako daljnja 
produženja više nisu moguća. 

 



Pomoćnik ministra, prof. d. sc. Saša Zelenika je ponovio kako ima jako puno strukturnih 
problema i intencija MZOS-a je da se krene kroz izmjene zakona od kriterija napredovanja u 
zvanju do ostalih stavki. Gdje god je to moguće treba ugraditi sjeme budućih rješenja kroz 
koje ćemo se učiti. Istovremeno ide inicijativa za okvir strategije za prva 2 mjeseca, nakon 
čega slijedi rad u radnim skupinama. S Ministarstvom gospodarstva se ulazi u ugovorni odnos 
za izradu strategije inovacijskog sustava. Dakle, ide se na utvrđivanje sustavnog zakonskog 
okvira koji bi omogućio strukturno rješenje problema. 
 

Prof. dr. sc. Leonardo Marušić je obavijestio Rektorski zbor kako EUA treba predložiti 20 
kandidata za Znanstveno vijeće Europskog istraživačkog vijeća (Scientific Council of 
European Research Council). Svaki Rektorski zbor treba predložiti tri kandidata, po jednog iz 
svakog od triju znanstvenih područja (prirodne i tehničke znanosti, medicinske i biotehničke 
znanosti, društvene i humanističke znanosti), te će se od njih na razini EUA izabrati popis od 
20 kandidata koji će bit upućen ERC-u.  

Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ante Uglešić predložio je da svako sveučilište 
u roku 7 dana dostavi prijedlog kandidata, a odabir bi se trebalo izvršiti telefonskim 
putem. 

 

Prof. dr. sc. Ante Uglešić obavijestio je prisutne da će se sljedeća sjednica Rektorskog zbora 
održati 26. ožujka 2012., kada će se ujedno održati i proslava Dana Sveučilišta u Zadru. 
 
 
 
Zapisnik sastavile:     Predsjednik  Rektorskog zbora: 
 
 
Antonella Lovri ć, dipl. iur. i         Prof. dr. sc. Ante Uglešić 
 
Paula Pavletić, prof.  

 

 


