
Klasa: 602-04/13-05/18      
Urbroj: 380-230/071-14-15 
Zagreb, 15. svibnja 2014. 
 
 
  Z A P I S N I K 

5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2013./2014. godini održane 15. svibnja 2014. na 
Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, s početkom u 17 sati. 

 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 

1. prof. dr. sc. Alfio Barbieri , rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i predsjednik 
Rektorskog zbora, 

2. prof. dr. sc. Pero Lu čin, rektor Sveučilišta u Rijeci,  
3. prof. dr. sc. Ivan Pavi ć, rektor Sveučilišta u Splitu, 
4. prof. dr. sc. Željko Turkalj , rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 
5. prof. dr. sc. Ante Ugleši ć, rektor Sveučilišta u Zadru,  
6. prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah,  rektorica Sveučilišta u Dubrovniku, 
7. prof. dr. sc. Ljerka Ostoji ć, rektorica Sveučilišta u Mostaru. 

 
Ostali nazočni:  

8. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta, 
9. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje,  
10. prof. dr. sc. Vesna Vaši ček, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
11. prof. dr. sc. Nevenka Ožani ć, prorektorica Sveučilišta u Rijeci,  
12. prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samardžija, prorektorica Sveučilišta u Rijeci, 
13. prof. dr. sc. Zlatan Car , prorektor Sveučilišta u Rijeci, 
14. Luka Juroš, načelnik sektora za poslovanje visokih učilišta i studentski standard, 

MZOS 
15. mr. sc. Irena Petruši ć, načelnica Odjela za istraživanje i razvoj, AZVO 
16. Paula Pavleti ć, prof.,  tajnica Rektorskog zbora, 
17. Roberta Hla ča Mlinar, dipl.iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci. 

 
 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Alfio Barbieri,  predsjednik Rektorskog zbora u 
akademskoj 2013./2014. godini koji utvrđuje, a prisutni članovi jednoglasno prihvaćaju 
sljedeći: 

 
D n e v n i  r e d: 

1. Prihva ćanje zapisnika 4. sjednice Rektorskog zbora u akade mskoj godini 
2013./2014.; 
2. Inicijativa za izmjenu Zakona o priznavanju inoz emnih obrazovnih 
kvalifikacija; 
3. Doktorski studiji;  
4. Polaganje stru čnog ispita za obavljanje poslova graditeljstva;  
5. Prijedlog Sporazuma o suradnji Hrvatskog olimpij skog odbora i Rektorskog 
zbora Republike Hrvatske;  
6. Provedba istraživanja EUROSTUDENT V na visokim u čilištima – lipanj 2014.; 
7. Program dobrodošlice i prihvata za Hrvate izvan RH;   
8. Izvješće o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje z a 2013. godinu; 
9. Razno. 
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 Predsjednik Rektorskog zbora RH prof. dr. sc. Alfio Barbieri  otvara sjednicu te 
prije prihvaćanja zapisnika želi članove Rektorskog zbora informirati o provođenju zaključaka 
s posljednje sjednice održanje 16. travnja 2014. u Puli. Izvijestio je kako je u ime Rektorskog 
zbora uputio dopis predsjedniku Vlade RH g. Zoranu Milanoviću, uz kopiju predsjedniku 
Hrvatskog Sabora g. Josipu Leki, vezano uz Odluku Vlade o plaćama rektora i prorektora na 
javnim sveučilištima. Budući da nije dobio odgovor na dopis predlaže da Rektorski zbor 
zatraži sastanak s predsjednikom Vlade na tu temu, što su prisutni članovi Rektorskog zbora 
jednoglasno podržali.  

 Također, nastavno na zaključak Rektorskog zbora da se ponovi molba za sastanak 
članova Rektorskog zbora sa ministrom financija i ministrom znanosti, obrazovanja i sporta, 
prof. A. Barbieri je izvijestio da je 13. svibnja 2014. održan sastanak vezano uz vlastita 
sredstva javnih sveučilišta s novoizabranim ministrom financija g. Borisom Lalovcem i 
ministrom znanosti, obrazovanja i sporta doc. dr. sc. Željkom Jovanovićem o kojem je 
prisutnim članovima dostavljena bilješka. Budući da je na sastanku predloženo da 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Rektorskom zboru predstavi model i tehničke 
detalje preusmjeravanja vlastitih sredstava u državnu riznicu, članovi Rektorskog zbora 
smatraju kako je taj korak preuranjen te je potrebno prije svega raspraviti osnovna načela, 
cilj i svrhu uključivanja vlastitih sredstava u državnu riznicu. Smatraju kako je ukidanje 
računa sveučilištima direktno ukidanje autonomije, te bi se dovelo u pitanje funkcioniranje 
sveučilišta.  

 Prof. dr. sc. Ante Ugleši ć je kao jednu od značajnih zamjerki EUA (European 
Universities Association) naveo da hrvatska sveučilišta imaju najmanju autonomiju u odnosu 
na ostala europska sveučilišta.  

 Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je dodao kako sama sveučilišta ne mogu odlučivati o 
vlastitim radnim mjestima već to čini netko drugi, što često ne odgovara potrebama razvoja 
Sveučilišta.  

  

 Nakon provedene rasprave predsjednik Rektorskog zbora RH prof. dr. sc. Alfio 
Barbieri predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći  

 

ZAKLJU ČAK 
   

 Predstavljane modela i tehni čkih detalja vezano uz objedinjavanje sredstava u 
državnoj riznici koje je pripremilo Ministarstvo zn anosti, obrazovanja i sporta je 
preuranjeno te je prije potrebno provesti raspravu o načelnim pitanjima vezanim uz 
vlastita sredstva javnih sveu čilišta. Obzirom na važnost i opsežnost teme, Rektor ski 
zbor će održati tematsku sjednicu o vlastitim sredstvima javnih sveu čilišta na kojoj će 
donjeti svoje stavove i prijedloge vezano uz objedi njavanje sredstava u državnoj 
riznici. Zaklju čci te sjednice će se dostaviti Vladi RH, Ministarstvu financija, 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te me đunarodnoj zajednici putem 
Asocijacije europskih sveu čilišta (European Universities Association). 
 
 
Ad.1. 
   Primjedbi niti prijedloga na dostavljeni prijedlog zapisnika nije bilo te prof. dr. sc. 
Alfio Barbieri predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihva ća zapisnik 4. sjednice 
Rektorskog zbora u akademskoj godini 2013./2014. od ržane 16. travnja 2014. 
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Ad.2. 
 Prof. dr. sc. Alfio Barbieri  je izvijestio o dopisu prof. dr. sc. Željka Mrnjavca, 
predsjednika Matičnog odbora ekonomije koji predlaže pokretanje izmjena Zakona o 
priznavanju inozemnih diploma.  
 Pomoćnica ministra prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je pojasnila kako je Zakonom o 
priznavanju inozemnim obrazovnih kvalifikacija regulirano stručno priznavanje u svrhu 
zapošljavanja, dok je akademsko priznavanje samo u svrhu nastavka obrazovanja, ali ne i u 
svrhu napredovanje u zvanju. Problem je što se prilikom priznavanja formalne razine diplome 
provjerava samo razina u drugoj zemlji i naziv se prevodi na hrvatski jezik, pri čemu se ne 
utvrđuje sadržajna istovrijednost hrvatskoj diplomi. Prijedlog prof. Mrnjavca je da se promijeni 
članak 2. (4) Zakona na način da akademsko priznavanje, uz navedeno, podrazumijeva 
priznavanje doktorata znanosti u svrhu izbora u znanstvena zvanja te dodatak članku 9. da 
se akademsko priznavanje doktorata znanosti u svrhu izbora u znanstvena zvanja provodi na 
ustanovi ovlaštenoj za izbore u znanstvenom polju u koje se pokreće izbor.  

Mr. sc. Irena Petruši ć je dodala kako je često problem što na stranim diplomama 
nema istaknutih područja i polja, kao što je to slučaj kod hrvatskih diploma, tj. često inozemni 
sustavi slijede posve drugu nomenklaturu. Ističe kako je upitno preispitivati akreditaciju druge 
države te, ukoliko je visoko učilište koje je izdalo diplomu akreditirano, sa doktoratom 
znanosti potrebno je postupiti kao sa bilo kojom drugom kvalifikacijom, što je u skladu sa 
preporukom Lisabonske konvencije. 
 Luka Juroš je istaknuo kako je u Zakonu o reguliranim profesijama definiran 
postupak kojim se građanima s inozemnom kvalifikacijom pruža pristup nekoj profesiji koja je 
regulirana, kao što je to slučaj sa znanstveno-nastavnim zvanjima te stoga smatra da ne 
postoji razlog zašto se prijedlog prof. Mrnjavca ne bi već sada, bez izmjene zakonodavnog 
okvira, mogao provoditi u okviru postojećeg postupka. Potrebno je da Rektorski zbor propiše 
svoje postupke, tj. na koji način transparentno i dosljedno provoditi priznavanje inozemnih 
doktorata. Zakon o reguliranim profesijama kaže da tijela koja su nadležna za određenu 
profesiju, u ovom slučaju MZOS i Rektorski zbor, sami propisuju postupak. Matični odbor 
očigledno ima ulogu na kraju postupka pri izboru u zvanja, ali ovlasti za donošenje postupka 
imaju MZOS i Rektorski zbor.  
 Prorektorica Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vesna Vaši ček traži pojašnjenje 
vezano uz primjenu dva spomenuta Zakona. Naime, predsjednik Matičnog odbora predložio 
je izmjenu Zakona o priznavanju inozemnih kvalifikacija, a g. Juroš se poziva na Zakon o 
reguliranim profesijama. Također, pitanje je nadležnosti, tj. tko radi priznavanje inozemnih 
kvalifikacija za akademske potrebe te pita postoji li zakonsko uporište da se sveučilište 
uključi u sadržajno priznavanje inozemne kvalifikacije. 

Luka Juroš  je pojasnio kako Zakon o priznavanju inozemnih kvalifikacija priznaje 
samo da je kvalifikacija stečena na akreditiranom visokom učilištu u drugoj državi, što 
nositelju ne pruža automatski pravo da obavlja reguliranu profesiju u Hrvatskoj. Zakon o 
reguliranoj profesiji obvezuje nadležna tijela da donesu postupke. 

 
Nakon provedene rasprave predsjednik prof. dr. sc. Alfio Barbieri  predlaže, a 

Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 
Prijedlog predsjednika Mati čnog odbora ekonomije prof. dr. sc. Željka Mrnjavca 

za izmjenu Zakona o priznavanju inozemnih kvalifika cija se ne prihva ća iz razloga što 
su tražene izmjene ve ć propisane Zakonom o reguliranim profesijama. Taj Z akon 
propisuje postupak kojim se gra đanima s inozemnom kvalifikacijom pruža pristup 
reguliranoj profesiji, a kako su znanstveno-nastavn a zvanja po definiciji regulirana 
profesija, prijedlog se ve ć sada, bez izmjene zakonodavnog okvira, može provod iti u 
okviru postoje ćeg postupka.   
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Ad. 3. 
 Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina 
Havranek je izvijestila kako je AZVO provela tematsko vrednovanje doktorskih studija 
(ukupno 125 programa) te uočilo brojne probleme, kao npr. vezano uz uključenost u projekte 
i nedovoljno stjecanje istraživačkih kompetencija, visinu školarina i sustav financiranja 
doktorskih studija, sustav mentorstva, trajanje studiranja i stupanj završenosti i dr. Rezultati i 
preporuke vrednovanja opisani su u posebnom Izvješću priloženom kao materijal za 
raspravu. Predlaže da AZVO, u suradnji sa Rektorskim zborom te Upravom za znanost i 
Upravom za visoko obrazovanje pri MZOS-u, napravi minimalne uvjete za doktorske studije 
te o njima provede raspravu sa sveučilišnom javnosti. Nakon perioda od godinu do dvije, 
kada se predložene preporuke mogu implementirati, predlaže da se doktorski studiji ponovno 
vrednuju. Ističe kako su zahtjevi za tematsko vrednovanje proizišli iz brojnih primjedbi tijekom 
reakreditacija gdje se doktorski studiji često spominju kao neadekvatni te nedovoljno 
pripremljeni i organizirani.  
 Rektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku prof. dr. sc. Željko Turkalj  ističe kako 
su i ranije postojale preporuke za doktorske studije koje, očito, nisu bile obvezujuće. 
Podržava prijedlog prof. Havranek da se utvrde indikatori koji će ujedno biti i kriteriji za 
vrednovanje.   
 Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lu čin  smatra da prijedlog treba podržati 
ali i napraviti analizu te ukloniti sve prepreke unutar pravnih okvira za organizaciju i 
provođenje doktorskih studija (npr. odredbe kolektivnog ugovora).  
 Prof. dr. sc. Vesna Vaši ček ističe kako su neki elementi iz Izvješća AZVO-a 
ugrađeni u pravilnike o doktorskim studijima i doktorskim školama pojedinih sveučilišta te ju 
zanima koje su ingerencije tijela iznad sveučilišta za uvođenje reformi.  
 Prof. dr. sc. Jasmina Havranek  je pojasnila kako AZVO predlaže da bude samo 
koordinator izrade indikatora koji će se potom raspraviti sa svim sveučilištima. Bit je da se 
reakreditiraju svi doktorski programi na nacionalnoj razini.  
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin istaknuo je kako treba preurediti sustav normativa te uzeti u 
obzir ono što je prepreka za planiranje doktorskih studija. Loše je što država u definiranju 
radnog vremena pregovara i dogovara standarde sa Sindikatom znanosti umjesto sa 
institucijama. 
 Prof. dr. sc. Vesna Vaši ček smatra da je uz norme, tema financiranja doktorskih 
studija vrlo važno i složeno pitanje koje će se, ukoliko ne bude detaljno i  precizno definirano, 
pojaviti kao prepreka realizaciji preporuka.  
 

Nakon provedene rasprave predsjednik prof. dr. sc. Alfio Barbieri  predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

I. 
 Rektorski zbor prihva ća Izvješće o tematskom vrednovanju doktorskih studija u 
Republici Hrvatskoj.  

II. 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje koordinira t će izradu minimalnih 

uvjeta i indikatora za doktorske studije koja će se provesti u suradnji sa Rektorskim 
zborom i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i spor ta. 
 
 
Ad.4. 

Rektorica Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah  podsjetila je kako je 
u listopadu 2012. Ministarstvo graditeljstva Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 
zatražilo očitovanje Rektorskog zbora o tome mogu li osobe koje su završile diplomski studij 
Elektroničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu Sveučilišta u Dubrovniku pristupiti 
polaganju stručnog ispita za poslove graditeljstva. U međuvremenu, sličan upit je stigao 
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vezano uz studij Industrijsko inženjerstvo Sveučilišta u Splitu. Usuglašeno je da Agencija za 
znanost i visoko obrazovanje provede tematsko vrednovanje. Međutim, u svibnju 2013. 
AZVO se očitovao kako problem ne treba rješavati tematskim vrednovanjem već na razini 
Ministarstva tj. predmetne struke. Smatra da zbog studenata treba što prije donijeti rješenje 
te predlaže da se oformi Povjerenstvo s predstavnicima svih sveučilišta koja izvode ovakav 
tip studija te predstavnika nadležne komore i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 
a da AZVO koordinira rad Povjerenstva. 

Prorektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Nevenka Ožani ć upozorava kako se 
često otvaraju novi studiji bez razgovora s gospodarstvom te studenti nakon završenog 
studija ne mogu pronaći posao. Stoga podržava prijedlog da se u raspravu uključe 
predstavnici Komore koji moraju odlučiti o mogućoj promjeni uvjeta za studente tih studija. 
 

Nakon provedene rasprave predsjednik prof. dr. sc. Alfio Barbieri  predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 
I. 

Rektorski zbor predlaže da se oformi Povjerenstvo k oje će donijeti odluku o 
tome mogu li osobe koje su završile diplomski studi j Elektroni čke i komunikacijske 
tehnologije u pomorstvu i  Industrijsko inženjerstvo  pristupiti polaganju stru čnog 
ispita za poslove graditeljstva. U radu Povjerenstv a trebaju sudjelovati predstavnici 
Sveučilišta u Dubrovniku, Sveu čilišta u Splitu i ostalih sveu čilišta na kojima se izvode 
sli čni studiji, te predstavnici Hrvatske komore inženje ra građevinarstva i Ministarstva 
graditeljstva i prostornog ure đenja.  

II. 
Formiranje i rad Povjerenstva koordinirat će Agencija za znanost i visoko 

obrazovanje.  
 
 
Ad.5. 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri izvijestio je kako je Rektorski zbor primio prijedlog 
Hrvatskog olimpijskog odbora za potpisivanje međusobnog Sporazuma o suradnji u svrhu 
osiguravanja posebnih uvjeta i podrške kategoriziranim sportašima u sustavu obrazovanja. 

Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah ne vidi smisao potpisivanja Sporazuma budući da 
sveučilišta imaju Pravilnike kojima se reguliraju stvari navedene u Sporazumu.    

Prof. dr. sc. Vesna Vaši ček smatra da potpisivanje sporazuma na nacionalnoj razini 
ima smisla zbog ujednačenosti uvjeta studiranja. Radi se o prepoznavanju kategorije 
vrhunskih sportaša kao posebne vrste studenata koja će na neki način biti privilegirana kroz 
normativne akte. To povlači za sobom brojna pitanja, kao npr. status redovitog studenta u 
odnosu na programske ugovore. Ističe da je u realizaciji Sporazuma izuzetno važna uloga 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Smatra da prijedlog HOO treba podržati u 
realnim okvirima budući da je ponuđena široka platforma iz koje treba uzeti u obzir samo 
pojedine kategorije. Smatra da je nužno o tome razgovarati i u kontekstu Europskih 
sveučilišnih igara koje će se održati 2016. godine u Hrvatskoj. Smatra kako bi svako 
sveučilište trebalo proći sadržaj Sporazuma u smislu implementacije i provedivosti pojedinih 
stavki Sporazuma pri čemu je nužna involviranost MZOS-a u pogledu pravila studiranja i 
financiranja.  

Prof. dr. sc. Nevenka Ožani ć ističe kako praksu podržavanja vrhunskih sportaša u 
smislu individualnog pristupa već imaju privatna visoka učilišta.  

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić dodala je kako je Ministarstvo prepoznalo kategoriju 
studenata-sportaša, ali u programskim ugovorima nisu izdvojeni kao posebna kategorija te 
smatra da se trebaju uzeti u obzir u izradi sljedećih programskih ugovora.  
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Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah  ističe kako u Sporazumu stoji kako će međusobnu 
suradnju potpisnici Sporazuma urediti za svako od navedenih pitanja posebnim ugovorima 
tako da je ovaj Sporazum načelni. 

Nakon provedene rasprave predsjednik prof. dr. sc. Alfio Barbieri  predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 
I. 

Rektorski zbor prihva ća potpisivanje Sporazuma o suradnji izme đu Hrvatskog 
olimpijskog odbora i Rektorskog zbora RH uz uvjet d a se pojedina pitanja urede 
posebnim sporazumima izme đu pojedinog sveu čilišta i Hrvatskog olimpijskog odbora.  

II. 
Hrvatski olimpijski odbor se zadužuje za organizaci ju sve čanosti potpisivanja 

Sporazuma i medijsku popra ćenost.  
 
 

Ad.6. 
Prof. dr. sc. Ružica Beljo-Lu čić je podsjetila kako je prvo istraživanje 

EUROSTUDENT u RH provedeno 2010. godine, te je u njemu sudjelovalo više od 5.5 tisuća 
studenata. Temeljem istraživanja napravljene su detaljne analize socio-ekonomskog profila 
hrvatskih studenata, kao i europska komparativna analiza u 25 zemalja, a svi rezultati i 
publikacije dostupni su na mrežnoj stranici TEMPUS ACCESS projekta. Izvijestila je kako će 
se u lipnju o.g. provesti nova runda istraživanja koja će trajati mjesec dana i bit će dostupna 
svim hrvatskim studentima. Istraživanju će se pristupati putem mrežne stranice 
www.eurostudent.hr koja će biti aktivirana 25. svibnja 2014. Ističe kako je navedeno 
istraživanje važno za javnu politiku te kao instrument za detekciju kategorija studenata koje 
treba posebno poticati. Važno da što veći broj studenata popuni anketu te moli podršku 
Rektorskog zbora za provođenje istraživanja.   
 

Predsjednik prof. dr. sc. Alfio Barbieri  predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno 
donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

 Rektorski zbor podržava provo đenje istraživanje EUROSTUDENT V na 
sveučilištima u Republici Hrvatskoj s ciljem prikupljanj a podataka na temelju kojih će 
se izraditi komparativna analiza socijalnog i ekono mskog statusa studenata u Europi i 
Republici Hrvatskoj.  
 
 
Ad.7. 
 Prof. dr. sc. Alfio Barbieri izvijestio je o dopisu Državnog ureda za Hrvate izvan RH 
koji sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan RH provodi niz 
aktivnosti u cilju povezivanja svih Hrvata. Naime, jedan od temeljnih ciljeva Zakona je 
stvaranje uvjeta za povratak dijaspore u RH i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni 
život u RH. Državni ured, s ciljem što učinkovitije pripreme Programa dobrodošlice i prihvata 
za Hrvate izvan RH, traži dostavljanje informacija iz nadležnosti Rektorskog zbora kojima se 
Hrvatima izvan RH olakšava prijam, informiranje i upućivanje u cjelokupan državni sustav RH 
te prijedloge i smjernice koje bi pridonijele što boljoj i konkretnijoj politici poticanja i pomoći 
povratka i useljavanja Hrvata izvan RH.  
 Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah  predlaže da se dopis dostavi svim rektorima te da o 
molbi Državnog ureda za Hrvate rasprave senati sveučilišta nakon čega se mišljenja mogu 
objediniti u jedinstveni dokument te kao takav dostaviti Državnom uredu za Hrvate izvan RH.  
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 Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić podsjeća kako je i dalje na snazi odluka iz 2012. 
godine o mogućnosti formiranja novog radnog mjesta za povratnike unutar propisanih uvjeta 
i kvota.  
 

Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Alfio Barbieri  predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

I. 
 Rektorski zbor će dopis Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hr vatske, 
kojim se traži dostavljanje informacija te prijedlo ga i smjernica koji bi pridonijeli što 
boljoj i konkretnijoj politici poticanja i pomo ći povratka i useljavanja Hrvata izvan RH, 
proslijediti rektorima javnih sveu čilištima za raspravu na senatima. 

II. 
 Rektorski zbor će Državnom uredu za Hrvate izvan RH dostaviti objed injena 
mišljenja i prijedloge svih javnih sveu čilišta. 
 
 
Ad.8. 
  Prof. dr. sc. Jasmina Havranek ukratko je predstavila Izvješće o radu Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje za 2013. godinu te zamolila da rektori upoznaju svoje 
sastavnice sa Izvješćem te dostave moguće primjedbe i prijedloge.  
 Rektorski zbor jednoglasno prihva ća dostavljeno Izvješ će.  
 
 
Ad.9.1. 
 Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić najavljuje namjeru Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta da na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora predstavi rezultate provedbe 
programskih ugovora u prethodnom razdoblju uz opaske i prijedloge za buduće razdoblje. 
 
 
Ad.9.2.  
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin izvijestio je o dokumentu kojeg je nakon rasprave na 
sastanku Vijeća sastavila European University Association (EUA) vezano uz korištenje 
osobnih podataka u istraživačke svrhe u okviru prijedloga Regulative o zaštiti podataka 
(General Data Protection Regulation). Predložena regulativa predstavlja potencijalnu 
opasnost za napredak znanstvenih istraživanja koja koriste osobne podatke, posebno u 
medicinskim istraživanjima. Prijedlog je da se o inicijativi EUA izvijesti ministar pravosuđa 
koji će sudjelovati na sjednici Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije 
u lipnju o.g. te da u ime akademske zajednice podrži stavove navedene u dokumentu EUA. 
 

Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Alfio Barbieri  predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

 Rektorski zbor će uputiti dopis ministru pravosu đa mr. sc. Orsatu Miljeni ću s 
molbom da na Vije ću ministara pravosu đa i unutarnjih poslova u lipnju o.g. u ime 
akademske zajednice podrži stavove navedene u dokum entu: EUA Statement on the 
Proposal for a General Dana Protection Regulation: A Potential Threat to the 
Advancement of Scientific Research Using Personal D ata, kojeg je u ime europskih 
rektorskih konferencija pripremila European University Association .  
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Ad.9.3. 
 Prof. dr. sc. Ante Ugleši ć podsjetio je na problem isplate plaća vezano uz 
kumulativni radni odnos liječnika u Zadru i Osijeku zbog nerazumijevanja zdravstvenog 
sustava za radni odnos koji prijelazi 100% opterećenja.   
 Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić ističe kako je vezana regulativa u nadležnosti 
Ministarstva rada i mirovinskog sustava, ali se nada kako će se problem kumulative rješavati 
unutar Centralnog obračuna plaća (COP). Predloženi način rješavanja kumulative bi značio 
znatno smanjenje plaća liječnicima te podsjeća da je zadnji prijedlog bio da se koeficijenti 
povećavaju uz rast što znači da bi se liječnicima koji rade istovremeno u bolnicama i na 
fakultetu smanjivao udjel rada na jednom ili drugom mjestu do kumulative od 120%, ali bi se 
radi poravnanja plaća istovremeno povećavao koeficijent. 
 Luka Juroš je izvijestio kako je dan ranije na Ministarstvu uprave održan sastanak 
vezano uz COP i plan je da se u srpnju napravi obračun za lipanj. Pilot-institucije koje 
postoje na svakom sveučilištu će surađivati sa FINA-om u izradi probnog obračuna plaća i 
obuhvatit će sve varijante obračuna osim kumulativnog radnog odnosa. Ministarstvo uprave 
je donijelo četiri minimalna uvjeta za ulaz u COP: kontrola napredovanja, kontrola ugovora 
na određeno vrijeme, općenito kontrola svih promjena i za sveučilišta i za ministarstva te 
kontrola isplate plaća iz više izvora. Moli da prisutni o tome informiraju prorektore nadležne 
za pitanje obračuna plaća.  
 Prof. dr. sc. Alfio Barbieri  je izvijestio kako je sa pročelnicima odjela Sveučilišta u 
Puli raspravljao o načinu evidencije radnog vremena obzirom na nastavne i ostale obveze 
nastavnog osoblja te su zaključili kako će se dnevno izvjesiti liste s rasporedom nastave gdje 
će se profesori potpisivati. 
 Luka Juroš  je dodao kako niti Ministarstvo uprave niti FINA nisu otvarali temu 
evidencije radnog vremena unutar COP-a.  
 Prof. dr. sc. Vesna Vaši ček smatra da 4. uvjet – kontrola isplate plaća iz više izvora, 
nije realan u postavkama i provediv. 
 Luka Juroš  je rekao kako bi MZOS-u značajno pomogla podrška sveučilišta u 
razgovorima s Ministarstvom uprave i FINA-om. Smatra da bi bilo korisno s kolegama koji su 
bili na radionicama o COP-u pripremiti konkretna pitanja koja bi se potom raspravila s 
Ministarstvom uprave i FINA-om.      
  
 
Ad.9.4. 
 Paula Pavleti ć je izvijestila kako će 16. svibnja 2014. biti pokrenuta nova mrežna 
stranica Rektorskog zbora www.rektorski-zbor.hr koja je napravljena u skladu sa prihvaćenim 
vizualnim identitetom Rektorskog zbora. Na stranici će isti dan biti objavljen Natječaj za upis 
u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija u 
akademskoj godini 2014./2015. Oglas o objavljivanju Natječaja na mrežnim stranicama 
Rektorskog zbora i svih javnih sveučilišta bit će objavljen 17. svibnja 2014. u Jutarnjem listu.  
 
 
Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Alfio Barbieri  zaključio je sjednicu u 19.30 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                          Predsjednik Rektorskog zbora: 
 
 
Paula Pavletić, prof.          prof. dr. sc. Alfio Barbieri 


