
Klasa: 602-04/13-05/18      
Urbroj: 380-230/071-14-18 
Zagreb, 9. srpnja 2014. 
 
 
 
 
  Z A P I S N I K 

6. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2013./2014. godini održane 9. srpnja 2014. na 
Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, s početkom u 13.30 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. Aleksa Bjeliš , rektor Sveučilišta u Zagrebu,  
3. prof. dr. sc. Pero Lu čin, rektor Sveučilišta u Rijeci,  
4. prof. dr. sc. Ivan Pavi ć, rektor Sveučilišta u Splitu, 
5. prof. dr. sc. Željko Turkalj , rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 
6. prof. dr. sc. Ante Ugleši ć, rektor Sveučilišta u Zadru,  
7. prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah,  rektorica Sveučilišta u Dubrovniku, 
8. prof. dr. sc. Ljerka Ostoji ć, rektorica Sveučilišta u Mostaru 
9. prof. dr. sc. Slavica Ćosovi ć Baji ć, predsjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola. 
 

 Ostali nazočni:  
 

10. prof. dr. sc. Vedran Mornar,  ministar znanosti, obrazovanja i sporta,  
11. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta, 
12. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje,  
13. prof. dr. sc. Melita Kova čević, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu,  
14. prof. dr. sc. Vesna Vaši ček, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
15. Paula Pavleti ć, prof. , tajnica Rektorskog zbora, 
16. Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu,  
17. Roberta Hla ča Mlinar , dipl.iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 
18. Zdenka Bariši ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
19. Luka Juroš, načelnik Sektora za poslovanje visokih učilišta i studentski standard, 

MZOS, 
20. Ana Tecilazi ć Gorši ć, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja, MZOS, 
21. Tomislav Vodi čka, prof.,  voditelj Službe za poslovanje visokih učilišta, MZOS 
22. Ivana Krznar , voditeljica Službe za razvoj i informacijsku strukturu sustava visokog 

obrazovanja, MZOS 
23. Marina Crn čić Sokol , voditeljica Odjela za razvoj sustava visokog obrazovanja, 

MZOS.  
 
 

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 5. sjednice Rektorskog zbora u akade mskoj godini 
2013./2014.; 

2. Pregled dosadašnje provedbe pilot programskih ug ovora; 
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3. Dogovor plana rada za pripremu programskih ugovo ra za razdoblje 2015./16. – 
2017./18.; 

4. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o nužnim uvjet ima za ocjenu nastavne i stru čne 
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna  zvanja; 

5. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Rektorskog  zbora; 
6. Prijedlog predstavnika Rektorskog zbora za susre t sa stru čnjacima u sklopu 

projekta PL4SD;  
7. Omogu ćavanje upisa izvan kvote studentima s poplavljenih podru čja; 
8. Prijedlog pokroviteljstva Rektorskog zbora nad 9 . Sajmom stipendija;   
9. Prezentacija AZVO – Projekt upisa kroz SPU; 
10. Razno. 
 
 
Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Alfio Barbieri  otvara 6. sjednicu Rektorskog 
zbora u ak. god. 2013./2014. Uvodno je zahvalio novom ministru znanosti, obrazovanja i 
sporta prof. dr. sc. Vedranu Mornaru što se odazvao pozivu da prisustvuje sjednici.  
 
Ad.1. 
 Na pitanje predsjednika Rektorskog zbora prof. dr. sc. Alfia Barbieria  ima li 
primjedbi na zapisnik, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  je rekao kako 
nema primjedbi na zapisnik, ali Sveučilište u Zagrebu ima primjedbu na odluku donesenu na 
5. sjednici vezano uz potpisivanje Sporazuma o suradnji između Hrvatskog olimpijskog 
odbora i Rektorskog zbora. Naime, Rektorski kolegij u širem sastavu Sveučilišta u Zagrebu je 
zaključio kako je točka 3. prijedloga Sporazuma teško provediva jer neke obveze 
podrazumijevaju zakonske/regulatorne promjene (npr. dodjela prava na produljeni status 
redovitog studenta i reguliranje pitanja mirovanja obveza kategoriziranih sportaša) te 
prilagodbe velikog broja studijskih programa (npr. uvjeti upisa u idući semestar, osiguravanje 
mentora, prisustvovanja sportaša u nastavi, polaganje kolokvija i ispita izvan redovitih 
termina i dr.). Stoga predlaže da se točka 3. preradi na način da bude načelna.  
  
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik prof. dr. sc. Alfio Barbieri  predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

1. Rektorski zbor podržava prijedlog za potpisivanj e Sporazuma uz uvjet da se 
pojedina pitanja urede posebnim sporazumima izme đu pojedinog sveu čilišta i 
Hrvatskog olimpijskog odbora.  

2. Rektorski zbor je mišljenja da je to čka 3. prijedloga Sporazuma teško provediva jer 
neke obveze podrazumijevaju zakonske/regulatorne pr omjene te smatra da 
navedena to čka treba biti na čelna.  

3. Zadužuju se glavni tajnici Sveu čilišta u Zagrebu, Sveu čilišta u Rijeci i Sveu čilišta 
J. J. Strossmayer da pripreme novi prijedlog to čke 3. Sporazuma te da isti 
predlože na sljede ćoj sjednici Rektorskog zbora.  

 
Budući da ostalih primjedbi na zapisnik nije bilo Rektorski zbor jednoglasno prihva ća 
zapisnik 5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2013./2014. održane 15. 
svibnja 2014. uz izmjenu zaklju čka pod to čkom 5. koji je u skladu sa zaklju čcima s ove 
sjednice.  
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Ad.2. 
 Na prijedlog pomoćnice ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Ružice 
Beljo Lu čić, voditeljica Službe za razvoj i informacijsku strukturu sustava visokog 
obrazovanja Ivana Krznar  prezentirala je pregled dosadašnje provedbe pilot programskih 
ugovora. Ukratko je obrazložila analizu pojedinačnih općih i specifičnih ciljeva visokih učilišta 
te provođenje pilot programskih ugovora. Također je predočila uočene nedostatke u 
implementaciji programskih ugovora od strane visokih učilišta i samog Ministarstva ali i 
aktivnosti koje je MZOS ocijenio kao najbolje.  
 
 
Ad.3. 

Na prijedlog pomoćnice ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Ružice 
Beljo Lu čić, načelnik Sektora za poslovanje visokih učilišta i studentski standard Luka 
Juroš  prezentirao je plan rada pripreme programskih ugovora za razdoblje 2015./16. – 
2017./18. kojeg je pripremilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Ministarstvo planira 
proširenje programskih ugovora na način da se oni već za 2016. fiskalnu godinu potpisuju za 
cjelokupni proračun, a sveučilišta će samostalno odlučivati žele li promijeniti način 
financiranja. Zainteresirana sveučilišta trebat će demonstrirati kapacitete za upravljanje 
sredstvima za ostvarenje strateških ciljeva, a ona koja nemaju te kapacitete ugovarat će 
financiranje kao i dosad, a u ukupno financiranje mogu ući u narednim godinama. Dodatno je 
obrazložio ulogu Svjetske banke kao neutralne institucije koja provodi ekspertizu i analizu 
spremnosti sveučilišta za ulazak u proširene programske ugovore prema zajednički 
dogovorenim kriterijima. Dodao je kako je do listopada 2014. planirano izvršenje 
samoanaliza uprava sveučilišta o kapacitetima za programsko financiranje kao i zajednički 
rad Ministarstva i sveučilišta na definiranju kriterija za proširenje programskog financiranja te 
pripremi projekta Svjetske banke. Najavio je i održavanje EUA foruma o financiranju visokih 
učilišta, 9. i 10. listopada u Bergamu na kojem predlaže da sudjeluju predstavnici pojedinih 
sveučilišta.  

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  smatra da bi sveučilišta 
trebala dobiti smjernice o tome što se očekuje od samoanalize te podsjetio kako su 
sveučilišta do početka 2012. godine već izrađivala određenu dokumentaciju (roadmaps) te bi 
trebalo vidjeti može li se pripremljena dokumentacija iskoristiti.   
 Prof. dr. sc. Alfio Barbieri  je zamolio pojašnjenje što se misli pod pojmom kapaciteti 
sveučilišta te što se događa u slučaju da se iz proračuna dobiju nedostatna financijska 
sredstva.  
 Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je pojasnila kako se pod kapacitetom 
podrazumijevaju kadrovi i njihova znanja, tj. sustav koji će pratiti financijske ugovore. Ključno 
je da sveučilište dogovara određenu svotu novca za financiranje svih djelatnosti tijekom 
jedne godine i ono mora imati mehanizme da u listopadu ne ostane bez novca. Poticaji za 
sveučilišta koja će provoditi programske ugovore postoje u sredstvima iz europskih fondova.  
Napominje da uključivanje u proširene programske ugovore nije obvezujuće te da sveučilišta 
ne mogu računati na zapošljavanje dodatnih kadrova. 
 Na pitanje prof. dr. sc. Vesne Vrtiprah  vezano uz rokove za izvršenje planiranih 
aktivnosti Luka Juroš  je pojasnio kako su rokovi fleksibilni te dodao kako je ključno da 
MZOS i sveučilišta zajednički definiraju kriterije u kojima će biti definirani i kapaciteti. Dodao 
je kako na sveučilištima postoje zadovoljavajući kapaciteti ali su oni trenutno na 
sastavnicama ili odjelima. Uz dobru organizaciju i uključivanje osoba koje rade na poslovima 
vezanim uz financije na sastavnicama i odjelima, sveučilišta unutar sebe mogu vrlo dobro 
koordinirati rad bez novih zapošljavanja. 
  Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lu čin  je dodao kako najavljeno 
predviđa određene reforme. Ističe kako puno zaposlenika sveučilišta trenutno radi dodatne 
poslove i bit će teško objasniti promjene koje stoga moraju biti praćene poticajima. Smatra 
da bi, neovisno o Svjetskoj banci, trebalo napraviti hitnu analizu i pristupiti uklanjanju 
postojećih prepreka. Ne može se integrirano upravljati institucijom uz količinu prepreka koje 
u ovom trenutku postoje. Institucije moraju biti u stanju kontrolirati svoj proračun te ističe 
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kako to nije moguće kad npr. sveučilište samostalno ne može kontrolirati sustav 
napredovanja jer to rade matični odbori.  
 Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je dodala kako ovakva reforma podrazumijeva 
određene reforme unutar sveučilišta koje su u smislu i u smjeru u kojem MZOS smatra da bi 
trebale ići. I za reforme i za ostvarene ciljeve postoje poticaji pa tako sveučilišta u skladu sa 
rezultatima ostvaruju bolje uvjete financiranja u narednom ugovornom razdoblju.  
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin  predlaže da se pokrene rasprava o kolektivnom ugovoru 
budući da isti direktno interferira s upravljanjem, te da se razdijeli dio koji se odnosi na 
minimalna prava zaposlenika i dio koji se upliće u upravljanje institucijom, kao što je npr. 
radno vrijeme.   
 Prorektorica Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vesna Vaši ček smatra da ulazak u 
programske ugovore daje odgovornost sveučilištu ali treba nositi i mehanizme da se ta 
odgovornost može provesti u financijskoj autonomiji. Smatra da kapaciteti odražavaju brigu 
tj. nebrigu Ministarstva za sveučilišta. Sveučilište u Zagrebu je imalo niz intervencija prema 
MZOS-u kako bi se Sveučilištu dala jača autonomija u određenim segmentima, ali kako nije 
dobivena Sveučilište nije bilo u mogućnosti na adekvatan način ustrojiti administrativne 
kapacitete, konkretno za područje ljudskih resursa. Situacija pravnog okvira koja definira 
sveučilišnu djelatnost i njegova prilagodba za programske ugovore je važan segment koji, 
ukoliko ne bude pažljivo odrađen, može dovesti do problema u realizaciji. To se ne tiče samo 
odnosa MZOS-a i sveučilišta nego i sveučilišnih internih odnosa, dijelom vezano uz 
kolektivne ugovore. Sveučilište u Zagrebu se dovoljno rano i jasno odredilo prema cjelovitim 
programskim ugovorima.  
 Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  je dodao kako je stav Sveučilišta u Zagrebu uvijek bio 
kako parcijalni programski ugovori nisu dio cjelovitih programskih ugovora već njihova 
negacija.   
  Budući da nije bilo dodatnih komentara ili pitanja prof. dr. sc. Alfio Barbieri  zaključuje 
raspravu i prelazi na novu točku dnevnog reda.  
 
 
Ad.4. 

 Prorektorica Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Melita Kova čević obrazložila je 
prijedlog za revidiranje Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i 
stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja kojeg je uputila kao 
predsjednica Povjerenstva Rektorskog zbora za tumačenje uvjeta za izbore u zvanja. 
Povjerenstvo predlaže revidiranje postojeće ili donošenje nove Odluke iz razloga što su se 
od donošenja važeća Odluke iz 2007. godine promijenile zakonske regulative čije se 
odredbe odnose ili su na drugi način vezane uz predmetnu Odluku, isto kao što su se 
promijenili i neki tehnički uvjeti. Stoga Povjerenstvo često zaprima zahtjeve za dodatnim 
tumačenjem pojedinih odredbi Odluke te je zaključilo kako pojedini uvjeti ili njihove 
formulacije nisu primjenjivi u današnjem kontekstu ili ostavljaju prostor za različite 
interpretacije. Povjerenstvo je na posljednjem sastanku zaključilo da se Rektorskom zboru 
predlaži povećanje broja članova postojećeg Povjerenstva iz znanstveno-nastavnih redova ili 
osnivanje novog Povjerenstva. Postojeće Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Melita 
Kovačević, predsjednica, prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, član, Zdenka Barišić, dipl. iur., član i 
Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., član također predlaže proširenje ovlasti na način da bude 
odgovorno za izradu novog revidiranog prijedloga Odluke Rektorskog zbora o nužnim 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna 
zvanja te da, nakon usvajanja Odluke, bude odgovorno za davanje tumačenja pojedinih 
uvjeta iz iste Odluke.  

Prof. dr. sc. Pero Lu čin predlaže da svako sveučilište bude zastupljeno sa po 
jednim predstavnikom iz znanstveno-nastavnih redova.  
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Nakon provedene rasprave predsjednik prof. dr. sc. Alfio Barbieri  predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

1. Postoje će Povjerenstvo za tuma čenje Odluke za izbore u zvanja proširit će se na 
način da u njegovom radu sudjeluje po jedan predstavni k svakog javnog 
sveučilišta iz akademskih redova. 

2. U radu Povjerenstva trenutno sudjeluju predstavn ici akademske zajednice 
Sveučilišta u Zagrebu (prof. dr. sc. Melita Kova čević, predsjednica) i Sveu čilišta J. 
Strossmayer u Osijeku (prof. dr. sc. Rudolf Scitovs ki) dok će ostala sveu čilišta 
dostaviti svoje prijedloge članova Povjerenstva do 1. rujna 2014. 

3. Proširuju se ovlasti Povjerenstva na na čin da postaje odgovorno za izradu novog 
revidiranog prijedloga Odluke Rektorskog zbora o nu žnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stru čne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nasta vna zvanja te 
da, nakon usvajanja Odluke, bude odgovorno za davan je tuma čenja pojedinih 
uvjeta iz iste Odluke.  

 

 

Ad.5. 
   Na molbu prof. dr. sc. Alfia Barbieria , glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci Roberta 
Hlača Mlinar , dipl. iur.  obrazložila je prijedlog da se postojeći Poslovnik Rektorskog zbora 
prilagodi novom zakonskom okviru te prilagodi redoslijed predsjedanja Rektorskim zborom, 
budući da u važećem Poslovniku nisu navedeni predsjedatelji nakon ove akademske godine.  
 

Budući da nije bilo primjedbi predsjednik prof. dr. sc. Alfio Barbieri  predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

Poslovnika Rektorskog zbora  
 

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Rektorskog  zbora je u prilogu ovog 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad.6. 

 Na prijedlog prof. dr. sc. Alfia Barbieria  voditelj Službe za poslovanje visokih 
učilišta pri MZOS-u Tomislav Vodi čka ukratko je obrazložio molbu da Rektorski zbor 
imenuje predstavnike koji će se susresti s međunarodnim stručnjacima prilikom njihovog 
posjeta Republici Hrvatskoj (od 29. rujna do 3. listopada 2014.) u sklopu projekta PL4SD. 
Predstavnici su zamolili da se imenuje predstavnik Sveučilišta u Zagrebu i još jednog javnog 
sveučilišta.  

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

Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
 

Rektorski zbor imenuje prof. dr. sc. Blaženku Divja k, prorektoricu za studente i studije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Snježanu Priji ć Samardžija, prorektoricu za studije 
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i studente Sveu čilišta u Rijeci za susret s me đunarodnim stru čnjacima u sklopu 
projekta PL4SD.   
 
 
Ad.7. 

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić obrazložila je zamolbu, tj. obavijest Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta da se studentima s poplavljenih područja omogući upis izvan 
kvote u ak. god. 2014./2015. zbog procjene da će katastrofalne poplave koje su pogodile 
regiju bitno utjecati na tijek provedbe ovogodišnjih upisa te da im se omogući ukidanje 
administrativnih troškova upisa. Podsjetila je da se slična odredba već nalazi u Zakonu o 
saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
Ad.8. 
 Prof. dr. sc. Alfio Barbieri izvijestio je o zamolbi Instituta za razvoj obrazovanja da 
Rektorski zbor, kao i prethodnih godina, bude pokrovitelj 10. Sajma stipendija i visokog 
obrazovanja koji će se održati 14. listopada 2014. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u 
Zagrebu i 16. listopada 2014. na Sveučilištu u Rijeci. 

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

jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
 

Rektorski zbor je suglasan biti pokroviteljem 10. S ajma stipendija i visokog 
obrazovanja koji će se održati 14. listopada 2014. u Nacionalnoj i sv eučilišnoj knjižnici 
u Zagrebu i 16. listopada 2014. na Sveu čilištu u Rijeci. 
 
Ad.9. 
  Prof. dr. sc. Jasmina Havranek je izvijestila kako odustaje od najavljene točke 
Prezentacija AZVO – Projekt upisa kroz SPU iz razloga što je ista prezentacija održana za 
predstavnike Rektorskog zbora dan ranije.  
 
 
Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Alfio Barbieri  zaključio je sjednicu u 15 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                          Predsjednik Rektorskog zbora: 
 
 
Paula Pavletić, prof.          prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r. 
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Na temelju članka 105. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.: 
123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07 – odluka Us RH, 46/07., 45/09. i 63/11. i 94/13.) 
Rektorski zbor RH na 6. sjednici u akademskoj 2013./2014. godini održanoj 9. srpnja 2014. u 
Zagrebu jednoglasno donosi 

 
O D L U K U 

 
Usvaja se prijedlog izmjena i dopuna  Poslovnika Re ktorskog zbora na sljede ći način : 
 
Članak 1. 
Postoje ći članak 1. stavak 3. se briše, a stavak 2. se proširu je i glasi: 
„U radu Rektorskog zbora sudjeluju, bez prava odlu čivanja, rektor Sveu čilišta u 
Mostaru, predstavnik Vije ća veleučilišta i visokih škola te predstavnik privatnih 
sveučilišta.“ 
 
Članak 2. 
Postoje ći članak 2. stavak 3. mijenja se i glasi:  
„Redoslijed imenovanja predsjednika Rektorskog zbor a 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 akadem skoj 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 20 20./2021. godini.“ 

 
Članak 3.  
Postoje ći članak 5. stavak 2. dopunjuje se alinejama koje glas e: 

- predlaže Nacionalnom vije ću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvo j 
članove podru čnih znanstvenih i umjetni čkih vije ća i mati čnih odbora za pojedina 
polja, 

- donosi i objavljuje u Narodnim novinama Popis akade mskih naziva i 
akademskih stupnjeva te njihovih kratica i Popis st ručnih naziva i njihovih kratica. 
 
Članak 4. 
Dodaje se novi članak 13. koji glasi:  
Navođenje položaja i radnih mjesta te ozna čavanje radnika/radnica u muškom rodu u 
ovoj Odluci ne može se ni kojem smislu tuma čiti kao osnova za spolnu/rodnu 
diskriminaciju ili privilegiranje. 
 
Članak 5. 
Članak 14. postaje članak 15. , a članak 15. postaje članak 16. te se prihva ća izmjena u 
posljednjoj alineji koja sada glasi:  

- Poslovnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljiv anja na mrežnoj stranici 
Rektorskog zbora. 
 

Predsjednik Rektorskog zbora RH 
 
 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri 
 


