
 

Klasa: 602-04/14-05/40     
Urbroj: 380-230/071-15-6 
Rijeka, 17. prosinca 2014.        
 

 
Z A P I S N I K 

 
2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2014./2015. godini održane 17. 
prosinca 2014. na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb s 
početkom u 11 sati. 
 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 

1. prof. dr. sc. Pero Lu čin, rektor Sveučilišta u Rijeci i predsjednik 
Rektorskog zbora, 

2. prof. dr. sc. Damir Boras , rektor Sveučilišta u Zagrebu,  
3. prof. dr. sc. Šimun An đelinovi 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. Alfio Barbieri , rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 
8. prof. dr. sc. Slavica Ćosovi ć Bajić, predsjednica Vijeća veleučilišta i 

visokih škola, 
9. prof. dr. sc. Ljerka Ostoji ć, rektorica Sveučilišta u Mostaru. 

 Ostali nazočni:  
10. prof. dr. sc. Ivo Druži ć, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj,   
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. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
14. prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu,  
15. prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
16. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga , prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
17. Paula Pavleti ć, prof. , tajnica Rektorskog zbora, 
18. Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci,  
19. Danijela Bradamante, rukovoditeljica Kabineta rektora Sveučilišta u 

Rijeci, 
20. mr. sc. Tamara Dagen , glasnogovornica Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Pero Lu čin,  predsjednik Rektorskog zbora u 
akademskoj 2014./2015. godini koji utvrđuje, a prisutni članovi jednoglasno 
prihvaćaju sljedeći: 

 
D n e v n i  r e d: 

1. Prihva ćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskog zbora u akade mskoj 
godini 2014./2015.; 

2. Tematska to čka: Osiguravanje kvalitete, akreditacijski sustav i  razvoj 
visokog obrazovanja; 

3. Dekanski rokovi i uvjetni upis na diplomskom stu diju; 
4. Zapošljavanje osoba s invaliditetom;  
5. Prijedlog članova za Savjet za financiranje znanstvene djelatn osti i 

visokog obrazovanja; 
6. Razno. 
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 Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Pero Lu čin  otvorio  je 2. sjednicu 
Rektorskog zbora u ak. god. 2014./2015.  
 
Ad.1.  
 Primjedbi na dostavljeni prijedlog zapisnika nije bilo te prof. dr. sc. Pero Lučin 
predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihva ća zapisnik 1. sjednice 
Rektorskog zbora u akademskoj godini 2014./2015. od ržane 12. studenoga 
2014. u Rijeci. 
 
Ad.2. 

Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Pero Lu čin  podsjetio je da je 
tematsku točka o osiguravanju kvalitete i akreditacijskom sustavu predložio jer 
smatra da je za kvalitetan razvoj visokog obrazovanja potrebno donijeti izmjene i 
dopune važećeg Zakona o osiguravanju kvalitete donesenog 2009. godine, te je u 
tom smislu prethodno zatražio institucijske stavove javnih sveučilišta. Većina 
sveučilišta dostavila je svoje stavove te prof. Lučin pokreće raspravu prije svega 
istaknuvši pet načela koja bi zakonodavac trebao poštovati pri donošenju 
regulative u znanosti i visokom obrazovanju, a koja se trenutno u praksi 
narušavaju. Riječ je o načelima autonomije, fleksibilnosti i dinamičnosti, 
racionalnosti, povjerenja i supervizije. Govoreći o autonomiji sveučilišta, rektor 
Lučin je istaknuo kako je ona zajamčena Ustavom Republike Hrvatske ali se u nju 
pokušava zadirati pojedinim zakonskim i podzakonskim aktima i propisima. 
Istaknuo je kako se kroz administrativne procedure koči razvoj sveučilišta. Vezano 
uz načela fleksibilnosti i dinamičnosti, smatra da zakonska regulativa sveučilištima 
mora omogućiti lakšu prilagodbu potrebama tržišta rada i fleksibilnije stvaranje 
akademskih profila kako bi završeni studenti bili konkurentni na tržištu rada. 
Nadalje, vezano uz načelo racionalnosti, u postojećem zakonskom okviru 
nemoguće je u punom smislu razvijati programe cjeloživotnog obrazovanja (LLL) 
te dalje razvijati studijske programe na diplomskoj i poslijediplomskoj razini u 
skladu s europskim standardima. Zaključio je kako u skladu s trenutnim zakonskim 
rješenjima sveučilišta ne mogu autonomno i racionalno koristiti svoje resurse, zbog 
čega je gotovo nemoguće osigurati unutarnju mobilnost studenata i nastavnika te 
uspostaviti kvalitetne interdisciplinarne studijske programe. Nadalje smatra da bi 
zakonodavac trebao propise temeljiti na načelu povjerenja i osloboditi sveučilišta 
od administrativne kontrole kojom se na njih pokušava vršiti politički pritisak te 
zadirati u njihovu autonomiju. Vezano uz načelo supervizije, mišljenje je rektora 
Lučina da institucija koja provodi akreditaciju mora biti neovisna i da njezina uloga 
nije kontrola nego supervizija sveučilišnih procedura i standarda, što treba 
realizirati kroz partnerski odnos. Zaključio je kako se kroz prakse narušavaju sva 
prethodno navedena načela, a posebice načelo racionalnosti. Govoreći o ulozi 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje, smatra da bi trebalo ukinuti nepotrebna 
tijela kao što su područna znanstvena vijeća i matični odbori na nacionalnoj razini 
već se njihova zadaća treba povjeriti sveučilištima koja treba kontrolirati 
Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.   

Prorektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ante Čović protivi se ukidanju 
navedenih tijela jer smatra da su ona jedina garancija ujednačenosti uvjeta za 
izbore u zvanja na nacionalnoj razini. 

Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina 
Havranek  pozdravila je ovakvu raspravu koju smatra pooštravanjem načela 
kvalitete. Istaknula je kako su izbori u zvanja veliko opterećenje za matične odbore, 
a ljudi su nezadovoljni provedenim postupcima. Smatra da je najveći izvor kvalitete 
u kvalitetnom izboru nastavnika.  

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras  smatra kako bi 
Rektorski zbor trebao surađivati na studijima te da bi javna sveučilišta trebala 
djelovati kao cjelina na nacionalnoj razini. Treba zadržati kvalitetu i izbaciti svako 
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ideološko miješanje države, ali bi MZOS trebao osigurati informacijsku 
infrastrukturu za sva područja, a ne samo kvalitetu.  

Rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfio Barbieri  smatra kako 
postoji previše propisa koji reguliraju djelatnost sveučilišta te smatra da bi trebalo 
prepustiti sveučilištima da sama organiziraju svoju djelatnost, posebno vezano uz 
norma-sate što je ograničeno Zakonom o radu.  

Prorektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miloš Judaš  smatra da vezano 
uz izbore u zvanja treba ukinuti izbor u znanstvena zvanja na vlastiti zahtjev ili 
postaviti na način da postoje izbori samo u znanstveno-nastavna zvanja. Također, 
smatra da mora postojati standard ispod kojeg se ne smiju osnivati doktorske škole 
ili dozvoliti osnivanje doktorskog studija za kojeg ne postoje mentori, tj. mentori 
dolaze s drugog sveučilišta. Posebno je istaknuo kako pravila postavljena za javna 
sveučilišta moraju vrijediti i za privatna.  

Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć istaknuo je kako 
Europska unija u svojim dokumentima ističe održiv i pametan razvoj koji je 
nemoguć bez suradnje s gospodarstvom. Smatra kako je potrebno uspostaviti 
koncept nastavnih baza koje se vezuju s gospodarstvom i na kojima se provodi 
vrhunski znanstveni i stručni rad. Predlaže da se nastava održava u nastavnim 
bazama po svim kriterijima kvalitete, ali da se nastavne baze tretiraju kao 
sveučilišne. Time nastavnim bazama otvaramo mogućnost prijave na EU projekte 
i napredovanja kadrova. Ideja je da su u nastavnim bazama mentori koji će se 
kasnije javljati na slobodna znanstveno-nastavnička mjesta na sveučilištima, a 
kvaliteta se može kontrolirati metodom duplog mentora. Također smatra da treba 
ojačati partnerski odnos s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te raditi na 
vraćanju kvalitete studijima, a ne njihovom ukidanju.  

Rektorica Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah je upozorila 
kako se sveučilišta susreću s problemom akreditacije studijskih programa iz 
razloga što još uvijek nije donesen dokument „Mreža sveučilišta“ te mogu očekivati 
probleme prilikom upisa u sljedeću akademsku godinu, bez obzira što su poslala 
zahtjeve za upis studijskih programa u Upisnik. Istaknula je još jedan problem  – 
da znanstvenici zaposleni u znanstvenim institutima koji su sastavnice sveučilišta 
ne mogu biti nositelji kolegija na matičnom sveučilištu.    

Rektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku prof. dr. sc. Željko Turkalj  je 
upozorio kako se u procjenama programa pri akreditaciji ne broje ljudi zaposleni 
na institutima i iz prakse te smatra da sve koji mogu biti u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja treba priznati kao nositelje kolegija. 

Pomoćnica ministra prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić smatra da je period prije 
novog akreditacijskog ciklusa dobar trenutak za promjenu regulativa vezanih uz 
osiguravanje kvalitete. Osnovni je problem omjer broja stalno zaposlenih 
nastavnika i studenata što je regulirano Zakonom iz 2009. godine. Taj se Zakon 
može mijenjati, ali na način da ne utječe na urušavanje kvalitete. Dodala je kako 
nedonošenje dokumenta „Mreža sveučilišta“ ne priječi integrirana sveučilišta da 
pošalju zahtjeve za upis studijskih programa u Upisnik znanstvenih organizacija. 

 
Nakon provedene rasprave predsjednik Rektorskog zbora RH prof. dr. sc. 

Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor RH jednoglasno donosi sljedeći 
      

ZAKLJU ČAK 
I. 

Zadužuje se prorektorica Sveu čilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana 
Čukovi ć Bagić da temeljem pristiglih institucijskih stavova javn ih sveu čilišta 
vezano uz osiguravanje kvalitete u visokom obrazova nju pripremi 
objedinjeni prijedlog izmjena i dopuna postoje će zakonske regulative u 
podru čju osiguravanja kvalitete te akreditacijskom sustav u u visokom 
obrazovanju. 
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II. 
Objedinjeni prijedlog izmjena i dopuna postoje će zakonske regulative u 

podru čju osiguravanja kvalitete te akreditacijskom sustav u u visokom 
obrazovanju uputit će se Rektorskom zboru RH na prihva ćanje. 
 

III. 
Rektorski zbor će konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o 

osiguravanju kvalitete uputiti Ministarstvu znanost i, obrazovanja i sporta.  
 

III. 
Rektorski zbor će pripremiti priop ćenje za medije sa ove sjednice u 

kojima će se istaknuti pet na čela koja bi zakonodavac trebao poštovati pri 
donošenju regulative u znanosti i visokom obrazovan ju, a koja se trenutno u 
praksi narušavaju. 
 
 
Ad.3. 

Rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfio Barbieri  je zatražio da 
Rektorski zbor raspravi o dekanskim rokovima kojim se onemogućava studentima 
da završe studij do određenog roka.  

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je upozorila kako u Zakonu piše da osoba 
koja nije završila preddiplomski studij ne može upisati diplomski a studenti nisu na 
gubitku budući da imaju pravo upisati diplomski studij do kraja listopada. 
Napomenula je kako sveučilišta mogu samostalno regulirati uvjete.  

Prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć Bagić je dodala kako je problem što se sustav 
ISVU zaključava 1. listopada i nije prilagođen dvopredmetnim studijima, na što je 
prof. Beljo Lučić dodala kako ISVU sustav nije obvezan. 

Prof. dr. sc. Slavica Čosovi ć Bajić predlaže da Tehničko veleučilište Zagreb 
organizira radionicu vezano uz uporabu ISVU sustava. 

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je nakon nekoliko primjedbi vezanih uz korištenje 
ISVU sustava zamolio da se ne širi tema te predlaže da se o ISVU sustavu održi 
zasebna rasprava na jednoj od sljedećih sjednica što su ostali jednoglasno 
prihvatili. 
 
Ad.4.  

Rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Ante Ugleši ć upozorio je na dopis 
Zavoda za vještačenje, profesionalnu orijentaciju i zapošljavanje osoba s 
invaliditetom kojeg su dobila sva sveučilišta, a kojim se upozorava da su sveučilišta 
u obvezi zaposliti osobe s invaliditetom u stopi od 3%. Moli da Rektorski zbor 
zatraži stavljanje te odredbe izvan snage budući da sveučilišta zbog svojih 
specifičnosti znanstvenih i znanstveno-nastavnih radnih mjesta nisu u mogućnosti 
udovoljiti traženoj odredbi. 

Prof. dr. sc. Damir Boras  smatra da se invalidnim osobama treba omogućiti 
sva moguća skrb, ali država ne može organizirati poslovanje sveučilišta te predlaže 
da se za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom omogući zapošljavanje još jedne 
osobe na 100% plaće. Smatra da je taj propis diskriminatoran. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć podržava prijedlog da svako radno mjesto 
za osobu s invaliditetom povlači i jedno novo radno mjesto. Smatra da dvije 
odredbe vezano uz zapošljavanje osoba s invaliditetom i zabranu zapošljavanja u 
javnim službama nisu kompatibilne te predlaže da se resornom ministarstvu uputi 
prijedlog za izuzećem sveučilišta iz odredbe o obveznom zapošljavanju osoba s 
invaliditetom.  

 
Nakon provedene rasprave predsjednik Rektorskog zbora RH prof. dr. sc. 

Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor RH jednoglasno donosi sljedeći 
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ZAKLJU ČAK 

 Rektorski zbor će od Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 
zatražiti da pokrene postupak kojim će se iz Zakona o profesionalnoj 
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditeto m (NN 157/13) te Pravilnika 
o utvr đivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom  (NN 44/14) izuzeti 
javna sveu čilišta, budu ći da se tim odredbama narušava autonomija 
sveu čilišta. 
 
Ad.5.   

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  izvijestio je kako je Nacionalno vijeće za znanost, 
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj objavio Javni poziv za dostavu prijedloga 
kandidata za Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, 
a Rektorski zbor RH je jedan od ovlaštenih predlagača. Tok za dostavu prijedloga 
je 31. siječnja 2015. 

 
Nakon provedene rasprave predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Pero 

Lučin  predlaže, a Rektorski zbor RH jednoglasno donosi sljedeću 
      

ODLUKU 
I. 

Predlažu se za članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnos ti i 
visokog obrazovanja sljede ći kandidati:  

1. Prof. dr. sc. Jože Peri ć, Sveučilište u Rijeci 
2. Prof. dr. sc. Miloš Judaš, Sveu čilište u Zagrebu 
3. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, Sveu čilište J. J. Strossmayer u 
Osijeku 
4. Prof. dr. sc. Branko Matuli ć, Sveučilište u Splitu 
5. Prof. dr. sc. Dijana Vican, Sveu čilište u Zadru (dostavljen 
životopis) 
6. Prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, Sveu čilište u Dubrovniku 
7. Prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare, Sveu čilište J. Dobrile u Puli 

 
II. 

Rektorski zbor RH će u ime svih javnih sveu čilišta u RH uputiti 
jedinstveni prijedlog kandidata za Savjet za financ iranje znanstvene 
djelatnosti i visokog obrazovanja, te pojedina javn a sveu čilišta ne će slati 
zasebne prijedloge.  
 
Ad.6. 

Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Pero Lu čin  pod točkom „Razno“ 
predlaže:  

6.1. Tumačenje čl. 67. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o znanosti i visokom obrazovanju;  

6.2. Obavijest o održavanju Radionice o upravljanju i strateškom 
menadžmentu u organizaciji Sveučilišta u Rijeci i University of 
Georgia; 

6.3. Obavijest AZVO-a. 
 

Ad.6.1. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  članovima Rektorskog zbora dao je na uvid 

tumačenje Članka 67. stavak 3. (3) vezano uz napredovanje redovitih profesora u 
trajno zvanje za koje vrijede stare odredbe Zakona, dobiveno od strane 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem traženja Rektorskog zbora, a 
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sukladno zaključku s posljednje sjednice. Sukladno tumačenju Ministarstva, na 
ponovni izbor na radno mjesto za osobe koje su zatečene u zvanju i na radnom 
mjestu redovitog profesora, na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13), 
primjenjuje se odredba članka 95. stavka 2. ranijeg Zakona kojom je propisano da 
se natječaj za ponovni izbor u to zvanje i na radno mjesto raspisuje najranije šest 
mjeseci prije isteka roka od pet godina od prvog izbora. Za navedeni izbor se 
podrazumijeva primjena kriterija koji su vrijedili do 30. srpnja 2013. kada je stupio 
na snagu novi Zakon. Netočno je da se na zaposlenike zatečene u zvanju i na 
radnom mjestu redovitog profesora primjenjuje odredba članka 67. novog Zakona 
samo u smislu kriterija i postupka, a ne i na odobravanje samog raspisa natječaja, 
jer su i u tom slučaju ustanove dužne raspisati natječaj uz nužnu pretpostavku da 
za to imaju osigurano radno mjesto. Ukoliko ustanova nema osigurano radno 
mjesto na zaposlenike će se primijeniti članak 102. stavak 2. važećeg Zakona na 
način da stručno povjerenstvo visokog učilišta podnosi izvješće o radu zaposlenika 
stručnom vijeću visokog učilišta u kojem je pristupnik zaposlen. Oblik izvješća te 
minimalne uvjete za izbor u zvanje propisuje Nacionalno vijeće za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj. Visoko učilište propisuje postupak odlučivanja o 
prihvaćanju izvješća, a može propisati i dodatne uvjete o kojima se podnosi 
izvješće.  

Predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj prof. dr. sc. Ivo Druži ć je izvijestio kako Nacionalno vijeće trenutno radi na 
izradi pravila za napredovanje u zvanjima te smatra da se Povjerenstvo 
Nacionalnog vijeća kojem je na čelu prof. dr. sc. Željko Potočnjak i Povjerenstvo 
Rektorskog zbora za revidiranje Odluke o izborima u zvanja kojem je na čelu prof. 
dr. sc. Ante Čović, trebaju koordinirati svoj rad te radi racionalizacije vremena 
zajednički raditi na izradi kriterija za izbore u zvanja. Upozorio je kako postoje tri 
povezana procesa vezano uz izbore u zvanja, a to su Pravilnik o izborima u 
znanstvena zvanja kojeg donosi Nacionalno vijeće, Odluka Rektorskog zbora o 
nužnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja kojeg potvrđuje 
Nacionalno vijeće te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osiguravanju kvalitete. 
Budući da se radi o snažno povezanim procesima, predlaže da se Nacionalno 
vijeće i Rektorski zbor koordiniraju te provedu zajedničku raspravu o nacrtu 
Pravilnika o izboru u znanstvena zvanja, prije no što se provede javna rasprava.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je istaknuo kako su visoka učilišta obvezna provesti 
izbore u zvanja, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je dužno osigurati 
sredstva za kandidate koji su izabrani prema Zakonu.  

 
Nakon provedene rasprave predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Pero 

Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi 
 

ZAKLJU ČAK 
 Čelnici javnih sveu čilišta će Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 

dostaviti popis svih nastavnika u znanstveno-nastav nom zvanju redovitog 
profesora - prvi izbor koji su to znanstveno-nastav no zvanje stekli prije 30. 
srpnja 2013. godine (bez navo đenja onih koji su nakon 30. srpnja stekli trajno 
zvanje) s navo đenjem datuma izbora u redovitog profesora i godine kada im 
isti če pet godina od izbora.  
 

Ad.6.2. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  izvijestio je da Sveučilište u Rijeci u suradnji s 

University of Georgia organizira Radionice o upravljanju i strateškom 
menadžmentu koje su prilagođene visokoobrazovnim institucijama. Predlaže da se 
radionice organiziraju za rektore i prorektore javnih sveučilišta što su članovi 
Rektorskog zbora prihvatili. Radionice financira Vlada SAD-a i besplatne su za 
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sudionike koji moraju sami pokriti troškove smještaja. Naglasio je kako je rok za 
prijavu na radionice 23. prosinca 2014. te moli da svi zainteresirani pošalju svoje 
prijavnice do navedenog datuma.   
 
Ad.6.3 . 

Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina 
Havranek  izvijestila je kako je Agencija dobitnica ovogodišnje „Povelje za poseban 
doprinos u edukaciji i promociji kvalitete“ koju tradicionalno dodjeljuje Hrvatsko 
društvo za kvalitetu, na čemu su joj članovi Rektorskog zbora čestitali. 
 
Ad.6.4. 

Prof. dr. sc. Ante Čović predlaže da Rektorski zbor raspravi o Odluci Vlade 
RH o zabrani novog zapošljavanja u javnim službama te o negativnim učincima 
takve odluke na sustav visokog obrazovanja.  Njome je eliminirana jedna kategorija 
zaposlenika te takvu odluku smatra neodrživom i štetnom u funkcionalnom smislu, 
jer dovodi do paralize u funkcioniranju sustava, u ekonomskom smislu, jer 
predviđeni model vanjske usluge znatno poskupljuje obavljanje pomoćno-tehničkih 
poslova, u  radno-pravnom smislu, jer interna preraspodjela poslova zadire u prava 
radnika, te u političkom smislu, jer se model tzv. outsourcinga, koji se pokazao 
politički dvojbenim, ovdje eksperimentalno uvodi u osjetljivi sustav visokog 
obrazovanja. Također, smatra da je točka IV. Odluke protuustavna jer zadire u 
autonomiju sveučilišta u dijelu propisivanja načina na koji će sveučilišne ustanove 
interno organizirati obavljanje pomoćno-tehničkih poslova. Stoga predlaže da 
Rektorski zbor od Vlade RH zatraži izmjenu i dopunu točke IV. Odluke o zabrani 
novog zapošljavanja u javnim službama.  

 
Nakon provedene rasprave, predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Pero 

Lučin  predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
Rektorski zbor će Vladi RH uz obrazloženje uputiti prijedlog za izm jenu i 

dopunu Odluke o zabrani novog zapošljavanja u javni m službama na sljede ći 
način: 

Stavak 3. to čke II. mijenja se i glasi: "Odredbe stavaka 1. i 2.  ove to čke 
ne odnose se na poslove obuhva ćene to čkom IV. ove Odluke, osim kada se 
ti poslovi obavljaju u sveu čilišnim ustanovama."  

 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  zaključio je sjednicu u 14.10 sati. 

 
  
Zapisnik sastavila:                                               Predsjednik Rektorskog zbora: 
 
 
Paula Pavletić, prof.        prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r. 
 


