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Z A P I S N I K 
 
7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2014./2015. godini održane 23. srpnja 
2015. na Rektoratu Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića bb, Zadar, s 
početkom u 17 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 i zamjenik 
predsjednika Rektorskog zbora,  

3. prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć, rektor Sveučilišta u Splitu, 
4. prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, rektorica Sveučilišta u Dubrovniku, 
5. prof. dr. sc. Ante Ugleši ć, rektor Sveučilišta u Zadru,  
6. prof. dr. sc. Alfio Barbieri , rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 
7. prof. dr. sc. Marin Milkovi ć, rektor Sveučilišta Sjever, 
8. prof. dr. sc. Slavica Ćosovi ć-Bajić, predsjednica Vijeća veleučilišta i 

visokih škola. 
 
 Ostali nazočni:  

9. prof. dr. sc. Vedran Mornar , ministar znanosti, obrazovanja i sporta 
10. prof. dr. sc. Roko Andri čević, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i 

sporta 
11. dr. sc. Ljerka Lui ć, direktorica prodaje i marketinga za javni sektor, b4b 
12. prof. dr. sc. Vlado Majstorovi ć, prorektor Sveučilišta u Mostaru  
13. prof. dr. sc. Dijana Vican , prorektorica Sveučilišta u Zadru 
14. prof. dr. sc. Josip Fari čić, prorektor Sveučilišta u Zadru 
15. prof. dr. sc. Robert Bacalja , prorektor Sveučilišta u Zadru 
16. prof. dr. sc. Leonardo Maruši ć,  prorektor Sveučilišta u Zadru 
17. prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
18. prof. dr. sc. Ton ći Lazibat , prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
19. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga , prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
20. red. prof. Mladen Janjanin , prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
21. prof. dr. sc. Valter Boljun čić, prorektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli 
22. prof. dr. sc. Branko Matuli ć, prorektor Sveučilišta u Splitu 
23. prof. dr. sc. Boris Maleš , prorektor Sveučilišta u Splitu 
24. prof. dr. sc. Alen Soldo , prorektor Sveučilišta u Splitu 
25. dr. sc. Anica Hunjet , Sveučilište Sjever 
26. mr. sc. Sandra Bezjak , pomoćnica ravnateljice AZVO 
27. Mirjana Gopi ć, dipl. iur ., pomoćnica ravnateljice AZVO 
28. Paula Pavleti ć, tajnica Rektorskog zbora RH 
29. Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 
30. Antonella Lovri ć, dipl. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Zadru 
31. Sanja Poli ć, voditeljica kabineta ministra znanosti, obrazovanja i sporta 
32. Duško Čizmi ć Marovi ć, glavni urednik sveučilišnog lista „Universitas“ 

 
 
 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Pero Lu čin,  predsjednik Rektorskog zbora u 
akademskoj 2014./2015. godini koji predlaže nadopunu i promjenu redoslijeda 
točaka te utvrđuje, a prisutni članovi jednoglasno prihvaćaju sljedeći: 
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D n e v n i  r e d: 
1. Prihva ćanje zapisnika 6. sjednice Rektorskog zbora u akade mskoj 

godini 2014./2015.; 
2. Prijedlog o proširenju, unapre đenju i objedinjavanju postoje ćih SAP 

sustava iz MZOS portfelja u jedinstveni SAP financi jsko-informacijski 
sustav svih institucija iz domene znanosti i visoko g obrazovanja RH;  

3. Obavijest o dodijeljenim razvojnim koeficijentim a za kadrovsku 
popunu sveu čilišta; 

4. Prijedlog Odluke Vlade RH o punoj subvenciji par ticipacije redoviti 
studenata u troškovima studija za naredne 3 godine;  

5. Nacionalno vije će za razvoj ljudskih potencijala; 
6. Ispravak akademskog naziva po žurnoj molbi Sveu čilišta u 

Dubrovniku;  
7. Strategija hrvatskog knjižni čarstva;  
8. Razno.  

   
Ad.1.  
Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Pero Lu čin  je uvodno pozdravio sve 
prisutne te predložio da u okviru prihvaćanja zapisnika s prošle sjednice, prof. dr. 
sc. Šimun An đelinovi ć ukratko iznese prijedlog suradnje s financijskim 
institucijama sukladno najavi s iste sjednice. Prof. Anđelinović je izvijestio kako je 
u okviru projekta postakademskog zapošljavanja upućen upit za kreditiranje 
studenata prema tri financijske institucije. Smatra da treba iskoristiti institucionalnu 
snagu javnih sveučilišta te u skladu s odlukom iz točke 3. ove sjednice o 
kadrovskom popunjavanju sveučilišta, mladim znanstvenicima koji ostaju u 
sustavu osim radnih mjesta ponuditi i rješavanje stambenih problema putem 
povoljnijih kredita. Predlaže da se osnuje Povjerenstvo koje će pripremiti 
ekspertizu i pozivni natječaj za banke. 
 
Temeljem provedene rasprave predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Pero 
Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
 
I. 

Imenuje se Povjerenstvo za suradnju s financijskim institucijama u sastavu :  

1. prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć, rektor Sveu čilišta u Splitu, 
predsjednik, 

2. prof. dr. sc. Pero Lu čin, rektor Sveu čilišta u Rijeci, 
3. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveu čilišta u Zagrebu, 
4. prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveu čilišta J. J. Strossmayer u 

Osijeku,  
5. prof. dr. sc. Ton ći Lazibat, prorektor Sveu čilišta u Zagrebu.  

II. 
Povjerenstvo se zadužuje pripremiti ekspertizu sura dnje hrvatskih 
sveu čilišta s financijskim institucijama te izraditi odg ovaraju ći pozivni 
natječaj.  
 
Primjedbi na zapisnik s 6. sjednice Rektorskog zbora nije bilo te predsjednik prof. 
dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihva ća zapisnik 6. 
sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2014. /2015. održane 1. 
srpnja 2015. u Rijeci. 
 
Ad.2. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je uvodno obrazložio kako je pristigla inicijativa 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o proširenju, unapređenju i 



 

 

3 

 

 

objedinjavanju postojećih SAP sustava iz MZOS portfelja u jedinstveni SAP 
financijsko-informacijski sustav svih institucija iz domene znanosti i visokog 
obrazovanja RH.  
Dr. sc. Ljerka Lui ć, direktorica „b4b“, konzultantske kompanije za implementaciju 
SAP sustava, ukratko je iznijela prednosti objedinjavanja u jedinstveni SAP sustav 
kojeg sveučilišta mogu koristiti za upravljanje proračunskim sredstvima.  
Prof. dr. sc. Vedran Mornar  predlaže da Rektorski zbor razmisli o uvođenju 
takvog integriranog jedinstvenog financijsko-informacijskog sustava koji bi 
omogućio bolje praćenje sustava i odlučivanje, a troškovi bi se sveučilištima 
drastično smanjili jer bi MZOS pokrio održavanje sustava koje bi obavljao „Carnet“. 
Jedinstven sustav bi sam po sebi bio jeftiniji jer ne treba razvijati specifičnosti.  
Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć upozorava kako svaka sastavnica sveučilišta 
ima svoje specifičnosti te predlaže da se osnuje koordinacijsko tijelo predstavnika 
sveučilišta / fakulteta i Tehničkog veleučilišta koje će raditi na objedinjavanju 
sustava.  
Prof. dr. sc. Ton ći Lazibat upozorava da pri uvođenju integriranog sustava treba 
voditi računa da je transparentan i ne ugrožava autonomiju sveučilišta. Rekao je 
kako svaka sastavnica ima svoj sustav koji je jeftiniji od SAP-a a koriste ih i brojna 
ministarstva. Treba vidjeti tko bi financirao uvođenje takvog jedinstvenog sustava 
i koliko bi to stvarno koštalo obzirom na licence, nadogradnje i slično.  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je zaključio kako se rado promišljanju cjelokupnog 
informacijskog sustava što zahtjeva tematsku pripremu te predlaže, a Rektorski 
zbor donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 
Zadužuju se prof. dr. sc. Pero Lu čin, prof. dr. sc. Ton ći Lazibat, prof. dr. sc. 
Marko Rosi ć i prof. dr. sc. Slavica Ćosovi ć Baji ć da za jednu od sjednica 
Rektorskog zbora pripreme tematsku raspravu o finan cijsko-informacijskom 
sustavu na javnim visokoobrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj.  
 
Ad.3.  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je zahvalio ministru i zamjeniku ministra znanosti, 
obrazovanja i sporta na donošenju odluke kojom će se proračunska sredstva iz 
programa usavršavanja znanstvenih novaka izravno preusmjeriti sveučilištima 
putem razvojnih koeficijenata. 
Prof. dr. sc. Vedran Mornar  je istaknuo kako je napravljen logičan potez kojim se 
znanstveni pomladak vraća na sveučilišta. Na ovaj način sveučilišta neće gubiti 
koeficijente znanstvenih novaka nakon što im isteknu ugovori, kao što je to ranije 
bio slučaj, već će ih moći iskoristiti za njihovo napredovanje. Otvoreno je 1350 
novih radnih mjesta za mlade znanstvenike koji će nakon isteka ugovora koje su 
imali kao znanstveni novaci, dobiti mogućnost ostanka u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja. 
Prof. dr. sc. Roko Andri čević je istaknuo kako provedba ove odluke ima različite 
varijante. Smatra da se radi o povijesnoj odluci budući da se omogućuje ostanak 
znanstvenih novaka u sustavu, a sve u okviru proračuna. Ističe kako čelnici 
sveučilišta imaju veliku odgovornost za kadrovski razvoj svojih sveučilišta, a moći 
će koristiti i sredstva iz EU fondova. Najavio je kako se paralelno nastavljaju 
pregovori u Vladi RH za odvajanje dodatnih sredstava za znanost. Također, 
Ministarstvo nastavlja rad na Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i 
namjenskih prihoda javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta. 
Ministarstvo je prikupilo popise znanstvenih novaka u sustavu te slijedi 
preraspodjela koeficijenata. Iako će se s primjenom odluke započeti od iduće 
godine, sveučilišta već sada mogu započeti pregovore s Ministarstvom o raspodjeli 
koeficijenata. Odluka se odnosi samo na znanstvene novake koji su bili na stavci 
proračuna te istekom ugovora oslobađaju određeni koeficijent. 
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Temeljem provedene rasprave prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći: 
 

ZAKLJU ČAK 
 
Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta se obvez uje pripremiti naputak o 
provo đenju  odluke o preusmjeravanju sredstava programa u savršavanja 
znanstvenih novaka sveu čilištima u formi razvojnog koeficijenta.  
 
Ad.4. 
Prof. dr. sc. Vedran Mornar je izvijestio kako je Vlada RH na današnjoj sjednici 
donijela Odluku o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima 
studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u RH u 
akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. kojoj je namjera da 
novac prati studenta.  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  pohvaljuje odluku Vlade te ističe kako se ne radi o 
iznosima koji pokrivaju samo troškove studenta, već i materijalne troškove 
sveučilišta.  
Prof. dr. sc. Ton ći Lazibat  smatra da je donesena odluka iskorak u odnosu na 
odluku za prethodno razdoblje te je u njoj prvi puta vidljiva i razlika u financiranju 
pojedinih područja znanosti, na što su sveučilišta i ranije upozoravala. Upozorava 
da se odlukom utvrđuje sufinanciranje samo dijela materijalnih troškova za javna 
visoka učilišta, te treba vidjeti na koji način će se pokrivati troškovi na rektoratima 
koji nemaju studente. Upozorava da je, s obzirom na drastično smanjivanje 
sufinanciranja materijalnih troškova u prethodnom trogodišnjem razdoblju, nužno 
osigurati dodatna proračunska sredstva za tu namjenu.  
Prof. dr. sc. Vedran Mornar  je pojasnio kako se sredstva za materijalne troškove 
svake godine povećavaju za 5%, a preostali troškovi se mogu pokriti iz sredstava 
koja plaćaju studenti koji ne ispune ECTS bodove.  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je zaključio kako nas očekuje razrada programskih 
ugovora te traži da Ministarstvo ne isključuje sveučilišta kao moguće nositelje 
aktivnosti u projektima.  
    
Ad.5. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je uvodno rekao kako je tema prijedloga izmjene 
predstavnika Rektorskog zbora u Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala 
stavljena na dnevni red temeljem dopisa prof. dr. sc. Blaženke Divjak te ministra 
znanosti, obrazovanja i sporta kojima se utvrđuje kompetentnost prof. Divjak za 
članstvo u navedenom tijelu.  
Prof. dr. sc. Damir Boras,  na čiji je prijedlog i potaknuta izmjena predstavnika 
Rektorskog zbora u Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala, je istaknuo 
kako nije upitna kompetentnost i aktivnosti prof. Divjak, ali smatra da ne funkcionira 
kao predstavnik visokih učilišta koji bi trebao u Nacionalnom vijeću prenositi 
stavove sveučilišta i Rektorskog zbora. Budući da više ne obnaša funkciju 
prorektorice, nije u direktnom kontaktu sa sveučilištima te nije vidljiva druga njezina 
komunikacija sa sveučilištima ili Rektorskim zborom, te je stoga smatrao da bi u 
tom tijelu trebao biti predstavnik koji je u direktnoj komunikaciji s visokim učilištima. 
Zaključio je kako prof. Divjak funkcionira kao kompetentan član Nacionalnog vijeća, 
ali ne kao predstavnik Rektorskog zbora.  
Prof. dr. sc. Slavica Ćosovi ć Bajić je upozorila kako je upitan regularan rad u 
tijelima osoba koje su odsutne višemjesečno razdoblje iz Hrvatske.  
Prof. dr. sc. Vedran Mornar  je dodao kako je dopis Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta bio sročen u smislu poštivanja zakona te upozorio kako se 
radi o predstavnicima visokih učilišta na prijedlog Rektorskog zbora. Argument da 
član ne prisustvuje sjednicama Nacionalnog vijeća Ministarstvo nije vidjelo.  
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Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć smatra da Rektorski zbor bira ljude koji će ga 
predstavljati te je potrebna komunikacija. 
Prof. dr. sc. Ante Čović je rekao kako je potrebno pojasniti kako nije stvar samo 
komunikacije, već postoji diskrepancija između pozicija koje zastupaju nove 
uprave sveučilišta i stavova koje zastupa predstavnica visokih učilišta. Zakon nije 
predvidio da tijelo koje je predložilo predstavnika istoga i smijeni. Stoga smatra da 
se radi o raskoraku između legaliteta i legitimiteta, a očito je da je prof. Divjak kao 
predstavnik izgubila legitimitet i podršku Rektorskog zbora o čemu je treba 
izvijestiti.  
  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je zaključio kako je predstavnicu visokih učilišta na 
prijedlog Rektorskog zbora u Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala 
prof. dr. sc. Blaženku Divjak potrebno pozvati na suradnju i više truda u 
predstavljaju stavova i pozicija Rektorskog zbora kao tijela koje ju je predložilo te 
pokušati vratiti njezin legitimitet.  
 
Ad.6. 
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah je ukratko obrazložila kako je Sveučilište u 
Dubrovniku zatražilo žurni ispravak akademskog naziva za preddiplomski 
sveučilišni studij Poslovna ekonomija; smjerovi: Turizam, Marketing, Međunarodna 
trgovina, IT menadžment na Sveučilištu u Dubrovniku koji je greškom pogrešno 
objavljen u Narodnim novinama broj 50/2015., budući da je u tijeku izdavanje 
diploma studentima koji su završili predmetni studij.  
 
Prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 

 
ZAKLJU ČAK 

 
Sveučilištu u Dubrovniku će se izdati o čitovanje o ispravnom akademskom 
nazivu za preddiplomski sveu čilišni studij Poslovna ekonomija; smjerovi: 
Turizam, Marketing, Me đunarodna trgovina, IT menadžment na Sveu čilištu u 
Dubrovniku: „sveu čilišni/a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus /  
baccalaurea) poslovne ekonomije“ koji će biti uvršten u sljede će izmjene i 
dopune Popisa akademskih naziva i akademskih stupnj eva te njihovih 
kratica. 
 
Nastavno na temu akademskih stupnjeva te akademskih i stručnih naziva i njihovih 
kratica, prof. dr. sc. Vedran Mornar  je upozorio kako su popisi zreli za reviziju. 
Nije siguran da su popisi dobro shvaćeni u smislu Zakona te smatra da bi Rektorski 
zbor trebao popisati moguće akademske i stručne nazive te odgovarajuće kratice, 
a ne kakav akademski naziv i kraticu treba dobiti student na konkretnom studiju. 
Konkretan naziv i kratica trebali bi biti određeni u procesu akreditacije određenog 
studijskog programa.  
 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin predlaže da se o temi akademskih i stru čnih naziva i 
njihovih kratica raspravlja na jednoj od sljede ćih sjednica Rektorskog zbora 
što nazo čni jednoglasno prihva ćaju.  
 
Ad.7. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je izvijestio o dopisu Hrvatskog knjižničnog vijeća koje je 
razmotrilo i prihvatilo dostavljene primjedbe Rektorskog zbora na Nacrt Strategije 
hrvatskog knjižničarstva 2015.-2020. 
Prof. dr. sc. Damir Boras  je dodao kako se radi o odličnom primjeru dobre prakse, 
a prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć upozorio ministra kako se radi o još jednom 
području za primjenu jedinstvenog softvera.  
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Ad.8.1. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je ukratko izvijestio o prijedlogu kompanije Turnitin, koja 
uspješno surađuje sa brojnim europskim, ali i nekim hrvatskim sveučilištima 
vezano uz softvere za plagiranje, da se predstave Rektorskom zboru.  
 
Članovi Rektorskog zbora jednoglasno podržavaju prij edlog da predstavnik 
kompanije Turnitin na jednoj od sljede ćih sjednica predstavi mogu ćnosti 
suradnje s Rektorskim zborom.  
 
Ad.8.2. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je ukratko izvijestio o prvom sastanku združene 
znanstvene konferencije Zapadnog Balkana kojoj je nazočio kao predstavnik 
Rektorskog zbora na poziv Njemačke nacionalne akademije znanosti Lepoldina. 
Radi se o međuvladinoj inicijativi za Zapadni Balkan koju je pokrenula njemačka 
kancelarka Angela Merkel prošle godine na sastanku s premijerima te je jedna od 
tri fokusa bila i znanost. Ostale su zemlje predstavljali po jedan predstavnik 
rektorske konferencije i nacionalne akademije znanosti, ali ne zna iz kojeg razloga 
na sastanku nije bilo predstavnika HAZU-a. Ključno političko pitanje je što je to 
Zapadni Balkan koji je ovdje definiran sa pozicije korištene u pregovaračkom 
procesu, znači države bivše Jugoslavije i Albanija bez Slovenije i Hrvatske koje su 
članice Europske unije. Geografski spadamo u Zapadni Balkan te nije bio jasan 
smjer inicijative koji se pokušava proširiti na Jugoistočnu Europu. Najavio je kako 
će se ponovno održati međuvladina konferencija u rujnu u Beču. Inzistiralo se na 
konkretnim zaključcima jer A. Merkel želi učiniti konkretne poteze, te je tako jedan 
od zaključaka bio i osnivanje združenog Research Council-a za Zapadni Balkan, 
koji uključuje Hrvatsku, po uzoru na European Research Council. Osobno je bio 
protiv takvog zaključka jer se ulazi u vrlo kompleksne politike financiranja. 
Podržava ideju o osnivanju takvog tijela u smislu zajedničke evaluacije i projekata, 
ali sam zaključak je ostao nejasan. Naknadno će dobiti konačni tekst zaključka 
kojeg će A. Merkel dati premijerima na sastanku u rujnu. Zamolio je da rektori 
reagiraju na konačni prijedlog zaključka koji će im proslijediti čim bude spreman.  
 
Ad.8.3. 
Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je izvijestio kako završava program 
postakademskog zapošljavanja koji je dobro prihvaćen među studentima.  
 
Ad.8.4.  
Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je upozorio kako postoje brojne nedoumice oko 
napredovanja za vrijeme obnašanja položajnih funkcija na sveučilištima i 
sastavnicama te moli da Rektorski zbor donese jedinstveni stav po tom pitanju. 
Zaključeno je da će prof. Anđelinović pripremiti raspravu o toj temi za sljedeću 
sjednicu Rektorskog zbora.  
 
Ad.8.5. 
Prof. dr. sc. Željko Turkalj je izvijestio kako je dan radnije na Sveučilištu J. J. 
Strossmayer otvoreno 11. europsko sveučilišno prvenstvo u nogometu kao uvod u 
Europske sveučilišne igre koje će se održati u Zagrebu i Rijeci 2016. godine.  
 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  zaključio je sjednicu u 19.30 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                               Predsjednik Rektorskog zbora: 
 
 
Paula Pavletić, prof.      prof. dr. sc. Pero Lučin 


