
 

Klasa: 602-04/14-05/40     
Urbroj: 380-230/071-15-57 
Rijeka, 28. kolovoza 2015.     
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
8. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2014./2015. godini održane 28. 
kolovoza 2015. na Rektoratu Sveučilišta Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, UNIN 
1 – 22, 104. brigade 3, Varaždin s početkom u 16 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. Željko Turkalj , rektor Sveučilišta J. Strossmayera u Osijeku 
5. prof. dr. sc. Alfio Barbieri , rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 
6. prof. dr. sc. Marin Milkovi ć, rektor Sveučilišta Sjever, 
7. prof. dr. sc. Ljerka Ostoji ć, rektorica Sveučilišta u Mostaru, 
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. Ivo Druži ć, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj,  
11. dr. sc. Vesna Dodikovi ć, zamjenica ravnateljice AZVO-a, 
12. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić, pomoćnica ministra znanosti, 

obrazovanja i sporta, 
13. prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
14. prof. dr. sc. Ton ći Lazibat , prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
15. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga , prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
16. prof. dr. sc. Boris Maleš , prorektor Sveučilišta u Splitu, 
17. prof. dr. sc. Leonardo Maruši ć, prorektor Sveučilišta u Zadru, 
18. doc. dr.sc. Vlado Tropša , v.d. prorektora Sveučilišta Sjever, 
19. izv. prof. dr.sc. Goran Kozina , prorektor Sveučilišta Sjever,  
20. izv. prof. dr.sc. Damir Vusi ć, prorektor Sveučilišta Sjever, 
21. prof. dr .sc. d.h.c. Vladimir Šimovi ć, prorektor Sveučilišta Sjever,  
22. izv. prof. dr.sc. Mario Tomiša , prorektor Sveučilišta Sjever,  
23. doc. dr. sc. Anica Hunjet , pročelnica odjela Sveučilišta Sjever, 
24. mr. sc. Sandra Bezjak , pomoćnica ravnateljice AZVO-a, 
25. Paula Pavleti ć, prof.,  tajnica Rektorskog zbora RH, 
26. Vesna Mijatovi ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. Dobrile u Puli, 
27. Ivana Bagari ć Peroš, dipl.iur,  tajnica Sveučilišta Sjever.  

 
 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Pero Lu čin,  predsjednik Rektorskog zbora u 
akademskoj 2014./2015. godini. Rektor Lučin je uvodno pozdravio sve prisutne te 
zahvalio rektoru Sveučilišta Sjever prof. dr. sc. Marinu Milkoviću na gostoprimstvu.  
Prije početka rasprava prema točkama dnevnog reda prof. dr. sc. Damir Boras  
je komentirao napise u medijima vezano uz rangiranje hrvatskih sveučilišta te 
predlaže da se pripremi tematska rasprava za jednu od sljedećih sjednica o 
mjerama koje bi trebalo poduzeti vezano uz rangiranje, što prisutni jednoglasno 
prihvaćaju.  
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Prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a prisutni članovi jednoglasno prihvaćaju sljedeći: 
 
D n e v n i  r e d: 

1. Prihva ćanje zapisnika 7. sjednice Rektorskog zbora u akade mskoj 
godini 2014./2015.; 

2. Programski ugovori;  
3. Suradnja hrvatskih sveu čilišta s financijskim institucijama - 

upravljanje financijama; 
4. Problematika napredovanja na položajnim funkcija ma na 

sveu čilištima i njihovim sastavnicama; 
5. Izjednačavanje akademskih naziva - informacija MZOS-a; 
6. Pokretanje postupka za razrješenje člana Savjeta Vlade RH za Hrvate 

izvan RH; 
7. Izvješće o aktivnostima na projektu "Cjelovita kurikularna  reforma za 

rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski  odgoj i 
obrazovanje“; 

8. Razno.  
   
Ad.1.  
Primjedbi na zapisnik s 7. sjednice Rektorskog zbora nije bilo te predsjednik prof. 
dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihva ća zapisnik 7. 
sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2014. /2015. održane 23. 
srpnja 2015. u Zadru. 
 
Ad.2. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je uvodno podsjetio kako će se 11. rujna održati 
sastanak/radionica sa Svjetskom bankom na MZOS-u vezano uz programske 
ugovore. Ministarstvo je u materijalima za ovu sjednicu dostavilo prijedlog Ugovora 
o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i 
sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj 
u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. te zamolio 
pomoćnicu ministra da obrazloži prijedlog Ministarstva.  

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je najavila kako očekuje konstruktivnu raspravu 
na sastanku 11. rujna koja će dovesti do konsenzusa u potpisivanju cjelovitih 
programskih ugovora. Pojasnila je kako je prije potpisivanja cjelovitih ugovora 
nužno potpisati ugovore temeljene na Odluci Vlade RH o trogodišnjem financiranju 
visokog obrazovanja od 23. srpnja 2015. godine (NN broj 83/2015) kao temelj za 
provedbu Odluke. Zamolila je da sveučilišta provedu prijedlog ugovora kroz svoje 
senate te što je prije moguće dostave broj upisanih studenata kao temelj za izračun 
iznosa za isplatu subvencija.  

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  predlaže da sveučilišta pozorno prouče prijedlog ugovora 
u kojem posebnu pozornost treba obratiti na odredbu o subvenciji dijela 
materijalnih troškova. Smatra da ona treba biti jasno definirana u ugovoru, budući 
da će sastavnice očekivati pune iznose sukladno broju studenata, a sredstva se 
ustvari odnose i na materijalne troškove rektorata, zajedničkih službi i knjižnica.  

Prof. dr. sc. Ton ći Lazibat  internu raspodjelu sredstava ne smatra 
problematičnom budući da svaki senat može donijeti posebnu odluku. Međutim, 
ističe da su iznosi ugovora jednaki kao i prije tri godine, a od 2010. godine, kad je 
potpisan prvi ugovor, izdvajanja iz proračuna za sveučilišta su smanjena za 50% 
te je pitanje gdje je komponenta razvoja. Također, nije jasna uloga Svjetske banke 
u kontekstu ugovora kojeg sveučilišta trebaju potpisati s Ministarstvom. Njegovo je 
mišljenje da bi ugovore trebalo potpisati za jednogodišnje razdoblje. 

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je dodala kako rektori mogu zatražiti razgovor sa 
premijerom vezano uz sredstva u proračunu namijenjena sveučilištima. Naglasila 
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je kako je za prebacivanje sredstava na sveučilišta temeljem odluke Vlade nužno 
potpisivanje ugovora. Odlukom Vlade visoka učilišta već ove godine dobivaju 2,5% 
više sredstava, a po okončanju evaluacije planirane za kraj godine predviđen je 
bonus za sveučilišta koja su ostvarila planirane ciljeve. Pojasnila je kako je uloga 
Svjetske banke prvenstveno savjetodavna budući da oni prate proces od početka, 
a visoka učilišta su inzistirala da Svjetska banka sudjeluje u ulozi konzultanta. 
Svjetska banka ne može nametati rješenja, ali može savjetovati vezano uz 
distribuciju sredstava unutar sveučilišta. 

Prof. dr. sc. Damir Boras  smatra kako je prihvaćeni „model C“ najmanje loš od 
svih ponuđenih, ali ga treba dugoročno pročistiti, npr. iznose definirati prema 
studijima koji nisu svi jednaki u istom području.  

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je potom pojasnila kako odluka Vlade govori 
samo o tome koliko će se novaca dodijeliti pojedinom sveučilištu, a sveučilišta će 
sama odrediti internu distribuciju. Dodala je kako su materijalna sredstva vezana 
uz odluku Vlade iz razloga što nisu bila ranije dogovorena.  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je zaključio kako će predloženi ugovori morati doživjeti 
veće promjene. Budući da je model financiranja vezan uz broj studenata, a ustvari 
služi samo kao formula za obračun i uključuje materijalna sredstva, smatra da ta 
odredba uopće ne bi trebala biti navedena u ugovoru jer rektorima onemogućuje 
raspodjelu sredstava na odgovarajući način. Također smatra da se u javnosti ta 
sredstva ne smiju predstavljati pod formulacijom „novac prati studenta“, a ugovor 
ne smije biti ograničavajući. Rektor Lučin je zaključio kako rektori, nakon detaljne 
analize ugovora, na sastanak 11. rujna moraju doći s konkretnim prijedlozima 
spremnim za rasprave na senatima. Predlaže da sveučilišta usklade prijedloge 
izmjene ugovora komunikacijom putem e-maila koju će on, kao predsjednik 
Rektorskog zbora, započeti što je prije moguće.  
 
Ad.3. 
Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je prenio zaključke sastanka Povjerenstva za 
suradnju s financijskim institucijama vezano uz korištenje institucijske snage u 
korištenju usluga banaka i osiguravajućih kuća u poslovanju hrvatskih sveučilišta 
te korištenju ušteda na tom planu za inovativne i razvojne projekte. Povjerenstvo 
je prikupilo ponude za  kreditiranje spin-off i start-up kompanija iz projekta 
postakademskog zapošljavanja, za socijalne programe, cjelokupno financijsko 
poslovanje sveučilišta te za studente i korisnike usluga sveučilišta. Istaknuo je kako 
bi sveučilišta mogla dogovoriti kamate od 3 do 3,5% što je značajan korak u odnosu 
na postojeću situaciju. Smatra kako bi bilo dobro da javna sveučilišta stupe u 
pregovore s bankama kao jedinstveno tijelo koje broji 12.000 zaposlenih i 170.000 
studenata, te je naglasio kako je snaga i u suradnim ustanovama kao što su to npr. 
bolnice. Predlaže da se postojeće povjerenstvo proširi voditeljima financijskih 
službi koje će dalje pregovarati s financijskim institucijama i prirediti izvještaj za 
sljedeću sjednicu Rektorskog zbora kako bi ono moglo donijeti konačnu odluku. 
Predlaže da se pritom razgovara o cjelokupnoj zajedničkoj politici sveučilišta.  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je zaključio kako je nemoguće odjednom pregovarati o 
cjelokupnom projektu, ali sveučilišta trebaju krenuti u daljnje zajedničke pregovore 
s financijskim institucijama. 

 

Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 
 

Povjerenstvo Rektorskog zbora za suradnju s financi jskim institucijama će u 
suradnji s voditeljima financijskih službi stupiti u proširene pregovore s 
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financijskim institucijama te za sljede ću sjednicu pripremiti pro čišćeni 
prijedlog suradnje.  
 
Ad.4.  
Prof. dr. sc. Boris Maleš je nastavno na raspravu s prošle sjednice o postupku 
izbora u znanstveno-nastavna zvanja na položajnim radnim mjestima. Zakon i 
odredbe koje definiraju koeficijente za znanstveno-nastavna zvanja, tj. za 
položajna radna mjesta te upute MZOS-a koje reguliraju postupke zapošljavanja 
su jasno definirani i decidirani. Postavlja se pitanje osiguranja kontinuiteta 
napredovanja znanstvenika/nastavnika privremeno zaposlenih na tzv. položajnim 
radnim mjestima (rektora i prorektora sveučilišta, dekana/prodekana, 
pročelnika/zamjenika pročelnika sastavnice), s obzirom na važeće zakonske i 
podzakonske propise te upute MZOS-a. Uputama je propisana procedura 
funkcionalne iskoristivosti „oslobođenih“ koeficijenata koja nije primjenjiva  kod 
osoba privremeno zaposlenih na položajnim radnim mjestima čime ih se dovodi u 
nepovoljan položaj. To dovodi u pitanje preuzimanje upravljačkih  dužnosti od 
strane kvalitetnog kadra radi mogućeg ugrožavanja njihovog napredovanja. Upute 
MZOS-a govore o tome kako se koeficijenti ne mogu „sačuvati“ na duže vrijeme, a 
i samo „čuvanje“ koeficijenata za osobe na položajnim radnim mjestima bilo bi 
nekorektno i nekolegijalno jer se ne može predvidjeti koliko će dugo osoba biti na 
takvom mjestu. Stoga predlaže da MZOS izradi posebnu uputu o izboru u viša 
znanstveno-nastavna zvanja nastavnika zaposlenih na privremenim položajnim 
mjestima.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  smatra da su velika sveučilišta zakinuta zbog različitih 
veličina svojih sastavnica te je tu problem motivacije još veći.  

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je rekla kako razumije dvije vrste problema koja 
se javljaju: položajno radno mjesto s određenim koeficijentom nevezano uz zvanje 
osobe koja je na njemu zaposlena, te kod neintegriranih sveučilišta gdje rektori i 
prorektori imaju sklopljene ugovore s drugom ustanovom. Obvezala se proučiti 
promemoriju koju je vezano uz ovu temu pripremio prof. Maleš te će potražiti 
rješenje.  

Nastavno uz temu napredovanja rektora i prorektora koji su zaposleni na rektoratu, 
a napredovanje bi trebalo biti na sastavnici, prof. dr. sc. Damir Boras  predlaže 
promjenu Zakona na način da se sve ustanove unutar istog sveučilišta smatraju 
istim poslodavcem.  

 

Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će za sljede ću sjednicu 
Rektorskog zbora pripremiti prijedlog izmjene odgov araju ćih pravnih akata 
u smislu rješavanja problema napredovanja znanstven ika/nastavnika 
privremeno zaposlenih na položajnim radnim mjestima .  
 
Ad.5. 
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je izvijestila o inicijativi Vijeća studenata 
veleučilišta i visokih škola uz podršku Studentskog zbora RH vezano uz izmjene 
stručnih naziva koje stječu završetkom stručnih specijalističkih studija. S obzirom 
da bi se iz njihovog naziva lakše prepoznala razina obrazovanja, njihov je prijedlog 
da završetkom takvog studija dobiju neku varijantu naziva „magistar“. Napominje 
da je problem prepoznavanje takvog studija u Europi. Ministarstvo je studente 
upozorilo da bi za ispunjenje njihovog zahtjeva trebalo pristupiti izmjeni dva 
zakona: Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Zakona o 
akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, ali prije svega treba 
pristupiti izmjeni Zakona o osiguravanju kvalitete kako bi se jasno definiralo tko i 
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pod kojim uvjetima može izvoditi takve studije kako bi se uopće moglo pristupiti 
izmjeni naziva.  

Prof. dr. sc. Vedran Mornar  je dodao kako će Ministarstvo će krenuti s radom na 
izmjenama navedene zakonske regulative te će se voditi računa da se napravi 
jasna distinkcija između stručnih i sveučilišnih studija.   

Prof. dr. sc. Ton ći Lazibat  smatra da bi izjednačavanje stručnih s akademskim 
nazivima bio akademski zločin. Podsjetio je kako su stručni studiji trebali trajati tri 
godine nakon kojeg su završeni studenti trebali stjecati iskustvo na tržištu rada, a 
ne se dodatno obrazovati. Izričito se protivi izjednačavanju naziva iz razloga što 
studenti na specijalističkim stručnim studijima imaju različit „ulaz“ od sveučilišnih, 
a u realizaciji nastave sudjeluju profesori u nastavnim zvanjima dok na sveučilišnim 
studijima predavač mora biti najmanje docent. Zaključio je kako se mora inzistirati 
na distinkciji stručnih i akademskih studija ili mijenjati cijeli sustav i sve vratiti u 
jednu vertikalu. Apelira da se ne dozvoli izjednačavanje stručnih i sveučilišnih 
studija na magistarskoj razini jer to smatra degradacijom akademskih studija te 
predlaže da se napravi ozbiljna revizija stručnih studija.      

Prof. dr. sc. Slavica Ćosovi ć Baji ć moli da se pogledaju europske norme i nazivi 
koji su jedini primjenjivi te se moraju poštivati pravila koja vrijede u europskom 
visokom obrazovanju. Ovdje se ne radi o magistru već o engleskoj tituli „master“ 
koja je primjenjiva za razinu 300 ECTS bodova.  

Prof. dr. sc. Leonardo Maruši ć se javio za riječ kao dugogodišnji član, a potom i 
predsjednik Vijeća za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri AZVO-
u, te pojasnio kako u Europi postoji jasna distinkcija između “university” i 
“professional”  studija. Razlika između stručnog i sveučilišnog studija je da stručni 
ne mogu imati doktorate.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je naglasio kako ovakav binarni sustav diskriminira 
kvalitetne studije te smatra da treba mijenjati sustav.  

Prof. dr. sc. Ivo Druži ć smatra da značajan dio problema proizlazi iz toga što je 
sustav visokog obrazovanja i znanosti trenutno razmrvljen u puno zakona, a neka 
zakonska rješenja su ponekad u koliziji. Stoga smatra da je vrijeme da se cijeli 
sustav promisli i strateški postavi na način da bude sustavno reguliran u 
maksimalno iskoordiniranoj sintezi tj. jedinstvenom okviru.  

 

Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 
I. 

Rektorski zbor RH izražava svoju zabrinutost s mogu ćom provedbom 
inicijative za izjedna čavanje stru čnih i akademskih naziva, posebno ukoliko 
se provedba ostvari politi čkom metodologijom. 

 
II. 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će uklju čiti Rektorski zbor u rad 
na izmjenama zakonske regulative vezano uz sustav s tru čnih i akademskih 
naziva.  
 
Ad.6. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je ukratko obrazložio pismenu molbu predstavnika 
Rektorskog zbora u Savjetu Vlade RZ za Hrvate izvan RH prof. dr. sc. Matea 
Milkovića da ga se zbog lošeg zdravstvenog stanja razriješi dužnosti.  

 
Nakon provedene rasprave, prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću 
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ODLUKU 
 
I. 

Prihva ća se zahtjev prof. dr. sc. Matea Milkovi ća sa Sveu čilišta u Dubrovniku 
za razrješenjem dužnosti predstavnika Rektorskog zb ora RH u Savjetu Vlade 
RH za Hrvate izvan RH. 

II. 
Za predstavnika Rektorskog zbora RH u Savjetu Vlade  RH za Hrvate izvan RH 
imenuje se prof. dr. sc. Ante Ugleši ć sa Sveu čilišta u Zadru. 
 
Ad.7. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je izvijestio o dostavljenom izvješću dr. sc. Borisa Jokića, 
voditelja Ekspertne radne skupine za provođenje projekta Cjelovite kurikularne 
reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje 
dostavljeno temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva Rektorskog zbora za 
suradnju na projektu.  
 
Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 
 

Temeljem odluke s 3. sjednice o suradnji Rektorskog  zbora i Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta na projektu Cjelovit e kurikularne reforme za 
rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski  odgoj i obrazovanje na 
sljede ću sjednicu će se pozvati dr. sc. Boris Joki ć, voditelj Ekspertne radne 
skupine za provo đenje projekta kako bi Rektorski zbor upoznao s do s ada 
provedenim aktivnostima na projektu.   
 
Ad.8.1. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je članovima Rektorskog zbora dostavio konačni 
dokument – Statement, kao rezultat rasprave na združenoj znanstvenoj 
konferenciji Zapadnog Balkana sukladno najavi s prethodne sjednice. Radi se o 
inicijativi Europske unije za pojačani razvoj Jugoistočne Europe, odnosno 
Zapadnog Balkana s fokusom na jačanje znanosti. Rektor Lučin je istaknuo kako 
terminološki nije jasno odnosi li se naziv regije na njezin politički ili geografski 
položaj.  Većina prijedloga iznesenih u dokumentu je prihvatljiva, ali osobno se nije 
očitovao prilikom njegove izrade kako ne bi opstruirao proces. Naime, već se na 
konferenciji protivio osnivanju združenog Research Council-a za Zapadni Balkan 
jer nije jasno iz kojih fondova dolazi financiranje – europskih ili nacionalnih.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  zahvaljuje na informaciji te smatra da Rektorski zbor 
treba ostati uključen u tu inicijativu budući da se Hrvatska nameće kao prirodan 
lider u regiji.  

Ad.8.2. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je podsjetio na molbu Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i sporta za pomoć pri izradi Izvješća o provedbi mjera Strategije obrazovanja, 
znanosti i tehnologije. Predlaže da se zbog kratkog roka hitno pripremi 
objedinjeno izvješ će članica Rektorskog zbora što nazo čni jednoglasno 
prihva ćaju.  
Ad.8.3.  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin predlaže da se za sljedeću sjednicu pripremi tematska 
točka: Funkcionalna integracija sveučilišta – akreditacijski i reakreditacijski 
postupci. Podsjetio je kako je Rektorski zbor u veljači pripremio prijedlog izmjena 
Zakona o osiguravanju kvalitete i provedbenih akata. Napomenuo je da sadašnji 
akreditacijski postupak izravno narušava autonomiju sveučilišta. Zaklju čio je da 
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će Agencija za znanost i visoko obrazovanje pripremi ti to čku o osiguravanju 
kvalitete za sljede ću sjednicu Rektorskog zbora.  
Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć smatra, budući da se Zakon provodi na 
sveučilištima, da se u rad na Nacrtu prijedloga treba uključiti predstavnici 
Rektorskog zbora na što je prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić dodala kako je 
Ministarstvo izradilo prijedlog Nacrta izmjena Zakona o osiguravanju kvalitete u 
kojeg su već uvrštene primjedbe Rektorskog zbora.  

Prof. dr. sc. Ivo Druži ć je dodao kako je Nacionalno vijeće za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj odgovorno za cjelokupni razvoj visokog 
obrazovanja te smatra da nije dobro što ga se zaobilazi po pitanju izrade prijedloga 
izmjena tog zakona.  

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je dodala kako se prije samog donošenja Nacrta 
prijedloga Zakona obično provode javne rasprave te bi bilo bolje da ih je moguće 
odraditi i ranije, a Nacionalno vijeće će svakako konzultirati pri donošenju 
prijedloga.   

 

Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću 

 
ODLUKU 

 
Za suradnju sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta na izradi Nacrta 
prijedloga izmjena i dopuna Zakona o osiguravanja k valitete imenuju se: 
 

1. Prof. dr. sc. Pero Lu čin, predsjednik Rektorskog zbora i rektor 
Sveučilišta u Rijeci 
2. Prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć Bagić, prorektorica Sveu čilišta u Zagrebu 

 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  zaključio je sjednicu u 18.15 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                               Predsjednik Rektorskog zbora: 
 
 
 
Paula Pavletić, prof.      prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r. 


