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Rijeka, 30. rujna 2015.     
 
 

Z A P I S N I K 
 
9. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2014./2015. godini održane 30. rujna 
2015. na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka 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. 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. Marin Milkovi ć, rektor Sveučilišta Sjever, 
9. prof. dr. sc. Slavica Ćosovi ć-Bajić, predsjednica Vijeća veleučilišta i 

visokih škola. 
 
 Ostali nazočni:  

10. prof. dr. sc. Ivo Druži ć, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, 
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj,  

11. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica AZVO-a, 
12. prof. dr. sc. Roko Andri čević, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i 

sporta, 
13. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić, pomoćnica ministra znanosti, 

obrazovanja i sporta, 
14. prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
15. prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu,  
16. prof. dr. sc. Ton ći Lazibat , prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
17. prof. dr. sc. Zlatan Car, prorektor Sveu čilišta u Rijeci,  
18. prof. dr. sc. Nevenka Ožani ć, prorektorica Sveučilišta u Rijeci, 
19. prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija, prorektorica Sveu čilišta u 

Rijeci,  
20. prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor Sveučilišta J. Strossmayera u 

Osijeku, 
21. prof. dr. sc. Mario Vinkovi ć, prorektor Sveučilišta J. Strossmayera u 

Osijeku, 
22. doc. dr. sc. Anica Hunjet , pročelnica odjela Sveučilišta Sjever, 
23. Paula Pavleti ć, prof.,  tajnica Rektorskog zbora RH, 
24. Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
25. mr. sc. Sandra Bezjak,  pomoćnica ravnateljice AZVO-a, 
26. Mirjana Gopi ć, dipl. iur.,  pomoćnica ravnateljice AZVO, 
27. Aleksandar Šušnjar,  predsjednik Hrvatskog studentskog zbora, 
28. Petar Labrovi ć, zamjenik predsjednika Hrvatskog studentskog zbora. 
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Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Pero Lu čin,  predsjednik Rektorskog zbora u 
akademskoj 2014./2015. godini koji predlaže, a prisutni članovi jednoglasno 
prihvaćaju sljedeći: 
 
D n e v n i  r e d: 

1. Prihva ćanje zapisnika 8. sjednice Rektorskog zbora u akade mskoj 
godini 2014./2015.; 

2. Napredovanje znanstvenika / nastavnika privremen o zaposlenih na 
položajnim radnim mjestima;  

3. Korištenja prora čunskih sredstava za usavršavanje znanstvenih 
novaka kao razvojnih radnih mjesta na sveu čilištima - politike samih 
sveu čilišta i postupanje u provedbi; 

4. Programski ugovori;  

5. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i viso kom obrazovanju te 
pripadaju ći Pravilnik koji definira uvjete akreditacije; 

6. Integracija azilanata u sustav visokoga obrazova nja RH sukladno 
Operativnom planu Vlade RH; 

7. Produljenje ugovora o radu redovitim profesorima  u trajnome zvanju; 

8. Imenovanje predsjednika Rektorskog zbora u akade mskoj godini 
2015./2016.; 

9. Razno.  
   
 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je uvodno zamolio članove da više koriste „share portal“ 
Rektorskog zbora koji omogućuje bržu i lakšu komunikaciju te razmjenu mišljenja 
i na taj način pomaže kvalitetnijoj pripremi sjednica Rektorskog zbora. Budući da 
je ovo posljednja sjednica pod predsjedanjem Sveučilišta u Rijeci, iskoristio je 
prigodu zahvaliti rektorima i prorektorima te kolegama u javnoj administraciji, 
ministru, njegovom zamjeniku i pomoćnicima te Agenciji za znanosti i Nacionalnom 
vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na trudu u održanju rasta 
sveučilišta unatoč krizi u državi. Dao je kratki pregled rada Rektorskog zbora pod 
njegovim predsjedanjem te upozorio kako bi sveučilišta trebala pripremiti interni 
akcijski plan za njihovo bolje pozicioniranje u operativnim programima za 
strukturne fondove EU. Zaključno je rekao kako se sveučilišta moraju međusobno 
podržavati jer pojedinačno nisu dovoljno snažna.  
 
Ad.1.  
Primjedbi na zapisnik s 8. sjednice Rektorskog zbora nije bilo te predsjednik prof. 
dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihva ća zapisnik 8. 
sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2014. /2015. održane 28. 
kolovoza 2015. u Varaždinu. 
 
Ad.2. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je podsjetio na zaključak s prethodne sjednice kako će 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pripremiti prijedlog izmjene 
odgovarajućih pravnih akata u smislu rješavanja problema napredovanja 
znanstvenika/nastavnika privremeno zaposlenih na položajnim radnim mjestima.  
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je rekla kako je proučila svu dokumentaciju 
vezano uz napredovanja te smatra da nema zapreka da osobe na položajnim 
mjestima napreduju u zvanjima. Jedini je problem na mjestima rektora i prorektora 
na neintegriranim sveučilištima ukoliko za vrijeme obnašanje funkcije ističe 5 
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godina od posljednjeg napredovanja. S obzirom da se zasniva radni odnos na 
sveučilištu to onemogućuje raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje i  na radno mjesto na sveučilišnoj sastavnici te je preporuka da osoba zadrži 
mali postotak radnog odnosa na matičnoj sastavnici radi mogućnosti 
napredovanja.  
Prof. dr. sc. Damir Boras  je upozorio kako je uvjet za izbor u rektora ili prorektora 
da je osoba u zvanju profesora, koji više to ne može biti na Rektoratu koji nije 
znanstvena ustanova. Smatra da se radi o pretjeranom formalizmu te da je 
potrebno napraviti izmjene Zakona koje bi omogućile da se rad na Rektoratu 
smatra radom na znanstvenoj ustanovi.  
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je istaknula kako Ministarstvo mora imati 
mogućnost upravljanja proračunom te kako se radi o položajima za koje razlika 
koeficijenta za osobe na položajima ovisi o koeficijentu znanstveno-nastavnog 
radnog mjesta na kojem je zaposlena osoba. Smatra kako na integriranim 
sveučilištima i na sastavnicama neintegriranih sveučilišta ne postoji problem za 
napredovanje kada su osobe na položaju.   

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć smatra kako se Ministarstvo nije pripremilo za 
raspravu budući da nije pripremilo uredbu koja bi regulirala taj problem. Smatra da 
pravnici Ministarstva pogrešno tj. kruto tumače radni odnos. Predlaže da se odredi 
količina koeficijenata na sveučilišnim položajnim radnim mjestima dok su 
koeficijenti za radna mjesta poznata. Budući da se uvijek radi o istoj količini 
koeficijenata, uredbom samo treba propisati prelazak koeficijenata iz položajnih u 
redovita radna mjesta.  

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  smatra kako je problem u zakonskim promjenama koje 
su poistovjetile radno mjesto i zvanje. Pitanje je provedbe korištenja koeficijenata 
na sveučilištu koje bi trebalo biti temeljeno na korištenju ukupne mase 
koeficijenata. Suština je da sveučilište ne upravlja svojim kadrovima i položajnim 
dodacima jer ih je netko drugi definirao. Smatra da se država previše miješa u 
upravljanje sveučilištem te da Rektorski zbor treba tražiti hitne promjene jer su 
rektori onemogućeni u upravljanju sveučilištem na pravi način.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je istaknuo kako Ministarstvo ne priznaje i ne plaća tzv. 
unutarnju suradnju tj. vanjsku unutar sveučilišta koje nije integrirano. Smatra da bi 
Ministarstvo trebalo pomoći sveučilištima da Poreznoj upravi dokažu da se radi o 
istoj ustanovi.  

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je zaključno istaknula kako problem proizlazi iz 
neintegriranosti sveučilišta, a u smislu dokazivanja da se radi o jednoj ustanovi 
trebalo bi promijeniti niz zakona. Budući da se radi o 2 poslodavca, sastavnici i 
rektoratu, porez se mora na taj način prijavljivati.  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je zaključio kako postoji veliki problem upravljanja 
sveučilištem i pravnih interpretacija uključujući pravnu interpretaciju funkcionalne 
integracije. Budući da Ministarstvo ne razumije kakva se uputa od njih očekuje, 
prof. Lučin predlaže da se formira povjerenstvo koje će artikulirati prijedlog 
Rektorskog zbora te provesti razgovor s Ministarstvom vezano uz napredovanje 
na položajnim radnim mjestima.  

 

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 definiranju 
upute  o napredovanju znanstvenika/nastavnika privr emeno zaposlenih na 
položajnim radnim mjestima imenuje se Povjerenstvo u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Boris Maleš, prorektor Sveu čilišta u Splitu 
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2. Prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveu čilišta u Zagrebu 
3. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinkovi ć, prorektor Sveu čilišta J. J. 
Strossmayer u Osijeku 

 
Ad.3. 
Nastavno na obavijest o dodijeljenim razvojnim koeficijentima za kadrovsku 
popunu sveučilišta koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta iznijelo 
Rektorskom zboru na sjednici u srpnju, prof. dr. sc. Roko Andri čević je izvijestio 
kako je Ministarstvo izdalo i uputu o korištenju razvojnih koeficijenata. Sveučilište 
u Zagrebu je predložio obrasce (A i B) za traženje suglasnosti za otvaranje radnog 
mjesta i raspisivanje natječaja za izbor u sustavu razvojnih koeficijenata koje 
Ministarstvo smatra dobrim primjerom za jednostavnije provođenje postupka. 
Ministarstvo će prihvatiti i drugačije odluke pojedinog sveučilišta koje je u skladu s 
naputkom Ministarstva.  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je uz materijale za sjednicu dostavio politiku (policy) 
korištenja proračunskih sredstava za usavršavanje znanstvenih novaka kao 
razvojnih radnih mjesta na Sveučilištu u Rijeci, a koju je prihvatio njihov senat. Radi 
se o razvojnim radnim mjestima te smatra da njima treba upravljati sveučilište.  
Prof. dr. sc. Roko Andri čević je pojasnio da se radi o koeficijentima, a ne radnim 
mjestima. Upozorio je da znanstveni novaci imaju važeće ugovore sa 
sastavnicama i ti se ugovori ne mogu raskinuti osim na osobni zahtjev. Nakon 
raskida ili isteka ugovora oslobađaju se koeficijenti koji se mogu pretvarati u radna 
mjesta.  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je upozorio kako mora postojati jasna politika o čijim se 
koeficijentima radi – sastavnica ili sveučilišta o čemu ovisi razvojna politika 
sveučilišta. Smatra da se država administrativno miješa u politiku sveučilišta. 

Prof. dr. sc. Roko Andri čević je obrazložio kako Ministarstvo isključivo 
komunicira sa sveučilištima te svaka uputa vezano uz bilo kakve politike 
zapošljavanja ide prema sveučilištu. Naglasio je kako znanstveni novaci imaju 
potpisane ugovore sa svojim matičnim institucijama, znači sa sveučilištem na 
integriranom sveučilištu i sveučilišnom odjelu ili sa sastavnicom. Država se dalje 
ne miješa i na sveučilištu je da se dogovori sa svojim pravnim osobama, tj. 
sastavnicama. Sveučilište samo odlučuje kako će dalje teći raspodjela. Poanta je 
da se radna mjesta ne kroje po ljudima, već se oslobađaju koeficijenti na koje može 
biti zaposlen bilo tko u skladu s raspisanim natječajem.  

Prof. dr. sc. Ante Čović smatra da polazište u policy dokumentu Sveučilišta u 
Rijeci ne slijedi logiku naputka. Država je rekla da se radi o razvojnim koeficijentima 
iz kojih se formiraju radna mjesta te se preko te mjere ne mogu rješavati drugi 
unutar-sveučilišni problemi. Upozorava kako je problem znanstvenih novaka bio u 
tome što su radna mjesta bila u zrakopraznom prostoru. Nisu dobivena radna 
mjesta, budući da su radna mjesta definirana ugovorima koji su sklopljeni sa 
sastavnicom, što treba poštivati. Naravno, postoji mogućnost sveučilišne suradnje 
i uravnoteženja interesa sastavnica i uprave sveučilišta.      

Prof. dr. sc. Damir Boras je odustao od ideje da je ta mjera poluga rektora za 
ujednačavanje neravnoteža između sastavnica, već je prihvaća kao mehanizam 
koji se može postići dogovorom. Smatra da ovu mjeru sveučilišta trebaju što prije 
iskoristiti.    

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je upozorio kako je na prethodnoj sjednici bilo 
drugačije ozračje i upute Ministarstva. Sveučilišta govore s različite pozicije jer 
sveučilišta nisu sva jednaka pa tako sveučilišta koja nisu do kraja formirana i 
nemaju akreditacijski prag, nisu dobila ništa.  

Prof. dr. sc. Pero Lu čin je zaključno rekao kako je važno da se s koeficijentima 
može raspolagati razvojno. Radi se o izvrsnoj mjeri koja nije dostatna za sva 
sveučilišta, ali mora biti razumno implementirana.  
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Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 
I. 

Rektorski zbor prihva ća prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sp orta 
da se postupak traženja suglasnosti za otvaranje ra dnog mjesta i 
raspisivanje natje čaja za izbor u sustavu razvojnih koeficijenata prov odi 
putem obrazaca (A i B) koje je izradilo Sveu čilište u Zagrebu. 

 
II. 

Zaklju čeno je da Rektorski zbor ne će raspravljati o politikama korištenja 
razvojnih koeficijenata na pojedinim sveu čilištima. 
 
Ad.4.  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je dao pregled stanja vezano uz programske ugovore. 
Podsjetio je kako je za pripremu ove točke sveučilištima poslao prijedlog 
programskog ugovora na modelu Sveučilišta u Rijeci, na što su pojedina sveučilišta 
dala svoje komentare. Istaknuo je da ugovori svih sveučilišta ne moraju biti isti, ali 
pojedini elementi ugovora koji bi trebali biti isti su sufinanciranje troškova studiranja 
uspješnih studenata i sufinanciranje materijalnih troškova. Polazište je da se radi 
o namjenskim, a ne vlastitim sredstvima, i mogu se koristiti za pokrivanje troškova 
studiranja na sveučilištu, što podrazumijeva direktne i indirektne troškove (sva 
logistika koja omogućava održavanje studija uključivši troškove sveučilišne 
knjižnice, financiranje sveučilišnih razvojnih strategija, vanjska suradnja i rad preko 
norme). Također, postoje indikatori za studente slabijeg socijalnog statusa i 
studente s invaliditetom. Naveo je primjedbe pojedinih sveučilišta pa tako 
Sveučilište u Zagrebu predlaže da se ugovori potpisuju na jednu godinu, da se 
jasno definiraju troškovi koji se pokrivaju ugovorom a ostaju u Državnom proračunu 
te da se uključi zahtjev za dodatnih 50 mil. kuna za svaku akademsku godinu. 
Sveučilište u Dubrovniku predlaže dopunu članka 6. sa stavcima 7. da ukupna 
godišnja sredstva za subvenciju participacije u troškovima studija i financiranje 
materijalnih troškova ne mogu biti manja od 4.5 mil. kn za sveučilišta i 8. ako 
konačni iznos proračunskih sredstava potrebnih za financiranje subvencije i 
sufinanciranje materijalnih troškova bude manji od iznosa iz stavka 7. ovog članka, 
Ministarstvo se obvezuje Sveučilištu isplatiti i razliku između navedena dva 
novčana iznosa. Sveučilište u Zadru smatra da je u članku 2.stavak 7. pogrešan 
navod druge rečenice, naime nisu izvrsni studenti samo oni u 10% najboljih nego 
treba ubaciti i prosjek ocjena. Hrvatski studentski zbor traži uključivanje indikatora 
za unaprjeđenje studiranja, utvrđivanje najviše dopuštenih školarina za izvanredne 
studente te monitoring provedbe i valoriziranje postignuća. Dodao je kako bi 
sveučilišta morala autonomno definirati model raspodjele sredstava dobivenih 
putem ugovora radi funkcioniranja upravljačkih jedinica.  

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je istaknula da ugovori svih sveučilišta ne moraju 
biti isti, ali je važno da se ispoštuje sve što je navedeno u odluci Vlade. Vezano uz 
prijedlog da se ugovori potpisuju na jednu godinu, s pravnicima će provjeriti postoji 
li takva pravna mogućnost, ali svakako je moguće u ugovor uvesti odredbu o 
obvezi revizije ugovora nakon jedne godine. Istaknula je kako je nužno da 
sveučilišta što je prije moguće pristupe potpisivanju ugovora, jer će isplata biti 
moguća tek nakon potpisivanja.  
Aleksandar Šušnjar  je obrazložio zahtjev Hrvatskog studentskog zbora da se 
uvede jedinstvena maksimalna školarina za izvanredne studente kako bi dali 
stabilnost studentima u narednom razdoblju. Također, traže uključivanje indikatora 
za unaprjeđenje studiranja te monitoring provedbe i valoriziranje postignuća. 
Istaknuo je kako studenti žele kvalitetu te je zajednička želja da ugovori budu 
„performance-based“ budući da to oni sada nisu. 
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Prof. dr. sc. Ton ći Lazibat je naglasio kako je iznenađen prijedlogom studenata 
budući da je definiranje maksimalne školarine u ovlasti čelnika sveučilišta i 
sastavnica te studenti ne mogu ulaziti u sveučilišne politike za koje je odgovoran 
čelnik. Smatra da studentski zborovi moraju razgovarati sa svojim dekanima i 
rektorima pa tek potom izići s konkretnim prijedlozima.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je dodao kako zakoni sprečavaju sveučilišta u provedbi 
nekih zahtjeva studenata, ali je naglasio kako su rektori vezani odgovornošću. 
Istaknuo je kako se ne radi o stvarnim programskim ugovorima, već o 
sufinanciranju troškova studiranja i materijalnih troškova. 
Prof. dr. sc. Ante Ugleši ć je naglasio kako je riječ o participaciji u troškovima 
studiranja, budući da još uvijek nije poznata prava cijena studija kako na redovitim, 
tako i na izvanrednim studijima. Traženi indikatori su mogući samo u slučaju 
cjelovitih programskih ugovora.  

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri  je naveo da sadašnji sustav participacije školarina nije 
prihvatljiv za Sveučilišta. Postoje tri kategorije studenata: Studenti koji ostvaruju 55 
i više bodova za koje Država plaća školarinu; studenti koji ostvaruju do npr. 40 
bodova sami plaćaju školarinu; studenti koji ostvaruju između npr. 40 i 55 bodova 
plaćaju djelomičnu školarinu. Za ovu treću kategoriju studenata trebalo bi također 
naplatiti cjelokupnu školarinu, odnosno studenti bi trebali s Ministarstvom utvrditi 
određene proporcije naplate. Oslobađanje dijela školarine od plaćanja moguće da 
ima i pravne implikacije što bi trebalo provjeriti. 
Prof. dr. sc. Šime An đelinovi ć pozdravlja prijedlog Hrvatskog studentskog zbora 
te smatra da u suradnji sa studentima treba izraditi kriterije. Smatra pozitivnim 
njihovu participaciju i problematici programskih ugovora, ali nažalost se za ovu 
akademsku godinu ne može više ništa napraviti. Predlaže da HSZ i Rektorski zbor 
za iduću akademsku godinu pokušaju doći do najboljih rješenja koja ne moraju biti 
jednaka za sva sveučilišta. 

 

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

ZAKLJU ČAK 
 
I. 

Prihva ća se prijedlog Sveu čilišta u Dubrovniku za nadopunu ugovora o 
sufinanciranju troškova studiranja redovitih studen ata i materijalnih 
troškova  člancima vezano uz definiranje minimalnog iznosa uku pnih 
sredstava subvencije. 

II. 

Rektorski zbor traži da se u ugovore unese obveza a nalize provedbe ugovora 
te otvori mogu ćnost izmjena, dopuna ili raskida ugovora prije po četka 
akademske godine 2016./17. i 2017./18. 

III. 

Sveučilišta će u skladu s odlukom Vlade autonomno definirati mod el za 
raspodjelu dobivenih sredstava koji će omogu ćiti ispravno funkcioniranje 
upravlja čkih i ostalih jedinica sveu čilišta. 

IV. 

Rektorski zbor RH pozdravlja inicijativu i proaktiv nost Hrvatskog 
studentskog zbora u pitanjima vezanim uz programske  ugovore. 
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V. 

Predlaže se da studenti zapo čnu razgovore o indikatorima za unaprje đenje 
studiranja sa mati čnim sveu čilištima, a pregovori o indikatorima će se 
provoditi čim to bude mogu će.   

 

Ad.5. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je podsjetio kako je Rektorski zbor u veljači o.g. usvojio 
objedinjeni prijedlog izmjena i dopuna nacionalne regulative sustava osiguravanja 
kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. 
Smatra da bi na jednoj od sljedećih sjednica Rektorski zbor trebao raspravljati o 
prilagodbi zakonske regulative vezane uz osiguravanje kvalitete, a to su Zakon o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o 
sadržaju dopusnice te uvjetima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta i Mreži visokih učilišta 
i studijskih programa. Naglasio je kako navedeni akti i procedure nisu usklađene 
te bi ih u tom smislu trebalo prilagoditi te izraditi informacijski sustav koji će 
omogućiti evidenciju i mjerenje nastavnih kapaciteta na akreditacijskoj i izvedbenoj 
razini. 

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je istaknula kako je Ministarstvo, uključujući 
primjedbe Rektorskog zbora, intenzivno radilo na prilagodi zakonske regulative, ali 
je cijeli proces zaustavljen zbog prijedloga Vlade o spajanju agencija, stoga smatra 
da za prilagodbu zakonske regulative treba pričekati novu Vladu.  

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek  je izvijestila kako je Agencija za znanost i visoko 
obrazovanje ove godina završila reakreditaciju visokih učilišta prema zakonskim 
aktima uvažavajući sve europske i međunarodne prakse najboljih zemalja u 
visokom obrazovanja. Zaključila je kako su visoka učilišta jako različita, ali 
sveukupno Republika Hrvatska stoji odlično kao zemlja koja je provjerila svoje 
visoko obrazovanje. Agencija je započela s pripremama vezano uz Hrvatski 
kvalifikacijski okvir i ishode učenja. Najavila je kako će Agencija imati individualni 
pristup pri rješavanju specifičnih problema pojedinih sveučilišta. Napravit će 
sintezu cjelokupne reakreditacije koja će dijelom ići na MZOS, sveučilišta i dalje na 
niže razine.  

Prof. dr. sc. Ivo Druži ć je napomenuo da je i Nacionalno vijeće prilikom izrade 
godišnjeg izvješća iznijelo izrazito pozitivne ocjene rada Agencije. Istaknuo je kako 
se već godinu dana raspravlja o izmjeni Zakona o osiguravanju kvalitete na 
različitim tijelima koja su dionici visokog obrazovanja, ali se zaboravlja da je 
Nacionalno vijeće prema Zakonu odgovorno za cjelokupni sustav znanosti, 
visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja. Upozorava kako ne bi bilo dobro da 
Nacionalno vijeće ne sudjeluje u prethodnoj proceduri formuliranja Zakona, jer će 
u protivnom morati reagirati.  

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

ZAKLJU ČAK 
 
Rektorski zbor će nastaviti na jednoj od sljede ćih sjednica raspravljati o 
prilagodbi zakonske regulative vezane uz osiguravan je kvalitete u visokom 
obrazovanju.  
 
Ad.6. 
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je izvijestila o sastanku s Ministarstvom vanjskih 
i europskih poslova vezano uz integraciju azilanata u sustav visokoga obrazovanja 
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RH sukladno Nacrtu operativnog plana za provedbu Odluke Vlade RH o 
premještaju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje 
ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. Sukladno Zakonu o 
međunarodnoj i privremenoj zaštiti, azilanti imaju pravo na visoko obrazovanje pod 
istim uvjetima kao i hrvatski državljani u skladu s posebnim propisima. Problem 
nastaje što azilanti često nemaju potrebnu dokumentaciju kao dokaz o 
dosadašnjem obrazovanju. Upozorila je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
da u visokom obrazovanju nije moguće svrstavanje u razrede, niti da se stupanj 
može odrediti neformalnom provjerom.  
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  smatra da se taj problem može riješiti jedino putem 
Pravilnika o akreditacije prethodnog učenja (accreditation of prior learning) te 
predlaže da se počne na njemu raditi i uklone sve prepreke koje trenutno postoje 
u našem sustavu za njegovu implementaciju.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je dodao kako prema Zakonu sveučilište može 
samostalno procijeniti koga će upisati, ali nisu za to razrađene procedure. Također, 
sveučilišta ne mogu priznavati kvalifikaciju za daljnji rad nego samo za školovanje.  
 
Slijedom provedene rasprave, a obzirom na kompleksnost problema, prof. dr. sc. 
Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 

 
ZAKLJU ČAK 

I. 
Sveučilišta mogu provesti kvalifikacijske ispite za upis  azilanata u prvu 
godinu studija.  

II. 
U cilju integriranja u sustav visokog obrazovanja s tudenata koji dolaze u 
Republiku Hrvatsku, sveu čilišta će početi raditi na sustavu kojim će se 
omogu ćiti akreditiranje prethodnog u čenja na na čin koji uklju čuje sve 
potrebne procedure i postupke te definiranje potreb nih ishoda u čenja.  
 
Ad.7. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je izvijestio o prigovoru prof. dr. sc. Ante Rozge sa 
Sveučilišta u Splitu vezano uz neprovođenje Odluke Ustavnoga suda u vezi 
produljenja ugovora o radu redovitim profesorima u trajnome zvanju. Ustavni sud 
je odredio da se za profesore koji navršavaju 65 godina i u trajno zvanje su birani 
poslije 30. srpnja 2013. mogu odrediti dodatni kriteriji, ali to ne smije biti reizbor ili 
prikriveni reizbor. Rektor Lučin smatra da je to pitanje za Nacionalno vijeće za 
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj koje ustvari definira procedure i 
dodatne kriterije za takav izbor. Smatra da Rektorski zbor ne može ulaziti u 
procedure. 

Prof. dr. sc. Ivo Druži ć je naglasio je kako već postoji procedura koja nimalo ne 
nalikuje ponovnom reizboru u trajnome zvanju. Nacionalno vijeće je u više navrata 
raspravljalo o sličnim slučajevima te se za profesore, kao što je slučaj prof. Rozge, 
primjenjuje članak 10. Zakona, tj. za njih nije ukinut. Oni moraju ispunjavati uvjete 
kao za najniže zvanje znanstvenog suradnika a kao dodatni kriterij za znanstvena 
zvanja je sudjelovanje u projektu Hrvatske zaklade za znanost ili europskom 
projektu, a za nastavna je kriterij ocjena studenata iznad 3,5 uz prethodno mišljenje 
Senata. Zamolio je da Rektorski zbor održi tematsku sjednicu kada se bude 
izrađivao Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja jer Nacionalno vijeće 
neće izlaziti u javnost s Pravilnikom prije konzultacija s Rektorskim zborom i 
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.  
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Slijedom provedene rasprave, a obzirom na kompleksnost problema, prof. dr. sc. 
Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 

 
ZAKLJU ČAK 

 
Rektorski zbor smatra da postoje ća procedura za produljenje ugovora u radu 
redovitim profesorima u trajnome zvanju koji navrša vaju 65 godina i u trajno 
zvanje su birani poslije 30. srpnja 2013. nije i ne  podsje ća na ponovni reizbor. 
 
 
Ad.8. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je zahvalio svima na suradnji tijekom ove ak. god. te 
obrazložio kako sukladno poslovniku Rektorskog zbora RH u sljedećoj akademskoj 
godini predsjedanje preuzima Sveučilište u Zagrebu i njegov rektor prof. dr. sc. 
Damir Boras. 

 

Prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 

 
ODLUKU 

o imenovanju predsjednika Rektorskog zbora RH 
u akademskoj 2015./2016. godini. 

 
I. 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveu čilišta u Zagrebu imenuje se 
predsjednikom Rektorskog zbora RH u akademskoj 2015 ./2016.godini. 

II. 
Mandat predsjedniku Rektorskog zbora RH zapo činje 1. listopada 2015. a 
završava 30. rujna 2016. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjen juje se od 1. listopada 
2015. 
 
Ad.9.1. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je izvijestio o dopisu prof. dr. sc. Romane Jerković koju 
je MZOS imenovao predstavnicom u Helsinškoj skupini o ženama u znanosti kojoj 
je zadatak pratiti implementaciju cilja Europske komisije: postizanja rodne 
ravnopravnosti u znanosti. Također, imenovana je u Skupinu statističkih dopisnika. 
U oba tijela zamjena joj je prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, prorektorica 
Sveučilišta u Rijeci. Činjenica je da ne sudjelujemo dovoljno u europskim 
inicijativama te se predlaže da se na Sveučilištu u Rijeci osnuje referentni centar 
koji bi koordinirao sveučilišta i znanstvene institute te sastavljao i predlagao 
zajedničko izvješće.    
 
Slijedom provedene rasprave, a obzirom na kompleksnost problema, prof. dr. sc. 
Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 

 
ZAKLJU ČAK 

 
Rektorski zbor podržava prijedlog da se na Sveu čilištu u Rijeci osnuje 
referentni centar koji bi koordinirao sveu čilišta i znanstvene institute te 
sastavljao i predlagao zajedni čko izvješ će o implementaciji cilja Europske 
komisije: postizanje rodne ravnopravnosti u znanost i.   
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Ad.9.2. 
Prof. dr. sc. Damir Boras  je zahvalio na podršci pri preuzimanju dužnosti 
predsjednika Rektorskog zbora. Za sljedeću sjednicu je najavio raspravu o 
osnivanju novih javnih sveučilišta jer smatra da procedure ne bi smjele zadirati u 
autonomiju sveučilišta.  
 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  zaključio je sjednicu u 20 sati. 
 
Zapisnik sastavila:                                               Predsjednik Rektorskog zbora: 
 
 
 
Paula Pavletić, prof.      prof. dr. sc. Pero Lučin 


