
 

Klasa: 602-04/14-05/40     
Urbroj: 380-230/071-15-41 
Rijeka, 28. svibnja 2015.    
 
 

Z A P I S N I K 
 
5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2014./2015. godini održane 28. svibnja 
2015. na Rektoratu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, 
Osijek 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. Željko Turkalj , rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku, 
5. prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, rektorica Sveučilišta u Dubrovniku, 
6. prof. dr. sc. Ante Ugleši ć, rektor Sveučilišta u Zadru,  
7. prof. dr. sc. Alfio Barbieri , rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 
 Ostali nazočni:  

8. prof. dr. sc. Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta,  
9. prof. dr. sc. Jasmina Havranek , ravnateljica Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje,  
10. prof. dr. sc. Ivo Druži ć, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj,  
11. Ivan Mari ć, zamjenik ravnatelja, Sveučilišni računski centar, 
12. prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku,  
13. prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku,  
14. izv. prof. dr. sc. Mario Vinkovi ć, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayera 

u Osijeku,  
15. prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć-Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu,  
16. prof. dr. sc. Ton ći Lazibat , 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. Zdenka Bariši ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku. 
 
 

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

 
D n e v n i  r e d: 
 

1. Prihva ćanje zapisnika 4. sjednice Rektorskog zbora u akade mskoj 
godini 2014./2015.; 

2. Prezentacija projekta HR-ZOO; 
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3. Nacrt prijedloga Pravilnika o mjerilima i na činu korištenja vlastitih i 
namjenskih prihoda javnih visokih u čilišta i javnih znanstvenih 
instituta; 

4. Tematska to čka: Relevantne znanstvene baze - Open accesss 
publishing; 

5. Program postakademskog zapošljavanja;  
6. Očitovanje Povjerenstva u koordinaciji AZVO-a o polag anju 

stru čnog ispita za poslove graditeljstva;  
7. Sustav upisa na sveu čilišta; 
8. Razno.  

  
 

 Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Pero Lu čin  je uvodno pozdravio 
sve prisutne te podsjetio kako je na prethodnim sjednicama dogovorena rasprava 
o nekoliko tematskih točaka od kojih će se na ovoj sjednici raspravljati o 
relevantnim znanstvenim bazama, tj. dostupnosti znanstvenih časopisa i 
postakademskom zapošljavanju. Za buduće sjednice preostala je rasprava o 
pametnoj specijalizaciji, doktorskim studijima te narušavanju autonomije 
sveučilišta koje se sustavno provodi na različitim područjima. Namjera je da 
Rektorski zbor nakon provedenih tematskih rasprava pripremi Izjavu (Statement) 
te se aktivno uključi u kreiranje nacionalnih politika.  
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin  posebno je zahvalio glavnoj tajnici Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku Zdenki Barišić na uloženom trudu vezano uz pripremu 
prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbe 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju o plaći rektora i prorektora koji je Ustavni sud riješio u korist 
Rektorskoga zbora.   
 
Ad.1.  
 U sklopu rasprave o zaključcima i odlukama s prethodne sjednice Rektorskog 
zbora, prof. dr. sc. Pero Lu čin  je izvijestio kako je uputio dopis predsjedniku Vlade 
g. Zoranu Milanoviću s molbom za razgovor vezano uz programske ugovore i 
ostale teme, ali još uvijek nije ponuđen termin sastanka. Također je izvijestio o 
dopisu prof. dr. sc. Ružice Beljo Lučić, predsjednice Nacionalnog vijeća za razvoj 
ljudskih potencijala kojim se traži da Rektorski zbor preispita svoju odluku o 
zamjeni svojeg predstavnika u tom tijelu. Nakon iznesene argumentacije prof. dr. 
sc. Damira Borasa, koji je i predložio zamjenu člana, Rektorski zbor je jednoglasno 
podržao odluku s prethodne sjednice. Ostalih primjedbi na zapisnik s 4. sjednice 
Rektorskog zbora nije bilo te predsjednik prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno prihva ća zapisnik 4. sjednice Rektorskog zbora 
u akademskoj godini 2014./2015. održane 22. travnja  2015. u Rijeci. 
 
Ad.2. 

Zamjenik ravnatelja Sveučilišnog računskog centra Ivan Mari ć je ukratko 
predstavio projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak - HR-ZOO kojeg je 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uvrstilo na indikativnu listu 
infrastruktumih projekata predviđenih za sufinanciranje iz Europskog fonda za 
regionalni razvoj za razdoblje 2014 .- 2020. Glavni cilj projekta je izgradnja 
računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne e-
infrastrukture. Cilj je projekta i osigurati svim institucijama i pojedincima iz sustava 
znanosti i visokog obrazovanja dugoročno dovoljne, pouzdane i održive računalne 
i podatkovne resurse te mrežnu povezanost potrebne za njihovo djelovanje i rad, 
ali i za naprednu primjenu informacijske tehnologije u znanosti i obrazovanju. 
Navedeni resursi tvorit će računalni i podatkovni oblak, temeljnu sastavnicu buduće 
nacionalne e-infrastrukture. Srce je nositelj i koordinator multiinstitucionalnog 
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projekta u koji su, u ulozi partnera, uključeni Sveučilište J. J. Strossmayera u 
Osijeku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu, Institut 
Ruđer Bošković te CARNet. 

Prof. dr. sc. Ante Ugleši ć je istaknuo kako ne podržava pristup podjele 
sveučilišta na velika i mala te smatra da u projekt trebaju biti uključena sva javna 
sveučilišta, što je podržala i prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah.  
 Ivan Mari ć je pojasnio kako je Hrvatska premala zemlja za veći broj skupih 
infrastruktura, ali ideja projekta je da resursi budu dostupni svim institucijama i 
pojedincima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, a sami smještaj centara 
odabran je temeljem postojećih infrastruktura.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć dodao je kako sveučilišta brine nedostatak 
jedinstvenih softvera za upravljanje, praćenje nastave i financije koji su nužno 
potrebni i treba ih hitno izraditi.  

Prof. dr. sc. Pero Lu čin je zaključio kako izrada jedinstvenih softvera nije 
ideja ovog projekta, ali smatra da je izrada jedinstvenih softvera tema koju treba 
hitno pripremiti s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te Sveučilišnim 
računskim centrom. Zahvalio je I. Mariću na prezentaciji te zaključio točku.  

 
Ad.3. 

Prof. dr. sc. Željko Turkalj je podsjetio kako je u studenome 2014. imenovan 
predsjednikom Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu Pravilnika o mjerilima i 
načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda na javnim sveučilištima. 
Povjerenstvo je u više navrata razgovaralo s MZOS-om o pojedinim odredbama 
Pravilnika, međutim prijedlog koji je stavljen na javnu raspravu ne uključuje 
prijedloge Rektorskog zbora. Osnovna primjedba odnosi se na različito tumačenje 
pojmova vlastitih i namjenskih prihoda, a polazna osnova je da Pravilnikom treba 
osigurati autonomiju sveučilišta u upravljanja prihodima. Prihodi koje sveučilišta 
ostvaruju na tržištu smatraju se vlastitim prihodima, dok se namjenskim prihodima 
smatraju prihodi dobiveni financiranjem osnivača (tj. MZOS-a) te dio materijalnih 
troškova i prihoda dobivenih za realizaciju programa financiranih od strane MZOS-
a. Dio prihoda koji se ostvaruje na druge načine, kao što su participacije studenata 
u troškovima studiranja te za znanstveno-istraživačke i umjetničke projekte, 
također su svrstani u namjenske prihode iako ne dolaze iz Državne riznice ali su 
namijenjeni izvedbi studijskih programa. Problem je što prema novom Pravilniku 
sveučilišta ne mogu autonomno odlučivati o namjenskom prihodu te sredstva 
preostala u jednoj kategoriji ne mogu se koristiti u drugoj. Stoga je stav 
Povjerenstva da se ne odbija izrada Pravilnika, ali se on ne može prihvatiti u 
predloženom obliku. 

Prof. dr. sc. Ton ći Lazibat , član istog Povjerenstva Rektorskog zbora, o 
prijedlogu Pravilnika je konzultirao stručne službe i pravnike koji su sugerirali da 
ovakav Pravilnik nije usklađen sa zakonskom regulativom pa čak nema niti 
preambulu, tj. nije jasno na koji se viši akt poziva. Također, Pravilnik nema uporište 
u dva temeljna zakona – Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
te Zakonu o proračunu. Neusklađenost sa zakonskom regulativom vidljiva je u 
dijelu u kojem se participacije studenata u troškovima studija na akreditiranim 
studijskim programima u dijelu koje uplaćuju sami studenti pokušavaju klasificirati 
kao namjenski prihodi, što je u suprotnosti sa Zakonom o proračunu, Pravilnikom 
o proračunskim klasifikacijama te Pravilniku o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu, koji jasno naznačuju da klasifikacija navedenih prihoda ovisi o 
tome tko visokom učilištu uplaćuje participaciju. Donošenje ovakvog Pravilnika je 
direktno uplitanje u sveučilišnu autonomiju, a indikativno je da se o Pravilniku 
raspravlja u istom trenutku kada se raspravlja o programskim ugovorima.    

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri  smatra kako je prijedlog Pravilnika restriktivan te 
istaknuo problematiku vezano uz dodatni rad nastavnika koji nije dobro riješen 
ovim Pravilnikom jer onemogućuje dodatno zapošljavanje te ulaganje u materijalnu 
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imovinu i plaćanje rada stručnih službi preko norme. Pravilnik rješava samo 
materijalne rashode i rast izvan norme za nastavno osoblje, ako je tako zahtjevano 
od studenata, dok bi se Pravilnikom trebalo regulirati sva pitanja.    

Prof. dr. sc. Željko Turkalj  smatra kako se ovim Pravilnikom javna sveučilišta 
dovode u neravnopravan položaj s privatnim sveučilištima, budući da se isti na njih 
ne odnosi.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je mišljenja kako sveučilišta moraju osmisliti 
programe kojima će inovativno djelovati i u tom smislu treba razgovarati s 
ministrom financija i ministrom znanosti, obrazovanja i sporta.  

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je dodao kako prema sadašnjem modelu upravljanja 
država propisuje i kontrolira, a sveučilišta upravljaju, te smatra da sveučilišta 
trebaju sama propisati standarde koje provode, a država ih treba kontrolirati.  

Prof. dr. sc. Vedran Mornar  je istaknuo kako se ovaj Pravilnik donosi kako 
bi se zaštitila visoka učilišta od Ministarstva financija i Porezne uprave te kako se 
ne bi ponovile situacije kada su se neka visoka učilišta našla pred ovrhom i 
prijetnjom da budu zatvorena.  

 Prof. dr. sc. Ton ći Lazibat smatra kako porezni nadzor u tim slučajevima 
nije bio proveden po pravilima struke. Istaknuo je kako je prijedlog Pravilnika ima 
dobrih elemenata, ali kao cjelina nije dobar te se glavna primjedba odnosi na 
prihode od participacije u školarinama koje se tretiraju kao namjenski prihodi. To 
je važno za javna sveučilišta jer takvim tretiranjem školarina nastavnici na 
atraktivnim studijima ne bi bili motivirani te im je drugačija pregovaračka pozicija, 
posebno na neintegriranim sveučilištima.  

Prof. dr. sc. Vedran Mornar je istaknuo kako je ovakav prijedlog Pravilnika 
rezultat tvrdog stava Ministarstva financija te predlaže da predstavnici Rektorskog 
zbora razgovaraju s ministrom financija. Ukoliko se ministar financija složi s time 
da se participacije u školarinama tretiraju kao vlastiti prihodi on će podržati stav 
Rektorskog zbora.  

Prof. dr. sc. Pero Lu čin smatra kako ovaj Pravilnik zahtjeva ozbiljnu raspravu 
jer potiče privatna visoka učilišta. Predlaže hitan razgovor s ministrom financija za 
koji, uz suglasnost ostalih članova Rektorskog zbora, delegira prof. dr. sc. Željka 
Turkalja i prof. dr. sc. Tonćija Lazibata.  

 
Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Pero Lu čin predlaže, a Rektorski 

zbor jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
I. 

Nacrt prijedloga Pravilnika o mjerilima i na činu korištenja vlastitih i 
namjenskih prihoda javnih visokih u čilišta i javnih znanstvenih instituta, o 
kojem je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sport a RH otvorilo javnu 
raspravu, neprihvatljiv je u predloženom obliku. 

II. 
Pravilnik iz to čke I. Zaklju čka je nesukladan zakonskoj regulativi, posebice u 
dijelu koji se odnosi na participacije studenata u troškovima studija koje se 
moraju tretirati kao vlastiti, a ne kao namjenski p rihodi. 
Pravilnikom se ograni čava autonomija svih javnih visokih u čilišta u 
raspodjeli sredstava.  
 
Ad.4. 

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je predložio da se o tematskoj točki Open Access 
publiciranju provede otvorena rasprava. Smatra da je znanstvena aktivnost posao 
Rektorskog zbora, posebno ako su stavovi pojedinih institucija u suprotnosti s 
modernim praksama u svijetu. Istaknuo je kako su hrvatska sveučilišta na oko 250. 
mjestu po tehnološkom utjecaju, što znači da hrvatski znanstvenici financiraju i 
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stvaraju, a drugi koriste. Budući da je Rektorski zbor savjetodavno tijelo 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Nacionalnom vijeću za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj i Hrvatskoj zakladi za znanost, treba donijeti stav o 
korištenju relevantnih znanstvenih baza te se aktivno uključiti u kreiranje 
nacionalnih politika u koje Open Access uopće nije uključen te ne postoji struktura 
za njegovo provođenje.  

Prof. dr. sc. Ivo Druži ć je izvijestio kako Nacionalno vijeće za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj duže radi na izradi nacrta Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja koji će biti upućen na javu raspravu. Istaknuo je kako će 
kriterije za napredovanja trebati uskladiti s kriterijima Rektorskog zbora te će se 
organizirati zajednička sjednica Povjerenstva Nacionalnog vijeća i Povjerenstva 
Rektorskog zbora.  

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je zaključio raspravu prijedlogom da za sljedeću 
sjednicu Rektorskog zbora pripremi pisani prijedlog vezano uz Open Access 
objavljivanje što su prisutni jednoglasno prihvatili.  
 
Ad.5 . 
 Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je ukratko predstavio program 
postakademskog zapošljavanja koji će prijaviti kao projekt Europskom socijalnom 
fondu. Najavio je kako će se 15. lipnja 2015. potpisati sporazumi s bankama i 
ostalim uključenim institucijama, a početak izvedbe programa se planira 15. srpnja 
2015. u Splitu. Projekt je osmišljen s ciljem da se studentima pruže sva potrebna 
znanja, vještine i sposobnosti koji su nužni za njihovo aktivno djelovanje u procesu 
zapošljavanja, neovisno o tome radi li se o osnivanju i vođenju vlastite tvrtke ili 
nekom drugom obliku djelovanja na tržištu rada. Predlaže da sva javna sveučilišta, 
uz ostale institucije, budu potpisnici Sporazuma o suradnji u provedbi Programa 
postakademskog zapošljavanja. 
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin  smatra kako sustav stipendiranja samo nagrađuje 
bez produktivne politike. Mišljenja je da treba podržati svaku inicijativu koja vodi 
zapošljivosti te stoga podržava prijedlog prof. Anđelinovića. 
  
 Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Pero Lu čin predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

 Rektorski zbor RH prihva ća Program postakademskog zapošljavanja 
kao projekt Rektorskog zbora. 
 Sporazum o suradnji u provedbi Programa postakadem skog 
zapošljavanja potpisat će čelnici svih Sveu čilišta – članova Rektorskog 
zbora.  
 
Ad.6. 

 Prof. dr. sc. Jasmina Havranek je izvijestila kako je na prijedlog 
Rektorskog zbora, Agencija za znanost i visoko obrazovanje koordinirala rad dva 
povjerenstva za donošenje odluke o tome mogu li osobe koje su završile diplomske 
sveučilišne studijske programe Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u 
pomorstvu i Industrijsko inženjerstvo pristupiti polaganju stručnog ispita za poslove 
graditeljstva. Povjerenstvo za utvrđivanje istovjetnosti studijskih programa u svrhu 
omogućavanja pristupa stručnim ispitima graditeljstva za studijski program: 
diplomski sveučilišni studijski program Industrijsko inženjerstvo Fakulteta 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu i Povjerenstvo za 
utvrđivanje istovjetnosti studijskih programa u svrhu omogućavanja pristupa 
stručnim ispitima graditeljstva za studijski program: diplomski sveučilišni studijski 
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program Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu Odjela za 
elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku sastali su se u travnju o.g. te 
zaključili kako, u cilju zaštite predmetne struke, osobe koje su završile oba 
diplomska sveučilišna studija ne mogu pristupiti stručnom ispitu za poslove 
graditeljstva. 
 
Ad.7.  

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek je izvijestila kako je Povjerenstvo za 
unapređenje postupka upisa na visoka učilišta razmotrilo peticiju roditelja i učenika 
strukovnih srednjih škola - smjer medicinska sestra/tehničar opće njege kojom se 
predlaže vrednovanje i bodovanje uspjeha iz strukovnog predmeta Zdravstvena 
njega prilikom prijava i upisa učenika polaznika strukovnih srednjih škola - smjer 
medicinska sestra/tehničar opće njege na viša i visoka učilišta medicinskog 
usmjerenja u Republici Hrvatskoj upućenu Rektorskom zboru te proslijeđenu 
Povjerenstvu na očitovanje. Povjerenstvo je zaključilo kako je odluka o 
vrednovanju i bodovanju uspjeha iz pojedinog predmeta u domeni autonomnog 
odlučivanja i akademske samouprave visokih učilišta koja autonomno utvrđuju 
uvjete upisa studenata i autonomno kreiraju upisnu politiku. Povjerenstvo je u 
sklopu rasprave o postojećem konceptu državne mature zaključilo da je nakon 
petogodišnje primjene državne mature potrebno analizirati učinkovitost sustava 
upisa na visoka učilišta uključujući i sustav državne mature te moli Rektorski zbor 
potporu inicijativi provedbe empirijskog istraživanja kojim bi se analizirao sustav 
upisa.  

 
 Nakon provedene rasprave, prof. dr. sc. Pero Lu čin predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

 Rektorski zbor RH je mišljenja da je potrebno redo vito provoditi analizu 
učinkovitosti sustava upisa na visoka u čilišta, uklju čuju ći sustav državne 
mature koji, osim što ima svrhu provjera i vrednova nja postignutih znanja, 
vještina i sposobnosti u čenika koje su prethodno stekli tijekom obrazovanja,   
istovremeno jest sukladno odlukama visokih u čilišta važan selekcijski 
postupak pri upisima na veliku ve ćinu visokih u čilišta u RH. 
 
Ad.8. 
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je izvijestio kako je na adresu Rektorskog zbora 
stigao prijedlog Vijeća umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu za dopunu 
Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području 
umjetnosti odredbom vezanom uz uvjete za izbor u zvanje umjetničkog savjetnika.  
 Paula Pavleti ć je izvijestila kako predsjednik Povjerenstva Rektorskog zbora 
za tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za 
izbore u zvanja prof. dr. sc. Ante Čović planira održati sjednicu Povjerenstva 
sredinom lipnja te će se na istoj sjednici raspraviti prijedlog Vijeća umjetničkog 
područja.  
 
 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, v.r.  


