
 

Klasa: 602-04/14-05/40     
Urbroj: 380-230/071-15- 44 
Rijeka, 1. srpnja 2015.     
 
 

Z A P I S N I K 
 
6. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2014./2015. godini održane 1. srpnja 
2015. na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 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. Ljerka Ostoji ć, rektorica Sveučilišta u Mostaru, 
9. prof. dr. sc. Slavica Ćosovi ć-Bajić, predsjednica Vijeća veleučilišta i 

visokih škola. 
 
 Ostali nazočni:  

10. prof. dr. sc. Jasmina Havranek , ravnateljica Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje,  

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

12. prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija,  prorektorica Sveučilišta u Rijeci, 
13. prof. dr. sc. Nevenka Ožani ć, prorektorica Sveučilišta u Rijeci, 
14. prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
15. izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica, koordinatorica Povjerenstva 

za provedbu Sporazuma između Rektorskog zbora i Hrvatskog olimpijskog 
odbora, 

16. Paula Pavleti ć, prof., tajnica Rektorskog zbora, 
17. Roberta Hla ča Mlinar , dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci,  

 
 
 

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 5. sjednice Rektorskog zbora u akade mskoj 
godini 2014./2015.; 

2. Predstavljanje Sveu čilišta Sjever; 
3. Baze znanstvenih publikacija i otvoreno objavlji vanje;  
4. Izvješće Povjerenstva Rektorskog zbora za tuma čenje i izradu 

prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetim a za izbore u 
zvanja; 

5. Vrednovanje materinjeg jezika pri upisu na hrvat ska Sveu čilišta; 
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6. Provedba Sporazuma o suradnji Rektorskog zbora i  Hrvatskog 
olimpijskog odbora;  

7. Pokroviteljstvo 11. Sajma stipendija i visokog o brazovanja; 
8. Razno.  

  
  
 Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Pero Lu čin  je uvodno pozdravio 
sve prisutne te zaželio dobrodošlicu novom članu Rektorskog zbora, prof. dr. sc. 
Marinu Milkoviću, rektoru Sveučilišta Sjever koji je nedavno uspješno prošao 
tranzicijski postupak iz privatnog u javno sveučilište.  
  
Ad.1.  
 Primjedbi na zapisnik s 5. sjednice Rektorskog zbora nije bilo te predsjednik 
prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihva ća 
zapisnik 5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2014./2015. 
održane 28. svibnja 2015. u Osijeku. 
 
Ad.2. 
 Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć, rektor Sveučilišta Sjever ukratko je predstavio 
sveučilište kojeg je na čelu te zahvalio Sveučilištu u Rijeci na pruženoj podršci u 
tranzicijskom postupku prelaska iz privatnog u javno sveučilište. Ukratko je 
prepričao povijest Sveučilišta koja počinje 2001. godine kada su  nastavnici i 
uprava Elektrostrojarske škole u Varaždinu, uz suglasnost resornog ministarstva 
te uz pomoć grada Varaždina, utemeljili stručni studij elektrotehnike – Visoku školu 
s pravom javnosti. Sveučilište je zbog usklađivanja studijskih programa prošlo tri 
postupka reakreditacije. Ima dva kampusa, u Varaždinu i Koprivnici te se sastoji 
od 11 odjela sa 152 zaposlena. Cilj je u sjevernoj Hrvatskoj postići hrvatski prosjek 
od 17% visokoobrazovanih jer jedino povećanjem broja visokoobrazovanih mogu 
se osigurati pretpostavke za gospodarski razvoj. 
 Prof. dr. sc. Damir Boras  je rektoru Milkoviću zaželio dobrodošlicu u vjeri da 
će još jedan predstavnik javnog sveučilišta u Rektorskom zboru ojačati njegovu 
snagu te podsjetio kako se znanost i visoko obrazovanje u Hrvatskoj trenutno 
financira sa nedostatnih 0,72% BDP-a.  
 Prof. dr. sc. Jasmina Havranek  je upozorila kako bi se sveučilišta trebala 
usmjeriti prema specijalizacijama. 
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je predložio da se na sljedećoj sjednici Rektorskog 
zbora razgovara o pametnoj specijalizaciji. Podsjetio je kako je Europska komisija 
odbila Strategiju pametne specijalizacije koja se izrađivala na državnoj razini bez 
da se Rektorski zbor zatražilo za pomoć ili suradnju. Bez strategije ne možemo 
koristiti EU strukturne fondove te smatra da se Rektorski zbor treba uključiti u 
izradu strategije. 
 Prof. dr. sc. Ivan Peji ć je dodao kako projekt pametne specijalizacije vodi 
Ministarstvo gospodarstva koje će formirati grupu eksperata za rad na strategiji.  
 Prof. dr. sc. Damir Boras  smatra kako Rektorski zbor može ponuditi pomoć, 
ali Vlada mora shvatiti da se visoko obrazovanje mora snažnije financirati.  
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je zaključio točku najavom rasprave o pametnoj 
specijalizaciji na jednoj od sljedećih sjednica Rektorskog zbora te zaželjevši 
dobrodošlicu prof. dr. sc. Marinu Milkoviću i Sveučilištu Sjever.   
 
Ad.3.  
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin je nastavno na rasprave s prošle dvije sjednice 
pripremio dokument s prijedlogom stavova Rektorskog zbora o bazama 
znanstvenih publikacija i otvorenom objavljivanju. Svrha je dokumenta aktivnije i 
agresivnije vođenje politike u tom segmentu. Napomenuo je kako se napredovanja, 
izbori u zvanja i mogućnost izradi doktorata bazira na Current Contents koje se već 
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15 godina u svijetu smatra zastarjelim. Predlaže da Rektorski zbor usvoji sličan 
tekst koji se može dodatno ojačati putem sveučilišnih senata, te izvrši pritisak da 
se napusti fascinacija s Web of Science (WoS). Smatra da je nužno postojanje 
referentnih baza pri razvoju nacionalnih i institucijskih politika, te uz časopise koji 
se indeksiraju u bazama WoS, treba uvrstiti časopise koje indeksira baze Scopus 
i Directory of Open Access Journals (DOAJ). Trebali bismo inzistirati i promicati 
objavljivanje u hrvatskim časopisima kojih je trenutno u bazi Scopus indeksirano 
njih 139. Naš je cilj izvršiti pritisak da se u našim postupcima odustane od zbrajanja 
citata već da se stvarno procjenjuje što je kandidat napravio.  
 Prof. dr. sc. Ante Čović smatra da se radi o dobrom tekstu te upozorio 
da se u budućnosti može dogoditi da neće biti važan rezultat znanstvene marljivosti 
već imamo li novaca platiti određenom izdavaču. Podsjetio je na Pravilnik o 
vrednovanju znanstvenog rada u društveno-humanističkom području, koji je 
prihvaćen na dosta institucija, gdje je jedno od načela da se baze znanstvenih 
publikacija ne smiju koristiti kao eliminacijski faktor. Kad se donose kriteriji bilo 
kojeg vrednovanja, moramo paziti da se donose kriteriji, a ne zapreke.  
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je podsjetio kako je otvoren pristup publikacijama 
ustvari europska politika te smatra da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 
Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Agencija za 
znanost i visoko obrazovanje, Hrvatska zaklada za znanost, Rektorski zbor, javna 
sveučilišta i javni znanstveni instituti trebaju voditi zajedničku politiku te napraviti 
policy dokument kroz koji jasno promiču otvoreni pristup znanstvenim 
informacijama na temelju načela navedenih u preporukama Europske Komisije. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć predlaže da sva sveučilišta rasprave 
dokument kojeg je pripremio prof. Lučin te se pročišćeni tekst istakne kao stav 
Rektorskog zbora. 

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek  izvijestila je kako je AZVO, potaknut 
čitavim nizom primjedbi matičnih povjerenstva, proveo anketu vezano uz probleme 
kod izbora u zvanja. Pojedinačne primjedbe će poslati članovima Rektorskog 
zbora, a najveće idu samim institucijama, od sastava povjerenstava do načina 
pisanja izvješća.  
 
Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Pero Lu čin predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 
I. 

Članovi Rektorskog zbora će na svojim sveu čilištima provesti raspravu o 
prijedlogu dokumenta o bazama znanstvenih publikaci ja i otvorenom 
objavljivanju (Open Access). 

II. 
Rektorski zbor će temeljem provedenih rasprava usvojiti i objaviti policy  
dokument s ciljem da se pri vrednovanju znanstvenih organizacija i 
sastavnica sveu čilišta, vrednovanju doktorskih studijskih programa,  
utvr đivanju mentorskih kapaciteta, izradi kriterija za z nanstveno 
napredovanje te dodjeljivanju financijskih potpora za znanstvena 
istraživanja razrade višesložni kriteriji kojima se  vrednuju uloženi osobni i 
institucijski kapaciteti i ishodi znanstvenog rada.  
 
Ad.4. 
 Prof. dr. sc. Ante Čović je ukratko izvijestio o radu Povjerenstva Rektorskog 
zbora za tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima 
za izbore u zvanja čiji je predsjednik. Povjerenstvo je održalo sastanak 18. lipnja 
2015. kojem je prisustvovao predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 
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obrazovanje i tehnologiju prof. dr. sc. Ivo Družić te izvijestio o radu tog tijela na 
Pravilniku o kriterijima za izbor u znanstvena zvanja ističući važnost koordinacije 
Nacionalnog vijeća i Rektorskog zbora oko izrade Pravilnika i odluka Rektorskog 
zbora o izborima u zvanja. Uspostavljena je i koordinacija sa Nezavisnim 
sindikatom znanosti i visokog obrazovanja budući da su pojedine odredbe 
Kolektivnog ugovora vezane uz odluke u nadležnosti ovog Povjerenstva. 
Povjerenstvo je također definiralo model prema kojem će se kreirati odluke na 
način da se ponudi lista kriterija, a broj kriterija će zavisiti o razini na koju se 
kandidat bira. Povjerenstvo će nastaviti započetu raspravu o svakom 
pojedinačnom kriteriju te će se napraviti prijedlozi odluka s kriterijima koji su 
precizirani na način da ne stvaraju dvojbu i ne ostave mjesta interpretacijama. 
Povjerenstvo je, u dogovoru s predsjednikom Rektorskog zbora, imenovalo Radnu 
skupinu za izradu Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti čiji rad koordiniraju 
prorektori sa Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu, red. prof. art. Mladen 
Janjanin i prof. dr. sc. Branko Matulić, Radna skupina je za ovu sjednicu 
Rektorskog zbora već predložila Odluku koja je članovima Rektorskog zbora 
predana za raspravu i moguće usvajanje.  
 Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć ima primjedbe na kriterije navedene u 
prijedlogu Odluke koju je pripremila Radna skupina jer nigdje nije spomenuta 
kreativna industrija i tehnologija koje su najveći potencijal za razvoj društva. 
Predlaže da se kriteriji nadopune vezano uz kreativnu industriju, kao npr. da je 
kandidat razvio dizajn, otvorio kreativnu tvrtku, mentorirao  studenta u speen-off 
kompaniji koja je unaprijedila gospodarstvo isl.  
 Prof. dr. sc. Ante Čović je podsjetio kako je prorektor Sveučilišta u Splitu 
jedan od koordinatora Radne skupine te predlaže da on, u dogovoru s rektorom 
Anđelinovićem, dostavi prijedlog nadopune kriterija. Smatra da Radnoj skupini 
treba prepustiti autonomni rad na predmetnoj odluci čija je zadaća da u 
primjerenom roku dostave svoj prijedlog.  
  
Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Pero Lu čin predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stru čne djelatnosti u 
postupku izbora u umjetni čko-nastavna i nastavna zvanja u podru čju 
umjetnosti će za jednu od sljede ćih sjednica Rektorskog zbora pripremiti 
nacrt Odluke nadopunjenu prijedlogom Sveu čilišta u Splitu.  
 
Ad.5. 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je obrazložio dopis Talijanske unije vezano uz izostanak 
vrednovanja talijanskog jezika kao materinjeg jezika pri upisu na hrvatska 
sveučilišta, a kojeg polažu maturanti srednjih škola s programom na talijanskom 
jeziku. Maturanti talijanskih škola obvezni su, uz ostale predmete, polagati i ispit iz 
talijanskog jezika i književnosti, ali on nije prihvaćen kao predmet koji donosi 
bodove. Rektorskom zboru se obraćaju iz razloga što sveučilišta autonomno 
odlučuju o upisnim kriterijima te mole sastanak na tu temu. Osobno smatra da uvjet 
za upis na sveučilišta mora biti jezična kompetencija na materinjem jeziku.  
 Prof. dr. sc. Jasmina Havranek  predlaže da se ovaj problem uputi 
Povjerenstvu za unapređenje postupka upisa na visoka učilišta, dok prof. dr. sc. 
Šimun An đelinovi ć smatra da bi se materinji jezik mogao vrednovati u sklopu 
kvote za posebne nagrade i priznanja.  
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 Prof. dr. sc. Mario Vinkovi ć je istaknuo kako je članak Pravilnika o državnoj 
maturi koji definira polaganje materinjeg jezika donesen temeljem Zakona o 
nacionalnim manjinama. Učenik ne može biti favoriziran temeljem materinjeg 
jezika te predlaže da se pri upisu na sveučilišta takvim učenicima uzme u obzir 
srednja vrijednost hrvatskog i materinjeg jezika.  
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je istaknuo kako Rektorski zbor podržava državnu 
maturu kao instrument koji omogućuje mjerenje kompetencija učenika. Predlaže 
da se upit proslijedi Povjerenstvu za unapređenje postupka upisa na visoka 
učilišta. Na intervenciju prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića kako bi Rektorski zbor 
trebao donijeti odluku sukladno prijedlogu prof. Vinkovića, prof. Lučin je dodao 
kako je prof. Vinković i sam član Povjerenstva te će biti u prilici Povjerenstvu iznijeti 
isti prijedlog.   
 
Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Pero Lu čin predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

Dopis Talijanske unije vezano uz izostanak vrednova nja talijanskog jezika 
kao materinjeg jezika pri upisu na hrvatska sveu čilišta, a kojeg polažu 
maturanti srednjih škola s programom na talijanskom  jeziku upu ćuje se 
Povjerenstvu za unapre đenje postupka upisa na visoka u čilišta koje treba 
donijeti rješenje vode ći računa o jednakosti pristupa obrazovanju. 
  
 
Ad.6. 
 Prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica , koordinatorica Povjerenstva za 
provedbu Sporazuma o suradnji Hrvatskog olimpijskog odbora i Rektorskog zbora 
ukratko je izvijestila o provedenim aktivnostima Povjerenstva te izvijestila kako je 
Povjerenstvo za svojeg predsjednika izabralo prof. dr. sc. Damira Knjaza.  
Izvijestila je kako je Hrvatski akademski sportski savez iskazao interes za 
potpisivanje pristupanja Sporazumu. Predlaže da se poduzmu aktivnosti za 
provedbu potpisivanja pristupanja Hrvatskog akademskog sportskog saveza 
Sporazumu HOO i Rektorskog zbora u rujnu o.g., a predlaže da Sporazumu 
pristupi i nova članica Rektorskog zbora – Sveučilište Sjever. Povjerenstvo također 
predlaže da se imenuje kontakt osoba na svim članicama Rektorskog zbora kao i  
ambasadori sporta (studenti – kategorizirani sportaši, studenti – kategorizirani 
sportaši s invaliditetom) koji su zainteresirani za ovu temu,  provedbu planiranih 
aktivnosti i žele pridonijeti promociji dual karijere sportaša u visokom obrazovanju. 
Također je predstavila plan i program provedbe Sporazuma s popisanim 
aktivnostima za jednogodišnje razdoblje.   

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć ima primjedbu što sveučilišta nisu 
obaviještena o sastanku Povjerenstva koje je održalo sastanak još u travnju, te 
predlaže da u rad Povjerenstva uđe predstavnik Sveučilišta u Splitu. Smatra da u 
prijedlogu nije dobro obrađen akademski sport te ga treba bolje razraditi.  
 
Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Pero Lu čin predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 
I. 

Rektorski zbor predlaže da se u rad Povjerenstva u ime Rektorskog zbora 
uklju či prof. dr. sc. Boris Maleš, prorektor za studente,  studentski standard i 
studentski sport Sveu čilišta u Splitu. 
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II. 

Rektorski zbor je suglasan s predloženim planom i p rogramom rada 
Povjerenstva za provedbu Sporazuma uz dopunu da se usmjeri više 
pozornosti na aktivnosti koje će pridonijeti kvaliteti i masovnosti 
akademskog sporta. 
 

III. 
Rektorski zbor je suglasan s prijedlogom Hrvatskog akademskog sportskog 
saveza o potpisivanju pristupanja Sporazumu HOO i R ektorskog zbora. 
 

IV. 
Sveučilište Sjever će razmotriti pristupanje Sporazumu HOO i RZ nakon š to 
razmotri sadržaj Sporazuma. 
 

V. 
U cilju pokretanja akademske dual karijerne mreže i  učinkovitije suradnje u 
provedbi aktivnosti Sporazuma svim potpisnicima Spo razuma će se uputiti 
dopis o imenovanju kontakt osoba na sveu čilištima i veleu čilištima te 
imenovanju ambasadora sporta, studenata – sportaša.   
 
 
Ad.7. 

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je izvijestio o zamolbi Instituta za razvoj 
obrazovanja da Rektorski zbor RH, kao i prethodnih godina, bude pokrovitelj 11. 
Sajma stipendija i visokog obrazovanja koji će se održati 13. listopada 2015. u 
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i 15. listopada 2014. na Sveučilištu u 
Rijeci. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć predlaže da se u organizaciju sljedećeg 
Sajma stipendija uključi i Sveučilište u Splitu.  

 
Temeljem provedene rasprave predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Pero 
Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
 
I. 

Rektorski zbor RH je suglasan biti pokroviteljem 11 . Sajma stipendija i 
visokog obrazovanja koji će se održati 14. listopada 2014. u Nacionalnoj i 
sveu čilišnoj knjižnici u Zagrebu i 16. listopada 2014. n a Sveučilištu u Rijeci. 

II. 
Institutu za razvoj obrazovanja se predlaže da se u  organizaciju narednih 
Sajmova stipendija i visokog obrazovanja uklju či Sveu čilište u Splitu.  
 
 
Ad.8.1.  
 Vezano uz raspravu o ulaganjima države u znanost, pomoćnik ministra 
znanosti i visokog obrazovanja prof. dr. sc. Ivan Peji ć je izvijestio Rektorski zbor 
kako je u pripremi odluka vezano uz zadržavanje koeficijenata znanstvenih novaka 
u sumi sveučilišnih koeficijenata, a koji bi se koristili za obnavljanje novog 
znanstveno-nastavnog kadra. Zamolio je da sveučilišta do 10. srpnja 2015. 
dostave podatke o statusima znanstvenih novaka sukladno dopisu i formularu koje 
je dostavio na sjednici, a dostavit će im se i sutradan u elektroničkom obliku. 
Istaknuo je kako će se ovom mjerom koeficijenti profesora koji odlaze u mirovinu 
osloboditi za potrebe znanstvenih novaka. Istaknuo je kako se radi o sveučilišnim 
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koeficijentima koji nisu vezani uz određenu osobu ili fakultet, na što je prof. dr. sc. 
Pero Lu čin dodao kako je ovo prilika za razvoj institucijske kadrovske politike.  
 Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć smatra kako je potrebno napraviti 
zajedničke kriterije napredovanja znanstvenih novaka na razini države, što je 
svakako tema za Rektorski zbor.  
 Prof. dr. sc. Ivan Peji ć je istaknuo kako je namjera odluke da sveučilišta 
imaju autonomnu ulogu u raspolaganju koeficijentima, a prijedlog odluke može dati 
Rektorskom zboru jedino za neformalnu raspravu.  
  Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć smatra da bi Rektorski zbor trebao pomoći 
ljudima koji su potrebni visokoobrazovnom sustavu da ostvare dobre uvjete za 
kredite te predlaže da se iskoristi institucionalna veličina te u suradnji sa 
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta pripreme uvjeti za pregovore s 
bankama.  
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin  predlaže da prof. dr. sc. Šimun Anđelinović pripremi 
raspravu o tome za sljedeću sjednicu Rektorskog zbora.  
 Prof. dr. sc. Damir Boras je rekao kako ima primjed be na rad Nacionalne 
zaklade za znanost, na što je prof. dr. sc. Ivan Pe jić dodao kako predmetnom 
odlukom sveučilišta prestaju biti jako ovisna o Zakladi te dodatno pojasnio pojedine 
odredbe predmetne odluke. 
 Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je zamolio da Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta rektorima dostavi tekstualne upute i pojašnjenja vezano uz 
daljnje postupanje sa znanstvenim novacima.  
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin je zaklju čio raspravu uz molbu da sveu čilišta što 
je prije mogu će dostave ispunjene obrasce s podacima o znanstveni m 
novacima te molbom da Ministarstvo rektorima dostav e tekstualna 
pojašnjenja i upute predmetne odluke.  
 
Ad.8.2. 
 Prof. dr. sc. Pero Lu čin  predlaže dogovor o daljnjem postupanju članova 
Rektorskog zbora vezano uz odluku Ustavnog suda o plaćama rektora i prorektora. 
Napomenuo je kako se od 1. lipnja mogu podnositi ustavne tužbe za povrat 
neisplaćenih sredstava temeljem sporne odluke. Druga mogućnost je da se uputi 
dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te otvore pregovori bez podizanja 
ustavne tužbe.  
 Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć predlaže da sva sveučilišta pokrenu 
ustavne tužbe, a da se dobiveni novac uloži u studentski standard.  
 Roberta Hla ča Mlinar  je upozorila kako se u navedenom slučaju tuži 
poslodavca, te postoji mogućnost da u slučaju tužbe sveučilišta dobiju nalog da 
sama isplate naknadu rektorima i prorektorima. Smatra da je put da se prvo uputi 
dopis Ministarstvu i pokuša postići nagodba, a u slučaju da se nagodba ne postigne 
može se ići na pojedinačnu tužbu prema poslodavcu, tj. sveučilištu. Drugim 
riječima, ne postoji način da se tuži Ministarstvo.   
 
 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 


