Klasa: 602-04/15-05/25
Urbroj: 380-230/071-16-24
Zagreb, 22. rujna 2016.

ZAPISNIK
12. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2015./2016. godini održane 22. rujna
2016. na Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 10.30 sati.
Nazočni članovi Rektorskoga zbora:
1. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik
Rektorskog zbora,
2. prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu i zamjenik
predsjednika Rektorskog zbora,
3. prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci,
4. prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, rektorica Sveučilišta u Dubrovniku,
5. prof. dr. sc. Alfio Barbieri, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,
6. prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever.
Ostali nazočni:
7. prof. dr. sc. Ljerka Olujić, rektorica Sveučilišta u Mostaru,
8. prof. dr. sc. Srećko Tomas, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i
sporta,
9. prof. dr. sc. Ivo Družić, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj,
10. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko
obrazovanje,
11. prof. dr. sc. Nikša Burum, novoizabrani rektor Sveučilišta u Dubrovniku,
12. prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u
Osijeku,
13. izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić, prorektorica Sveučilišta u Zadru,
14. prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu,
15. prof. dr sc. Mirjana Hruškar, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu,
16. red. prof. Mladen Janjanin, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
17. prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
18. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
19. prof. dr. sc. Elis Degenghi Olujić, prorektorica Sveučilišta J. Dobrile u
Puli,
20. prof. dr. sc. Nevenka Tatković, prorektorica Sveučilišta J. Dobrile u Puli,
21. izv. prof. dr. sc. Goran Kozina, prorektor Sveučilišta Sjever,
22. prof. dr. sc. Željko Kurtela, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku,
23. prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku,
24. izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak-Raguž, prorektorica Sveučilišta u
Dubrovniku,
25. prof. dr. art. Enes Midžić, Dramska akademija Sveučilišta u Zagrebu,
26. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskoga zbora RH.

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Damir Boras, predsjednik Rektorskog zbora u
akademskoj 2015./2016. godini koji predlaže, a nazočni članovi jednoglasno
prihvaćaju sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Prihvaćanje zapisnika 11. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj
godini 2015./2016.;
2. Nepotpisivanje Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
RH o zbirnim koeficijentima za Sveučilište J. Dobrile u Puli i
Sveučilište Sjever;
3. Obračun subvencija studentima koji su u prethodnoj akademskoj
godini imali upisano mirovanje studentskih obveza – odgovor
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta;
4. Imenovanje predsjednika Rektorskoga zbora RH u ak. god.
2016./2017.;
5. Razno.
Na početku sjednice prof. dr. sc. Damir Boras je posebno pozdravio članove
Rektorskoga zbora i pozvane goste te zahvalio na gostoprimstvu rektorici
Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Vesni Vrtiprah koja sjednici Rektorskoga
zbora prisustvuje posljednji put u svojstvu rektorice Sveučilišta u Dubrovniku.
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah je članovima Rektorskoga zbora te Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i sporta zahvalila na suradnji tijekom četiri godine njezinoga
mandata. Istaknula je kako je potpora Rektorskoga zbora bila od velikoga značaja
za razvoj Sveučilišta u Dubrovniku. Nada se da će se osiguranim sredstvima
realizirati izgradnja Kampusa koji će doprinijeti internacionalizaciji Sveučilišta u
Dubrovniku što je jedan od glavnih ciljeva njegova razvoja. Podsjetila je na
dugogodišnju tradiciju visokoga obrazovanja u Dubrovniku čija je kruna bila
osnivanje sveučilišta u 2003. godini.

Ad.1.
Budući da nema primjedbi na zapisnik, predsjednik prof. dr. sc. Damir Boras
predlaže, a Rektorski zbor RH jednoglasno prihvaća zapisnik 11. sjednice
Rektorskog zbora u akademskoj godini 2015./2016. održane 29. kolovoza
2016. u Varaždinu.
Ad.2.
Prof. dr. sc. Damir Boras je zahvalio pomoćniku ministra prof. Tomasu što se
odazvao pozivu na sjednicu te zamolio da ukratko obrazloži odluke Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta vezano uz zbirne koeficijente za Sveučilište Sjever
i Sveučilište u Puli.
Prof. dr. sc. Srećko Tomas je rekao kako je odluka o zbirnim koeficijentima za
Sveučilište J. Dobrile u Puli već realizirana, dok je za Sveučilište Sjever bilo
poteškoća iz razloga što se radi o sveučilištu u nastajanju i nije bilo fiksne osnovice
za obračun te je zaključeno da se ugovor o koeficijentima pripremi na način da se
obračuna ugovor o osnivanju sveučilišta s iznosom predviđenim za ovu godinu.
Prijedlog će proći s rektorom Sveučilišta Sjever te se nada da će naći
zadovoljavajuće rješenje.
Prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže da Ministarstvo napravi sustav ili model prema
kojem bi se kompenzirale ovrhe na obračunske koeficijente. Do sada se sve

2

temeljilo na zbirnim koeficijentima, a dobivene odluke su temeljene na
obračunskom koeficijentu, koji je ustvari bruto iznos. Upozorio je kako dolazi do
proboja zbirnog koeficijenta jer se određeni broj ljudi vraća s porodiljinog dopusta,
studijskog boravka i slično te je onemogućen upis koeficijenata u COP ljudima s
kojima je potpisan ugovor. Takav je model nepovoljan za sveučilišta, dovodi ih u
poziciju neodgovornosti te se stvaraju tenzije sastavnica prema rektorima. Također
moli Ministarstvo da da se komunikacija o koeficijentima vrši isključivo preko
sveučilišta, a ne u direktnom kontaktu sa sastavnicama.
Prof. dr. sc. Alfio Barbieri smatra da bi Ministarstvo za takve situacije trebalo
imati rezervna sredstva kako bi moglo na vrijeme reagirati na izvanredne situacije.
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat je upozorio kako je komunikacija nekih službi
Ministarstva sa dekanima vrlo nezgodna te se šalju nepotpisani dokumenti s npr.
obavijestima da neki djelatnik više neće biti upisan u COP-u i slično.
Prof. dr. sc. Damir Boras je zamolio da Ministarstvo prilikom izrade modela za
dodjelu koeficijenata uzme u obzir stvari koje do sada nisu bile obračunate.
Također, mjesečne kvote su razumljive što se tiče Ministarstva, ali COP ne može
biti tehničko sredstvo koje služi za donošenje administrativnih odluka koje štete
legitimnim akademskim odlukama sveučilišta. Upozorava da programi nisu
pravilnici te na dokumentima treba stajati potpis ministra, a ne službenika koji se
pozivaju na program COP-a.
Prof. dr. sc. Srećko Tomas je pojasnio kako je obračun koeficijenata u zbirnom
koeficijentu bio prvi prijedlog Ministarstva, ali pomoćnik ministra za financije je
smatrao da je bolje koristiti obračunske koeficijente. Zaključio je kako je
Ministarstvo svjesno navedenog problema i trenutno traži rješenje te će se zauzeti
da se sve navedeno ugradi u model obračuna koeficijenata.

Ad.3.
Prof. dr. sc. Srećko Tomas je rekao kako je Ministarstvo zaprimilo dopis
Rektorskoga zbora s molbom da se očituje vezano uz obračun subvencija
studentima koji su u prethodnoj akademskoj godini imali upisano mirovanje
studentskih obveza. Ministarstvo je razmatralo prijedlog Rektorskoga zbora te je
zaključio kako se modeli obračuna participacije ne smiju koristiti na pogrešne
načine. Ministarstvo se slaže da se ECTS bodovi stečeni u godini mirovanju uzmu
u obzir prilikom određivanja prava na subvenciju participacije. Stoga predlaže
pravilo obračuna participacije na način da se ECTS bodovi stečeni u akademskoj
godini u mirovanju pribrajaju ECTS bodovima stečenim u prvoj sljedećoj aktivnoj
akademskoj godini, kako se bodovi ne bi obračunavali unatrag nego nadalje.
Prof. dr. sc. Damir Boras je istaknuo kako je legitimno pravo studenata u
mirovanju polagati ispite te nema razloga da im se subvencija ne priznaje, na što
je prof. Tomas dodao kako je Ministarstvo uočilo zlouporabe statusa mirovanja.
Prof. Boras smatra da zlouporabe treba kazniti, ali ne zbog moguće zlouporabe
kažnjavati ostale.
Prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić je pojasnila kako Ministarstvo ne oduzima
pravo subvencije za studente u mirovanju, već ga samo prolongira te smatra da je
prijedlog Ministarstva prihvatljiv.
Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski
zbor jednoglasno donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
Rektorski zbor RH prihvaća prijedlog pravila obračuna subvencije
participacije u troškovima studija za akademske godine 2016./2017. i
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2017./2018. za redovite studente koji su u prethodnoj akademskoj godini
imali upisano mirovanje obveza na sljedeći način:
• ECTS bodovi stečeni u akademskoj godini u mirovanju pribrajaju se ECTS
bodovima stečenim u prvoj sljedećoj aktivnoj akademskoj godini,
kao dopunu postojeća dva pravila obračuna:
• Ako student upiše mirovanje u akademskoj godini za koju je stekao pravo
na subvenciju participacije istu koristi u prvoj sljedećoj aktivnoj
akademskoj godini,
• Ako student upiše mirovanje u akademskoj godini za koju nije stekao
pravo na subvenciju participacije nema pravo na subvenciju niti u prvoj
sljedećoj akademskoj godini.

Ad.4.
Prof. dr. sc. Damir Boras zahvalio je svima na suradnji tijekom ove ak. god. te
obrazložio kako se pravilo predsjedanja Rektorskim zborom provodi sukladno
poslovniku Rektorskog zbora RH. Tijekom predsjedanja Rektorskim zborom
tijekom ove akademske godine poboljšanja je suradnja s medijima i puno se radilo
na održavanju zajedničkih stavova posebno kada sva sveučilišta ne mogu
istovremeno imati iste potrebe. Istaknuo je kako u hrvatskom sveučilišnom prostoru
mora biti dovoljno prostora za razvoj javnih sveučilišta koja zauzimaju prostor
izvrsnosti i kvalitete. Također smatra da Sveučilište u Zagrebu, kao najveće
sveučilište u Hrvatskoj, mora imati posebnu ulogu koja ne smije biti na uštrb manjih
sveučilišta. Kriteriji za razvoj moraju biti izvrsnost i mogućnost izvedbe studijskih
programa, a privatna visoka učilišta moraju paziti da poslovni interesi ne
nadvladaju interes kvalitete. Članovima Rektorskoga zbora je zahvalio na
zajedništvu i potpori te iskazao uvjerenost da će njegov nasljednik na mjestu
predsjednika prof. dr. sc. Šimun Anđelinović i njegov zamjenik prof. dr. sc. Željko
Turkalj odlično obnašati svoje dužnosti u sljedećoj akademskoj godini pri čemu će
im pružiti svoju potporu.
Prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
o imenovanju predsjednika Rektorskog zbora RH
u akademskoj 2016./2017. godini.
I.
Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu imenuje se
predsjednikom Rektorskoga zbora RH u akademskoj 206./2017.godini.
II.
Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku
imenuje se zamjenikom predsjednika Rektorskoga zbora RH u akademskoj
2016./2017.godini.
III.
Mandat predsjedniku i zamjeniku Rektorskog zbora RH započinje 1. listopada
2016. a završava 30. rujna 2017.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. listopada
2016.

4

Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović je zahvalio na izboru za predsjednika te istaknuo
kako je svaka godina izazov te smatra da se vide veliki pomaci, te je tako npr. rad
Rektorskoga zbora puno bolje medijski popraćen čime je javnost bila bolje
upoznata sa njegovim radom. Nastojat će nastaviti transparentnost u radu i
zajedništvo. Istaknuo je kako je otvoreno puno tema od čega su najvažnije izmjene
zakona o osiguravanju kvalitete i zakona o visokome obrazovanju. Zahvalio je
Ministarstvu što je prepoznalo probleme iz sustava te olakšalo stručnjacima iz
prakse ulazak u sustav visokoga obrazovanja. U sljedećoj akademskoj godini će
nastojati približiti rad Rektorskoga zbora sastavnicama kako bi i one vidjele benefit
i više vrednovale rad toga tijela što je važno za demokratizaciju javnoga prostora.
Članovima Rektorskoga zbora je zahvalio na ukazanome povjerenju te zaključio
kako će sljedeću akademsku godinu iskoristit u najboljem tempu. Najavio je kako
će se sljedeća, 1. sjednica Rektorskoga zbora u ak. god. 2016./2017. održati 5.
listopada u Splitu.

Ad.5.
Novi rektor Sveučilišta u Dubrovniku, prof. dr. sc. Nikša Burum se ukratko
predstavio te zahvalio rektoru Borasu i rektorici Vrtiprah. Istaknuo je kako se nada
uspješnoj suradnji s ostalim članovima Rektorskoga zbora te da će svojim
angažmanom pridonijeti radu ovoga tijela.
Prof. dr. sc. Ljerka Ostojić je zahvalila rektorici Vrtiprah na gostoprimstvu te sve
pozvala na obilježavanje Dana Sveučilišta u Mostaru 9. prosinca 2016.
Prof. dr. sc. Srećko Tomas je u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
zahvalio Rektorskom zboru i dosadašnjem predsjedniku prof. dr. sc. Damiru
Borasu na dobroj i korektnoj suradnji kojoj se nada i ubuduće.

Prof. dr. sc. Damir Boras je zaključio sjednicu u 11.30 sati.

Zapisnik sastavila:

Predsjednik Rektorskog zbora:

Paula Pavletić, prof.

prof. dr. sc. Damir Boras
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