Klasa: 602-04/15-05/25
Urbroj: 380-230/071-16-6
Zagreb, 18. prosinca 2015.

ZAPISNIK
3. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2015./2016. godini održane 18.
prosinca 2015. na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb s
početkom u 15 sati.
Nazočni članovi Rektorskog 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. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru,
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. Slavica Ćosović Bajić, predsjednica Vijeća veleučilišta i
visokih škola,
8. prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta,
9. prof. dr. sc. Ljerka Ostojić, rektorica Sveučilišta u Mostaru,
10. prof. dr. sc. Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta,
11. prof. dr. sc. Roko Andričević, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i
sporta,
12. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, pomoćnica ministra znanosti,
obrazovanja i sporta,
13. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i
visoko obrazovanje,
14. prof. dr. sc. Vladimir Lipovac, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku,
15. prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u
Osijeku,
16. prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u
Osijeku,
17. prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
18. prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu,
19. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu,
20. prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
21. prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
22. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
23. prof. dr. sc. Boris Maleš, prorektor Sveučilišta u Splitu,
24. prof. dr. sc. Alen Soldo, prorektor Sveučilišta u Splitu,
25. izv. prof. dr. sc. Mario Tomiša, prorektor Sveučilišta Sjever,
26. dr. sc. Anica Hunjet, pročelnica, Sveučilište Sjever,
27. prof. dr. sc. Emilio Marin, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta,
28. prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta,
29. prof. dr. sc. Ines Sabotič, prorektorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta,
30. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, prorektor Hrvatskog katoličkog
sveučilišta,

31. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci,
32. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskog zbora RH.

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Damir Boras, predsjednik Rektorskog zbora u
akademskoj 2015./2016. godini koji predlaže, a prisutni članovi jednoglasno
prihvaćaju sljedeći:
D n e v n i r e d:
1. Predavanje Mladena Vukmira: „Prošlost i budućnost nematerijalne
imovine u umreženim digitalnim društvima“;
2. Prihvaćanje zapisnika 2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj
godini 2015./2016.;
3. Pravo prednosti upisa na visoka učilišta;
4. Angažman nastavnika s hrvatskih sveučilišta na Sveučilištu u
Mostaru;
5. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih
prihoda ostvarenih
nacionalnim i međunarodnim projektima te ostalih vlastitih prihoda
ostvarenih na tržištu i u tržišnim uvjetima, koji se ne financiraju iz
državnoga proračuna, javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih
instituta;
6. Razno.

Ad.1.
Sukladno najavi s posljednje sjednice Rektorskog zbora, gospodin Mladen Vukmir,
odvjetnik specijaliziran za medijaciju i intelektualno vlasništvo održao je predavanje
pod nazivom: „Prošlost i budućnost nematerijalne imovine u umreženim digitalnim
društvima“.
Predsjednik Rektorskog zbora RH prof. dr. sc. Damir Boras zahvalio je g.
Vukmiru na zanimljivom predavanju.
Tijekom rasprave zaključeno je kako Hrvatska ne radi dovoljno na zaštiti autorskih
prava koje bi trebalo štititi putem nacionalnih sustava. Također, znanstvenici su
jedina skupina koja ne štiti svoja prava prilikom objave članaka u časopisima,
budući da ona objavom postaju vlasništvo časopisa. Rješenje je da znanstvenici
pravovremeno, a prije objave članaka, zaštite svoje intelektualno vlasništvo.
Dosadašnju dogmu publish & perish treba zamijeniti dogmom patent & publish &
perish.
Prof. dr. sc. Damir Boras je zaključno rekao kako je potrebno uspostaviti
mehanizme koji će zaštititi intelektualno vlasništvo znanstvenika, a o autorskim
pravima posebno treba educirati političare.

Ad.2.
Primjedbi na zapisnik s 2. sjednice Rektorskog zbora nije bilo te predsjednik prof.
dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihvaća zapisnik
2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2015./2016. održane 22.
studenoga 2015. u Splitu.

Ad.3.
Prof. dr. sc. Damir Boras je podsjetio na prijedlog AZVOa-a i raspravu s prošle
sjednice Rektorskog zbora o mogućnosti davanja prednosti upisa na visoka učilišta
sukladno Ustavom ukinutom članku 53. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
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Domovinskog rada i članova njihovih obitelji te civilne invalide Domovinskog rata i
njihove obitelji.
Tijekom rasprave o ovom vrlo osjetljivom pitanju, iznesen je stav kako se socijalna
pitanja ne smiju prebacivati na meritornu razinu te kako bi svi kandidati trebali imati
jednake uvjete za upis na visokoobrazovne institucije, dok bi se kandidatima tih
kategorija tijekom studija trebalo osigurati dodatna prava i olakšice koje im
temeljem njihovoga statusa pripadaju.
Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor
jednoglasno donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
Rektorski zbor RH prihvaća pravorijek Ustavnoga suda vezano uz članak 53.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rada i članova
njihovih obitelji.

Ad.4.
Prof. dr. sc. Damir Boras je izvijestio o prijedlogu Senata Sveučilišta u Mostaru
da se to Sveučilište izuzme od primjene odredbe po kojoj nastavnici hrvatskih
sveučilišta mogu biti angažirani izvan matične ustanove najviše jednu trećinu
radnog vremena, što znači da istima angažman na ustrojbenim jedinicama
Sveučilišta u Mostaru ne ulazi u opterećenje izvan matične ustanove. Smatra da
bi Rektorski zbor, zbog nacionalnih interesa, mogao preporučiti da se ograničenja,
koja matične ustanove trebaju procijeniti u svakom pojedinačnom slučaju, ne
odnose na Sveučilište u Mostaru. Smatra da hrvatska sveučilišta moraju općenito
razmisliti o međuakademskoj i međusveučilišnoj suradnji. Kao rektor Sveučilišta u
Zagrebu zalaže se za pomoć u razvoju studijskih programa na drugim sveučilištima
te nam je interes da mladi ne odlaze iz Hrvatske te da im se omogući studiranje u
blizini doma. Želi da se osjećamo kao jedinstveni sveučilišni prostor što hrvatskim
sveučilištima daje dodatnu snagu u pregovorima s Ministarstvom.
Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor
jednoglasno donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Rektorski zbor RH daje načelnu preporuku da se ograničenja u angažmanu
nastavnika hrvatskih sveučilišta izvan matične ustanove ne primjenjuju na
Sveučilište u Mostaru.
II.
Matična ustanova je dužna donijeti zasebnu procjenu o svakom
pojedinačnom slučaju angažmana svojih nastavnika na Sveučilištu u
Mostaru.

Ad.5.
Zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Roko Andričević
ukratko je obrazložio MZOS-ov prijedlog Pravilnika o načinu korištenja vlastitih
prihoda ostvarenih nacionalnim i međunarodnim projektima te ostalih vlastitih
prihoda ostvarenih na tržištu i u tržišnim uvjetima, koji se ne financiraju iz
državnoga proračuna, javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta. Taj bi
Pravilnik svim visokim učilištima i javnim institutima osigurao način vođenja i
raspodjele sredstava ostvarenih iz projekata i ostalih vlastitih prihoda te bi služio
kao vrsta pokrića za računovodstveno vođenje takvih troškova. Ovaj je prijedlog
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usklađen sa Ministarstvom financija, Poreznom upravom te interesima sveučilišta
u ovome trenutku.
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat je podsjetio kako je Rektorski zbor na svojoj sjednici u
svibnju 2015. imenovalo Povjerenstvo za suradnju s MZOS-om na izradi
predmetnog Pravilnika, čiji je on član. Prva verzija Pravilnika pod nazivom Pravilnik
o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda javnih visokih učilišta i
javnih znanstvenih instituta predočena je Rektorskom zboru na istoj sjednici, ali se
nije mogla prihvatiti iz razloga što se vlastitim prihodom nije smatralo ono što
sveučilišta naplaćuju od studenata. Ministarstvo je razumjelo i uvažilo primjedbe
Rektorskog zbora ali zbog ograničenja u Zakonu o izvršenju proračuna za 2015.
nije se mogao napraviti pravilnik koji bi obuhvatio i studentske školarine. Iz tog je
razloga u konačnici kreiran ovaj „djelomični“ Pravilnik koji regulira vlastite prihode
koji se ne financiraju iz državnog proračuna. Ovaj je Pravilnik vezan uz distribuciju
tih prihoda i točno definira što se može isplaćivati putem plaće, ugovora o djelu ili
ugovora u autorskom djelu te se izbjegavaju različita tumačenja. Moli da
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta vodi računa da se u novom Zakonu o
izvršenju proračuna za 2016. godinu izbriše napomena da su participacije u
školarinama koje se naplaćuju od studenata namjenski prihodi. Smatra da je ovaj
Pravilnik za svaku pohvalu.
Prof. dr. sc. Pero Lučin načelno podržava sadržaj Pravilnika ali smatra da je
problem što se znanstveni projekti tretiraju kao vlastiti prihodi koji ulaze u režim
obveznih neizravnih troškova. Nacionalne znanstvene projekte većinom financira
Hrvatska zaklada za znanost. Većinu financiranja prebačenih na sveučilišta putem
programskih ugovora se ne može tretirati na taj način jer su to namjenski prihodi.
Inzistiralo se da se u projekte ne uključuju neizravni troškovi tzv. overhead, sa
pozicije onog koji daje novce i s idejom da se institucije natjera da dodatno
neizravno financiraju realizaciju projekata. S pozicije rektora ili dekan, tj. onog koji
mora voditi računa o općim troškovima, neizravni troškovi su normalna stvar.
Upozorava da se na ovaj način ionako malo novca u sustavu za materijalne
troškove istraživanja dodatno smanjuje za 15%.
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat smatra da Pravilnik vrlo precizno definira da minimalno
15% vrijednosti projekta ostaje sveučilištu, a dalje definira indirektne troškove te
ostale direktne troškove zadane samim projektom.
Prof. dr. sc. Miloš Judaš je dodao kako je Sveučilište u Zagrebu imalo sastanak
sa predstavnicima Hrvatske zaklade za znanost koji su neuključivanje indirektnih
troškova u projekte pravdali ukupno niskim iznosima za projekte, ali su se složili
da se od Vlade traži da indirektni troškovi moraju u startu biti izraženi u projektu.
Smatra da bi stav Rektorskog zbora RH treba biti da netko uvijek mora pokriti
indirektne troškove.
Prof. dr. sc. Pero Lučin smatra da bi Rektorski zbor trebao zauzeti ozbiljan
politički stav vezano uz financiranje istraživanja. Politika indirektnih troškova nije
jasna, a novac koji dobivamo od države treba jasnije definirati i jasno navesti koliko
se točno ulaže u istraživanja. Ističe kako su materijalni troškovi, posebno u nekim
znanostima kao npr. biologiji, kemiji i biomedicini, izrazito podfinancirani. Smatra
da je Pravilnik menadžerski ispravno postavljen, ali upozorava na političku
komponentu te posljedice koje će imati smanjenje od 15% ukupnog iznosa projekta
namijenjenih neizravnim troškovima.
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat je dodao kako čl.2. Pravilnika precizno definira
neizravne troškove te upozorava da oni koji dogovaraju projekte moraju osigurati
da nešto ostane matičnoj ustanovi. Smatra da je ono o čemu govori prof. Lučin
zapravo šira priča o ulaganju u znanost koja ima šire konotacije. Ovaj Pravilnik
samo definira mjerila i način korištenja vlastitih prihoda i nikoga ne ograničava.
Prof. dr. sc. Dijana Vican je pohvalila Pravilnik te u praktičnom smislu postavila
pitanje vezano uz neizravan trošak te je zaključeno kako znanstvenici moraju u
planu pri prijavi projekta uključiti i neizravne troškove. Također je zamolila da netko
popiše što su sve neizravni troškovi.
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Prof. dr. sc. Tonći Lazibat je pojasnio kako u neizravni trošak ulazi sve ono što
ostane nakon što se pokriju svi planirani troškovi i sada se tretira kao vlastiti prihod,
a Pravilnik, radi Porezne uprave, tumači kako se sve ta sredstva mogu dalje trošiti.
Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović smatra da bi Rektorski zbor trebao evaluirati rad
Hrvatske zaklade za znanost koja, po njegovom mišljenju, nije ispunila svoju ulogu.
Zaklada je uzela postotak koji je puno veći od 15% i da su ta sredstva putem lumpsum-a došla na sveučilišta, ona bi ih sama puno bolje podijelila. Smatra da za
državu postojanje Zaklade znači veći gubitak nego funkcioniranje. Predlaže da se
na tu temu održi tematska sjednica te evaluira raspodjela sredstava po
znanstvenicima i po sveučilištima.
Prof. dr. sc. Alfio Barbieri smatra da je 15% relativna kategorija koja ovisi o
apsolutnom iznosu projekta, tj. ako je apsolutni iznos velik 15% je i previše, dok je
za manji iznos obrnuto.
Prof. dr. sc. Miloš Judaš je upozorio kako je iznos neizravnog troška koji ostaje
sveučilištima u svijetu puno veći, čak 40-70%, te je ključno da se mora promijeniti
dosadašnja praksa da se od iznosa projekta daje 15%, već onaj koji financira mora
dodatno dati ustanovi 15% iznosa projekta.
Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović smatra kako bi sredstva za istraživanja trebalo
razdijeliti po sveučilištima prema broju znanstvenika te od Hrvatske zaklade za
znanost zatražiti povijesni slijed raspodjele sredstava i broj projekata od osnutka
Zaklade do danas po institucijama kao i znanstvenim područjima. Smatra da nije
pošteno što su napravljeni clusteri koji se ne mogu probiti pri čemu su neka
sveučilišta na gubitku.
Prof. dr. sc. Dijana Vican se vratila na raspravu o Pravilniku te zaključila kako
integrirana i neintegrirana sveučilišta funkcioniraju na različite načine te Sveučilištu
u Zadru ne odgovara minimalni iznos od 15% za neizravne troškove te točno
definiran iznos od 15% u Pravilniku stvara lošu atmosferu na Sveučilištu i u
konačnici može dovesti do loših rezultata.
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat je rekao kako se pri izradi Pravilnika vodilo računa o
različitostima između sveučilišta i zbog toga je iznos neizravnih troškova i naveden
kao minimalni iznos.
Prof. dr. sc. Roko Andričević je dodao kako se u većini slučajeva kod
međunarodnih projekata su neizravni troškovi striktno definirani, npr. sada je u
Horizonu 2020 definirano 25% i odnosi se samo na osobne troškove, a ne na
ukupan iznos projekta. Također, Europska komisija je jasno definirala što sve ulazi
u indirektne troškove. Napominje da definicija indirektnog troška u Poreznoj upravi
nije sukladna definiciji Europske komisije. Smatra da predmetni Pravilnik daje
fleksibilnost uzimajući u obzir sva hrvatska sveučilišta te također smatra da bi
postotak trebao biti veći na integriranim sveučilištima.
Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor
jednoglasno donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Rektorski zbor RH podržava tekst Pravilnika o načinu korištenja vlastitih
prihoda ostvarenih nacionalnim i međunarodnim projektima te ostalih
vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu i u tržišnim uvjetima, koji se ne
financiraju iz državnoga proračuna, javnih visokih učilišta i javnih
znanstvenih instituta kojeg donosi ministar znanosti, obrazovanja i sporta.
II.
Rektorski zbor RH smatra da je ukupan iznos koji je na raspolaganju
hrvatskim znanstvenicima putem nacionalnih projekata premalen i
nedostatan za kvalitetan razvoj znanosti u Republici Hrvatskoj.
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III.
Rektorski zbor RH prepoznaje probleme financiranja znanosti koji se tiču
Hrvatske zaklade za znanost te će u tom smislu organizirati tematsku
sjednicu na koju će pozvati predstavnike Zaklade.

Ad.6.1. Izbori redovitih profesora u trajno zvanje
Prof. dr. sc. Damir Boras je izvijestio o pisanom prijedlogu prof. dr. sc. Dijane
Vican da Rektorski zbor zatraži od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
načelno odobrenje za unaprjeđenje u trajno zvanje osoba koje su zatečene u
zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora na dan 30. srpnja 2013. godine bez
potrebe da ustanova osigura razliku u koeficijentu složenosti poslova u 2016.
godini, jednako kako je to bilo riješeno u 2015. godini. Pitanje je treba li Ministarstvu
poslati poseban zahtjev za 2016. godinu.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je pojasnila kako ustanova treba osigurati da ti
profesori budu reizabrani odmah po isteku 5 godina od izbora u zvanje redovitog
profesora.
Prof. dr. sc. Pero Lučin je upozorio kako to nije bila politika koja se vodila te da
je Ministarstvo doveo sveučilišta u situaciju da različito tumače navedenu odredbu.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je rekla kako će Ministarstvo za 2016. pokušati
osigurati dodatna sredstva u proračunu za reizbor redovitih profesora u trajno
zvanje. Predlaže da Ministarstvo pripremi analizu svih odobrenih reizbora u 2015.
godini.
Prof. dr. sc. Dijana Vican je pojasnila kako je svoj prijedlog poslala iz razloga što
prošle godine nije sudjelovala na sjednicama Rektorskog zbora kada je bio bivši
rektor Sveučilišta, te ne bi htjela u 2016. učiniti neki propust. Pohvalila je nedavno
osiguravanje koeficijenata stotinama onih koji su doktorirali i koji su dobili radna
mjesta, ali upozorava da je taj čin (vjerojatno predizborni) stvorio ogromne
kadrovske razlike između sveučilišta. To što je jedno sveučilište dobilo 900, drugo
200 koeficijenata, Sveučilište u Zadru je dobilo, to je za pohvalu. Ovaj je čin,
međutim, napravio nejednakost između sveučilišta, zbog čega će se Sveučilište u
Zadru izuzeti iz vanjskog vrednovanja. Vezano s tim postavlja upitnom primijenjenu
tzv. povijesnu metodu koja je korištena za financiranje visokog obrazovanja.
Sveučilište u Zadru će primjenom te metode u 2016. biti u problemu zbog toga što
više od 60 ljudi u znanstveno-nastavnom zvanju imaju pravo na izbor i
unaprjeđenje.
Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor
jednoglasno donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Rektorski zbor RH će od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatražiti
da za 2016. godinu izda načelno odobrenje kojim se osobe zatečene u zvanju
redovitog profesora na dan 30. srpnja 2013. (sukladno Zakonu o izmjenama
i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak
63. stavak 3, Narodne novine, br. 94/13) mogu unaprijediti u znanstvenonastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju bez potrebe da
ustanova osigura razliku u koeficijentu složenosti poslova od 0,533 po
djelatniku.
II.
Rektorski zbor RH će od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatražiti
detaljnu analizu svih do sada odobrenih izbora u znanstveno-nastavno

6

zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u 2015. godini radi daljnje
rasprave na sjednici Rektorskog zbora.

Ad.6.2. Pokroviteljstvo EUA nad Europskim sveučilišnim igrama 2016
Prof. dr. sc. Pero Lučin je predložio da se od Europske sveučilišne asocijacije
(European University Association) zatraži pokroviteljstvo na Europskim
sveučilišnim igrama koje će se održati u srpnju 2016. u Zagrebu i Rijeci, te da se
u okviru igara organizira rektorska konferencija koja bi okupila rektore europskih
sveučilišta na kojoj bi rektori raspravljali o sportu na sveučilištima. Želja je da se
EUA aktivnije uključi u organizaciju te konferencije i da sport na sveučilištu postane
važnija tema za raspravu na europskim sveučilištima.
Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović je pitao što je s mogućnošću da se sredstva za
organizaciju igara djelomično povuku iz europskih fondova, kao što su npr.
Nizozemci europske sportske igre proglasili najvećim Erasmus skupom i povukli
značajna europska sredstva.
Prof. dr. sc. Pero Lučin nema informaciju o povlačenju sredstava te dodao kako
ima puno organizacijskih ali i ostalih tema koja trebaju odraditi sveučilišta.
Na pitanje prof. dr. sc. Borisa Maleša hoće li Ministarstvo osigurati sredstva za
kotizaciju hrvatskih sportaša na igrama, sukladno nedavnom zahtjevu Rektorskog
zbora, prof. dr. sc. Vedran Mornar je odgovorio kako stavke za te troškove
trenutno nema u proračunu, ali će Ministarstvo svakako pokušati iznaći sredstva
za tu svrhu.
Rektorski zbor RH jednoglasno je podržao traženje pokroviteljstva od
European University Association nad Europskim sveučilišnim igrama 2016.
i organizaciju europske rektorske konferencije vezano uz sport na
sveučilištu tijekom održavanja igara.

Ad.6.3. Prijedlog kandidata za imenovanje u Nacionalno povjerenstvo za
kontrolu prehrane studenata
Prof. dr. sc. Damir Boras je izvijestio o zahtjevu Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta da Rektorski zbor predloži kandidata za imenovanje u
Nacionalno povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata.
Prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Rektorski zbor RH u Nacionalno povjerenstvo za kontrolu prehrane
studenata imenuje prof. dr. sc. Mirjanu Hruškar, prorektoricu za prostorni
razvoj i sustav kontrole kvalitete Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.6.4. Zapošljavanje u vrijeme privremenog financiranja
Prof. dr. sc. Damir Boras je izvijestio o dopisu Ministarstva znanosti, obrazovanja
i sporta s uputama za ažuriranje podataka u Registru zaposlenika i o zapošljavanju
u prva tri mjeseca 2016. godine.
Prof. dr. sc. Ante Čović smatra da je dopis izazvao dosta nejasnoća na
sveučilištima u dijelu koji se odnosi za zapošljavanje u prva tri mjeseca 2016.
godine. Smatra da bi MZOS trebao poslati dodatno pojašnjenje tog pasusa. Naime,
u dopisu je navedeno kako javna visoka učilišta u prva tri mjeseca 2016. godine,
tj. u razdoblju privremenog financiranja ne smiju povećavati broj zaposlenika niti
preuzimati nove obveze na teret sredstava državnog proračuna u odnosu na broj
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zaposlenika na dan 31. prosinca 2015. godine. Radi se o općem aktu kojeg
Ministarstvo financija upućuje svim korisnicima državnog proračuna, a s obzirom
na činjenicu da se u sustavu javnih visokih učilišta suma sredstava za radna mjesta
na teret državnog proračuna mjeri koeficijentima, a ne brojem zaposlenika, MZOS
je u svom dopisu trebao uputu Ministarstva financija prilagoditi sustavu javnih
visokih učilišta i precizno prenijeti njen smisao – da se u navedenom razdoblju ne
smije povećavati ukupni broj koeficijenata zaposlenika na teret državnog
proračuna. Smatra da je dopis MZOS-a pogrešan te bi MZOS trebao dodatnim
dopisom sveučilištima i sveučilišnim sastavnicama precizirati upute o
zapošljavanju u vrijeme privremenog financiranja, kako bi se izbjegle daljnje
zabune.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je pojasnila kako je ovakva uputa uobičajena
uvijek kod promjene Vlade, ali će svakako tražiti tumačenje Ministarstva financija,
budući da se radi o njihovom aktu, uz pojašnjenje da se u sustavu javnih visokih
učilišta suma sredstava za radna mjesta na teret državnog proračuna mjeri
koeficijentima.
Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor
jednoglasno donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
Rektorski zbor RH će uputiti dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta s molbom da dodatnim dopisom sveučilištima i sveučilišnim
sastavnicama precizira upute o zapošljavanju u vrijeme privremenog
financiranja.

Ad.6.5. Oporezivanje Erasmus+ financijske potpore
Prof. dr. sc. Alen Soldo će za sljedeću sjednicu Rektorskog zbora pripremiti
prijedlog odluke vezano uz problem oko Erasmus+ financijske potpore. Ukratko je
pojasnio kako su Erasmus+ financijske potpore koje se daju studentima
neoporezive, ali često prelaze 13.000 kuna što troše na troškove putovanja,
smještaja isl. Čim potpora prelazi 13.000 kuna smatra se primitkom za studenta
koji automatski prestaje biti uzdržavani član te ga roditelj ne može prijaviti kao
poreznu olakšicu. Time trošak roditelja postaje veći nego primitak što sprečava
studente u korištenju Erasmusa.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić pohvaljuje ovu inicijativu te smatra da je to veliki
problem i MZOS ga je već pokušao riješiti s Ministarstvom financija, ali bez
uspjeha. Predlaže da Rektorski zbor taj problem pokuša riješiti direktno s
Ministarstvom financija.
Prof. dr. sc. Valter Boljunčić je dodao kako se ne radi samo o Erasmus potpori,
već o bilo kakvom primitku. Tako npr. ukoliko student radi preko student-servisa
preko ljeta i dobiva gradsku stipendiju lako premaši godišnji iznos od 13.000 kuna,
pa roditelji moraju plaćati dodatan porez jer im se ne priznaju olakšice za dijete
koje studira.
Prof. dr. sc. Damir Boras je vezano uz financiranje znanstvenih projekata rekao
kako pojedini fakulteti mogu prijavljivati projekte putem PIC broja (personal
identification code). Kad je riječ o Erasmusu, problem je kod integriranih sveučilišta
što fakulteti ne mogu pojedinačno prijavljivati projekte već moraju ići kao jedan
entitet – sveučilište.
Prof. dr. sc. Miloš Judaš je dodao kako Europska komisija odobrava projekte
samo institucijama koje imaju Erasmus charter, a to su isključivo sveučilišta, te
projekt nikada pojedinačno ne može dobiti fakultet. Predlaže da se Europskoj
komisiji napiše dopis u ime neintegriranih sveučilišta s pojašnjenjem i molbom da
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se charter automatski prenosi sa sveučilišta na njegove sastavnice te da se time
ne ukidaju PIC brojevi pojedinih fakulteta.
Prof. dr. sc. Alen Soldo smatra da bi to dovelo do većih problema jer se
podrazumijeva da svaka institucija koja ima PIC broj ima i odgovarajuće kapacitete.
Konkretno na Sveučilištu u Splitu MZOS financira samo jednog čovjeka na
međunarodnoj suradnji dok se rad ostalih djelatnika financira iz vlastitih sredstava.
Budući da je za te poslove po instituciji potrebno minimalno tri čovjeka, prema toj
računici na Sveučilištu u Splitu bi trebalo biti uposleno 48 ljudi na 16 sastavnica.
Prof. dr. sc. Damir Boras je rekao kako Sveučilište u Zagrebu ima velikih fakulteta
s dovoljnim kapacitetima te takvih vjerojatno ima i na drugim sveučilištima. Stoga
smatra da treba ostaviti otvorene obje mogućnosti te predlaže da se pripremi dopis
s molbom da se omogući prijava projekata putem sveučilišta i putem pojedinačnih
fakulteta.
Prof. dr. sc. Boris Maleš se vratio na raspravu o studentima te moli da se
Rektorski zbor više posveti studentskoj populaciji koja je financijski ugrožena te im
je onemogućeno dobivanje stipendija zbog prihoda koje ostvaruju putem
Erasmusa+, rada putem student-servisa i ostalog.
Prof. dr. sc. Damir Boras je zaključio kako je problem puno širi te zamolio da
Sveučilište u Splitu za sljedeću sjednicu Rektorskog zbora pripremi prijedlog
odluke koja će objediniti raspravu vezano uz problematiku oporezivanja
Erasmus+ financijske potpore i ostalih prihoda koje ostvaruju studenti.
Prof. dr. sc. Damir Boras je konstatirao kako će se sljedeća sjednica Rektorskog
zbora održati 22. siječnja 2016. i zaključio sjednicu u 17.50 sati.

Zapisnik sastavila:

Predsjednik Rektorskog zbora:

Paula Pavletić, prof.

prof. dr. sc. Damir Boras
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