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Z A P I S N I K 
 
1. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2016./2017. godini održane 5. 
listopada 2016. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta 
u Splitu s početkom u 10.30 sati. 
 
Nazočni članovi Rektorskoga zbora: 

1. prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć, rektor Sveučilišta u Splitu i predsjednik 
Rektorskoga zbora, 

2. prof. dr. sc. Željko Turkalj,  rektor Sveučilišta J. J. Strossmayer i zamjenik 
predsjednika Rektorskoga zbora, 

3. prof. dr. sc. Damir Boras , rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
4. prof. dr. sc. Pero Lu čin, rektor Sveučilišta u Rijeci, 
5. prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku,  
6. prof. dr. sc. Alfio Barbieri , rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 
7. prof. dr. sc. Marin Milkovi ć, rektor Sveučilišta Sjever. 

 
 Ostali nazočni:  

8. prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila , predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
9. prof. dr. sc. Željko Tanji ć, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta 
10. prof. dr. sc. Ljerka Oluji ć, rektorica Sveučilišta u Mostaru, 
11. prof. dr. sc. Sre ćko Tomas , pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i 

sporta, 
12. prof. dr. sc. Ivo Druži ć, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj,  
13. prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
14. prof. dr sc. Mirjana Hruškar , prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
15. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga,  prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
16. prof. dr. sc. Boris Maleš,  prorektor Sveučilišta u Splitu,  
17. prof. dr. sc. Branko Matuli ć, prorektor Sveučilišta u Splitu,  
18. prof. dr. sc. Rosanda Muli ć, prorektorica Sveučilišta u Splitu, 
19. prof. dr. sc. Mario Vinkovi ć, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u 

Osijeku, 
20. prof. dr. sc. Damir Markulak , prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u 

Osijeku,  
21. prof. dr. sc. Elis Degenghi Oluji ć, prorektorica Sveučilišta J. Dobrile u 

Puli, 
22. prof. dr. sc. Valter Boljun čić, prorektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli, 
23. izv. prof. dr. sc. Goran Kozina, prorektor Sveučilišta Sjever, 
24. izv. prof. dr. sc. Mario Tomiša, prorektor Sveučilišta Sjever, 
25. prof.dr.sc. Vladimir Šimovi ć, prorektor Sveučilišta Sjever, 
26. izv.prof.dr.sc. Anica Hunjet, pročelnica Odjela Sveučilišta Sjever,  
27. prof. dr. sc. Emilio Marin, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
28. prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
29. izv. prof. dr. sc. Ines Saboti č, prorektorica Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta, 
30. Paula Pavleti ć, prof.,  tajnica Rektorskoga zbora RH, 
31. Ivica Profaca, glavni urednik sveučilišnog lista „Universitas“. 



 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć, predsjednik Rektorskoga 
zbora u akademskoj 2016./2017. godini. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je prije službenog dijela sjednice posebno 
pozdravio uvažene goste prof. Tomasa i prof. Družića te predstavio i novog 
glavnog urednika sveučilišnog lista g. Ivicu Profaca. Zahvalio je svima na 
sudjelovanju na Humanitarnom plesu sveučilišta u Splitu na kojem su prikupljena 
sredstava za studente slabijeg imovinskog statusa. Svojemu prethodniku na 
mjestu predsjednika Rektorskoga zbora prof. dr sc. Damiru Borasa čestitao je na 
kvalitetnom vođenju sjednica u protekloj akademskoj godini i zamolio da kaže 
nekoliko riječi.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je zahvalio svima na pruženoj potpori za vrijeme 
njegova predsjedanja Rektorskim zborom. Istaknuo je važnost uloge Rektorskoga 
zbora koji obavlja funkciju da djeluje na poboljšanje svih javnih učilišta u Republici 
Hrvatskoj koji provode sveučilišne i stručne studijske programe. Drago mu je što u 
radu Rektorskoga zbora sudjeluju i Sveučilište u Mostaru i Hrvatsko katoličko 
sveučilište. Također, važno je osigurati da javna sveučilišta dobiju odgovarajuću 
potporu od države koja bi trebala izdvajati iz BDP-a barem jednako kao ostale 
države u Europskoj uniji. Hrvatska danas izdvaja tek 0,72% BDP-a za visoko 
obrazovanje, a europski prosjek je 1,2% BDP-a. Tim bismo novcem trebali 
osigurati veći broj stručno i visoko obrazovanih ljudi koji će ostati u Hrvatskoj. 

Nakon pozdravnih riječi, prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć predlaže, a nazočni 
članovi jednoglasno prihvaćaju sljedeći 
 
D n e v n i  r e d: 

1. Prihva ćanje zapisnika 12. sjednice Rektorskoga zbora u aka demskoj 
godini 2015./2016.; 

2. Plan rada Rektorskoga zbora u ak. god. 2016./201 7.; 
3. Izvještaj o radu povjerenstva Rektorskoga zbora;   
4. Razno. 

 
Ad.1. 

Budući da nema primjedbi na zapisnik, predsjednik prof. dr. sc. Šimun Anđelinović 
predlaže, a Rektorski zbor RH jednoglasno prihva ća zapisnik 12. sjednice 
Rektorskog zbora u akademskoj godini 2015./2016. od ržane 22. rujna 2016. u 
Dubrovniku. 

Ad.2. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je pojasnio kako želi napraviti plan rada 
Rektorskoga zbora pod njegovim predsjedanjem, tj. u ak. god. 2016./2017. s 
točnim datumima izvršenja ciljeva. Sa novim formiranjem ministarstava čekaju nas 
aktivnosti u planiranju proračuna. Predlaže da se imenuje povjerenstvo 
Rektorskoga zbora u sastavu prorektora zaduženih za financije i voditelja 
financijskih službi svih javnih sveučilišta. Tome bi povjerenstvu bi bila zadaća 
izraditi plan financiranja za sveučilišta kako bismo ušli spremni u pregovore s 
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.  

Nadalje, prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć smatra da bi se Rektorski zbor već u 
studenome trebao pozabaviti programskim ugovorima, a s Ministarstvom znanosti, 
obrazovanja i sporta treba Zakon o znanosti i visokom obrazovanju kao i 
podzakonske akte Zakona o osiguravanju kvalitete i Zakona o Hrvatskom 
kvalifikacijskom okviru. Napomenuo je kako su neka povjerenstva Rektorskoga 
zbora su već započela rad na tim temama. Također treba provesti analizu strukture 
zaposlenika i kriterija za ravnomjernu popunjenost na našim sveučilištima 



 

sukladno njihovim misijama i ulogama u zajednici. Moli da rektori iznesu svoje 
prijedloge. 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri je postavio pitanje vezano uz Odluku Vlade iz srpnja 
o.g. o zapošljavanju na javnim ustanovama, a povezano uz zapošljavanje nakon 
umirovljenja.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć smatra da bi trebalo Vladi uputiti dopis da se 
sveučilišta izuzmu iz te odluke jer na taj način sveučilišta ne bi mogla funkcionirati.  

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  predlaže da se vezano uz proračun treba ponoviti 
prethodni stav Rektorskoga zbora vezano uz financiranje materijalnih troškova i 
istraživanja. Trošimo svoju osnovu, povećali smo se dvostruko, a financiranje 
materijalnih troškova i istraživanja se smanjilo, što znači da smo dvostruko smanjili 
kvalitetu i mogućnosti. 

Prof. dr. sc. Damir Boras  je dodao kako Sveučilište u Zagrebu za troškove plaća 
troši 90% sredstava iz proračuna, a tek 10% za ostale troškove te je iznenađujuće 
da sveučilište uspijeva održati produktivnost. Zaključio je kako pozdravlja 
formiranje nove Vlade koja će odgovoriti na potrebe javnih sveučilišta i visokih 
učilišta.   

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  smatra da treba: 1. hitno udvostručiti financiranje znanosti 
i materijalnih troškova, znači s 50 na 100 milijuna kuna; 2. aktivnije pristupiti 
obrambenoj strategiji temeljene na razvoju i zadržavanju talentiranih ljudi u 
Republici Hrvatskoj; 3. oformiti radnu skupinu koja će raditi na redefiniranju 
operativnog programa za strukturne fondove u 2017. Smatra da je RH loša u 
korištenju operativnih programa, te smatra da bi sveučilišta trebala izvršiti pritisak 
prema Ministarstvu da se sveučilišta što bolje, tj. sa više novaca uključe u taj 
program i European Social Fund; 4. treba napraviti task-force za uključivanje 
sveučilišta u provedbu strategije pametne specijalizacije; 5. agresivniji pristup u 
osnivanju doktorskih škola i pristup treba mjenjati s najviše razine. Smatra da se 
značajan dio sredstava se može osigurati kroz European Social Fund. 

Prof. dr. sc. Damir Boras  je rekao kako Rektorski zbor treba napraviti plan kako 
uključiti naša sveučilišta u nove trendove Europske unije. Ukratko je izvijestio o 
konferenciji „Digital Assembly“ kojoj je nedavno nazočio u Bratislavi. Razgovaralo 
se o digitalizaciji industrije, a posebno je istaknuta uloga sveučilišta u razvoju 
inovacija i potreba za jaču suradnju akademskog i gospodarskog sektora. Smatra 
da naša sveučilišta moraju podupirati takve aktivnosti na fakultetima, a Rektorski 
zbor bi mogao organizirati savjetovanje o tome kako ih unaprijediti. Razvoj 
gigabitnog društva je jedan od načina kako zadržati ljude u Hrvatskoj. 

Prof. dr. sc. Ivo Druži ć je istaknuo kako je stabilan sustav javnog financiranja 
znanosti i visokog obrazovanja pretpostavka njegovog funkcioniranja. Niti sustav 
europskog financiranja, niti sustav suradnje s gospodarstvom ga ne mogu 
supstituirati. Stabilno javno nacionalno financiranje je pretpostavka da se 
realiziraju europski fondovi i suradnja s gospodarstvom. Prema podacima MZOS-
a, od 2008. do 2014. izdvajanja za znanost i visoko obrazovanje su smanjena 4% 
u situaciji kad je državni proračun povećan za 8%, a broj studenata povećan za 
18%. Rektorski zbor je već donio zaključak, tj. specificirao da je u rebalansu bilo 
potrebno 350 milijuna kuna za znanstvenu infrastrukturu. Umjesto povećanja, u 
ovoj godini imamo smanjenje od 80 milijuna kuna. Predlaže da Rektorski zbor, 
Hrvatska akademija za znanost i Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje 
i tehnološki razvoj zauzmu zajednički stav i naprave snažan pritisak na sve državne 
faktore da se prekine trend smanjivanja izdvajanja za znanost i visoko 
obrazovanje.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć predlaže da se vrlo brzo donese Akcijski plan 
rada Rektorskoga zbora, a da već u studenome imamo jasan stav vezano uz 



 

financiranje na temelju kojeg bismo zatražili zajednički sastanak RZ-a, HAZU-a i 
Nacionalnog vijeća s novim ministrom znanosti i visokog obrazovanja.  Smatra da 
se treba pripremiti odgovarajući dokument kojeg će usvojiti Rektorski zbor.       

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć predlaže daljnju raspravu o akcijskom planu.   

Prof. dr. sc. Dijana Vican  predlaže da se zatraži izmjena u Zakonu o Hrvatskom 
kvalifikacijskom okviru, budući da je napravljena pogreška i smanjena je 
kvalifikacija nastavnika na 50 ECTS bodova. Pisani prijedlog će dostaviti za 
sljede ću sjednicu Rektorskoga zbora . Također, aktivno djeluje u Sektorskom 
vijeću odgoja i obrazovanja i nedavno su primili dopis da predlože Ministarstvu 
rada koje bi profesije bile potrebne u Hrvatskoj. Smatra da o tome treba obavijestiti 
članove Rektorskoga zbora kako bi svi bili upućeni u to što se predlaže kao 
prioritet. Predlaže da kao dio rada Rektorskoga zbora postane ukoliko netko ima 
nešto informativno izvijestiti ili prikazati, a Rektorski zbor može odigrati važnu ulogu 
u dogovornom dijelu među sveučilištima za npr. apliciranje na projekte.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć smatra da je to dobar prijedlog jer možemo 
napraviti popis zanimanja koja mogu ići prema sektorskim vijećima što bi već 
moglo biti raspravljano i na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora.  Zaključio je kako 
će članovima Rektorskoga zbora poslati prijedlog Akcijskog plana rada 
Rektorskoga zbora te zatražiti moguće nadopune kojeg će se usvojiti na sljedećoj 
sjednici Rektorskoga zbora.  

 

Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću 

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za donošenje prijedloga p roračuna i suradnju s 
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH 

 
I. 

U Povjerenstvo Rektorskoga zbora za donošenje prije dloga prora čuna i 
suradnju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sp orta RH se imenuju 
prorektori zaduženi za financije i voditelji financ ijskih službi svih javnih 
sveu čilišta u Republici Hrvatskoj.  
 

II. 
Za predsjednika Povjerenstva imenuje se prof. dr. s c. Željko Turkalj, rektor 
Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku i zamjenik preds jednika Rektorskoga 
zbora RH u akademskoj 2016./2017. godini. 
 

III. 
Zadaća je Povjerenstva za sljede ću sjednicu Rektorskoga zbora pripremiti 
prijedlog prora čuna za znanost i visoko obrazovanje za sljede ću 2017. 
godinu. 

 

Ad.3.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je izvijestio kako je pripremljen pregled rada 
povjerenstva osnovanih u prethodne dvije akademske godine. Svrha je da se vidi 
jesu li povjerenstva izvršila svoju zadaću tj. predložiti rokove za dovršenje 
zadataka. U posebnoj prezentaciji je prikazan sastav svih povjerenstava s 
naznačenim zadaćama i pregledom rada. O radu nekih povjerenstava se posebno 
raspravljalo. 



 

Povjerenstva Rektorskoga zbora osnovana u ak. god. 2014./2015.: 

1. Povjerenstvo Rektorskog zbora za izradu prijedlo ga popisa akademskih 
naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te  prijedloga popisa stru čnih 
naziva i njihovih kratica  

Povjerenstvo je pripremilo i objavilo  integrirane popise u svibnju 2015., a trenutno 
radi na izmjenama i dopunama objavljenih popisa. Zaključeno je kako treba požuriti 
donošenje izmjene i dopune popisa.  

 

2. Povjerenstvo Rektorskog zbora za tuma čenje i izradu prijedloga izmjena 
i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanj a  

Održana su četiri sastanka Povjerenstva i izrada prijedloga je pri kraju.  
Prof. Maleš, član Povjerenstva, predlaže da konačni prijedlog nakon rasprave na 
Rektorskome zboru ide na javnu raspravu jer su osim postojećih, dodane dvije 
kategorije institucionalnog i društvenog doprinosa. Ideja kojom se Povjerenstvo 
vodilo je kakvog bismo nastavnika u konačnici željeli imati.  
Prof. Anđelinović predlaže da se dokument nakon rasprave na Rektorskome zboru 
uputi senatima kako bi svi bili uključeni u konstruktivnu raspravu, te da na idućoj 
sljedećoj sjednici Rektorski zbor usvoji konačni dokument.  
Prof. Milković moli da se vodi računa o ujednačenosti u uvjetima za izbore u 
nastavna zvanja koje donosi Vijeće veleučilišta i visokih škola.  
Prof. Maleš je dodao kako je Povjerenstvo do sada odradilo napredovanja u 
znanstvenim zvanjima, a nastavna zvanja još nisu definirana. Upozorio je kako je 
velik broj ljudi u naslovnim zvanjima i pitanje je kako će se oni uključiti kroz nove 
kriterije.  
Prof. Anđelinović je zaključio kako je važno što prije prijedlog Odluke uputiti na 
raspravu Rektorskome zboru. Također, Rektorski zbor i Vijeće veleučilišta i visokih 
škola ne mora donijeti identične uvjete, ali je važno da idu u istome smjeru te da 
prođu proceduru Senata. 

 

3. Povjerenstvo Rektorskog zbora za izradu Pravilni ka o mjerilima i na činu 
korištenja vlastitih i namjenskih prihoda na javnim  sveu čilištima  

Prof. Turkalj je pojasnio kako nije praktično da pojedina povjerenstva vode rektori 
koji su ionako preangažirani, ali pojedinačno su se uključivali u rad s Ministarstvom. 
Sveučilište u Osijeku je razvilo objektivni model raspodjele vlastitih sredstava na 
osnovu kriterija koji su jednaki za sve, a koji su prihvatila i neka sveučilišta. 
Sveučilište u Osijeku radi prema tome modelu već tri godine i sa sastavnica do 
sada nije bilo niti jedne ozbiljnije primjedbe. Ovaj model će doraditi i predložiti za 
primjenu u okviru Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih 
prihoda na javnim sveučilištima.  
Prof. Boras je dodao kako taj Pravilnik mora biti argument za pregovore oko 
cjelovitog iznosa. Model mora uzeti u obzir raspone koji će odgovarati svim 
vrstama sveučilišta – integriranim i neintegriranim, manjim i većim.  
Prof. Turkalj je rekao kako taj model osigurava pravednost raspodjele na iznos koji 
je raspoloživ, ali isto tako pokazuje da taj iznos nije dovoljan. Podsjetio je da se u 
razgovorima s Ministarstvom kod izrade Pravilnika vodila velika rasprava o tome 
što su namjenska, a što vlastita sredstva. Rektori su htjeli dokazati da zapravo 
sveučilišta financiraju hladni pogon i da mora postojati veća elastičnost raspodjele 
vlastitih sredstava. To je približnije autonomiji sveučilišta i upravljanja ne samo 
programima, nego i financijama. Pravilnik je jednim tijelom uvažio zahtjev rektora 
što bi se trebalo smatrati vlastitim prihodom, jer su sporna ostala sredstva koja ne 
dolaze iz proračuna kao npr. za izvanredne ili poslijediplomske studije koji su na 
samofinanciranju. Stav je Ministarstva da je to dio nesamostalnog rada kojeg 



 

sveučilišta moraju ionako odraditi i nije poseban vid aktivnosti. Napomenuo je da 
sveučilišta ustvari iz tih prihoda financiraju hladni pogon i bez njih ne bi mogli 
funkcionirati. Tako se u zadnjem prijedlog Ministarstva ta sredstva smatraju striktno 
namjenskim prihodom. Ovaj će se Pravilnik s novim ministrom morati do kraja 
izdefinirati. Ostao je zahtjev da bi ta sva sredstva trebala završiti u Državnoj riznici. 
Za sada su sredstva ostala na računima sveučilištima koja njima i upravljaju. 

Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeći  

ZAKLJU ČAK 

I. 

Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku će pripremiti model korištenja 
vlastitih i namjenskih prihoda i uputiti ga Rektors kome zboru na raspravu.  

II. 

Rektorski zbor RH će donijeti odluku o modelu korištenja vlastitih i 
namjenskih prihoda, slijedom čega se raspušta Povjerenstvo za izradu 
Pravilnika o mjerilima i na činu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda na 
javnim sveu čilištima.  

 

4. Povjerenstvo Rektorskog zbora za ujedna čavanje vrednovanja studijskih 
programa 

Zadaća Povjerenstva je izraditi ujednačene opće akte i procedure za vrednovanje 
studijskih programa te kriterije i uvjete koje visoka učilišta u sastavu javnih 
sveučilišta trebaju ispunjavati za ustroj sveučilišnih studijskih programa.  
Prof. Anđelinović je istaknuo kako moramo osigurati elastičnost prelaska unutar 
studijskih programa na hrvatskim sveučilištima i tome prilagoditi i uskladiti 
sveučilišne dokumente. Sveučilišta bi se morala odreći dijela svoje samostalnosti 
u korist studenata.  
Prof. Čuković Bagić je izvijestila kako je Povjerenstvo provelo kompletnu analizu 
svih procedura na svim sveučilištima. Upozorila je da su se od formiranja 
Povjerenstva promijenile uprave Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Dubrovniku pa 
predlaže, ukoliko ima potrebe, da rektori predlože nove članove. Istaknula je 
važnost mišljenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje te predlaže da i 
Agencija imenuje svojeg predstavnika u predmetno Povjerenstvo. Nakon toga će 
izvijestiti Rektorski zbor o provedenim aktivnostima.  
 

Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću 

Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju  
Povjerenstva Rektorskog zbora za ujedna čavanje vrednovanja studijskih 

programa 
 
I. 

Razrješavaju se dužnosti člana Povjerenstva Rektorskog zbora za 
ujedna čavanje vrednovanja studijskih programa izv. prof. d r. sc. Robert 
Bacalja, prorektor za studije i studentska pitanja Sveučilišta u Zadru i izv. 
prof. dr. sc. Željko Kurtela, prorektor za studije i studente Sveu čilišta u 
Dubrovniku. Na njihovo mjesto članova Povjerenstva imenuju se izv. prof. 
dr. sc. Nedjeljka Bali ć Nižić, prorektorica za studije i studente Sveu čilišta u 
Zadru i doc. dr. sc. Ivana Pavli ć, Sveučilište u Dubrovniku. 



 

II. 
U Povjerenstvo se dodatno imenuju predstavnik Sveu čilišta Sjever doc. dr. 
sc. Vlado Tropša, v. d. prorektora za nastavu i stu dentska pitanja Sveu čilišta 
Sjever te predstavnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 

 
III. 

Zadužuje se tajnica Rektorskoga zbora da izradi pro čišćenu odluku o 
imenovanju Povjerenstva.  
 

IV. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
5. Povjerenstvo za provedbu Sporazuma o suradnji Hr vatskog olimpijskog 
odbora i Rektorskog zbora RH 

Prof. Maleš je izvijestio kako je Povjerenstvo izradilo prijedlog Pravilnika o 
studiranju studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske koji će 
pripremiti za sljedeću sjednicu Rektorskoga zbora te su ga članovi Rektorskoga 
zbora dobili u materijalima. Trebalo bi donijeti odluku hoće li Pravilnik usvojiti 
Rektorski zbor pa će biti obvezujući za sva javna učilišta, ili će ići kao nacrt koji će 
donositi senati uz moguće nadopune. Oko teksta Pravilnika su se usuglasili svi 
prorektori za studente na javnim sveučilištima i tekst je usuglašen s Hrvatskim 
olimpijskim odborom.   

Prof. Anđelinović je zaključio kako će se o Pravilniku o studiranju studenata 
sportaša na visokim učilištima raspravljati na sljedećoj sjednici Rektorskoga zbora.  

 

6. Povjerenstvo za suradnju s financijskim instituc ijama 

Zadaća Povjerenstva je pripremiti ekspertizu suradnje hrvatskih sveučilišta s 
financijskim institucijama te izraditi odgovarajući pozivni natječaj.  
Prof. Anđelinović je podsjetio kako su Rektorskome zboru prezentirani rezultati 
pregovora s bankama, a sada je preostalo nekoliko dvojbi. Napravljen je prizivni 
natječaj za banke u Hrvatskoj sa ciljem da daju najpovoljnije uvjete ako nastupamo 
kao sva javna sveučilišta. Dvojba je bila postoji li sukob interesa ako se odlučimo 
za jednu banku ili da se ostavi prezentacija banaka za senate što su banke 
spremne učiniti. Sve je spremno da sveučilišta mogu početi pregovarati s 
bankama.  
Prof. Barbieri je rekao kako je Sveučilište u Puli također razgovaralo s bankama i 
Hrvatska poštanska banka je jedina hrvatska banka i nudila je najpovoljnije uvjete 
od svih. Smatra da treba poticati ono što je domaće.  
Prof. Milković je podsjetio na pozitivan efekt ostvarivanja povoljnijih uvjeta na 
zaposlenika sveučilišta.  
Prof. Anđelinović smatra da nam je potreban pravni okvir temeljem kojeg će se 
pripremiti prizivni natječaj za banke da daju najpovoljnije ponude. Predlaže da sva 
sveučilišta obave razgovor sa pet banaka temeljem materijala koje će dostaviti 
Povjerenstvo. Smatra da je to također jedna od točaka za raspravu sa novom 
Vladom jer se radi o modelu koji bi mladim ljudima bez iskustva omogućilo da 
dobiju najpovoljnije kamate na tržištu, što nikako ne bi mogli dobiti individualnim 
zahtjevima, te ih na taj način zadržali u Hrvatskoj.  
Prof. Barbieri predlaže da se razgovara sa gradovima za dobivanje terena za 
gradnju stanova za zaposlenike sveučilišta za što je Rijeka imala dobar primjer 
Prof. Anđelinović je dodao kako su neki gradovi već dali takvu potporu što je prof. 
Šimpraga podupro primjerom iz Grada Zagreba koji će zbrinuti mlade znanstvenike 
subvencijom kamate za sav iznos iznad 2%. 



 

Prof. An đelinovi ć je zaklju čio kako će prof. Barbieri pripremiti dopis koji bi 
se uputio gradona čelnicima sveu čilišnih gradova vezano uz dodjelu 
zemljišta i formiranje akademskih POS-ova.  

Istaknuo je kako je ovo inicijativa Rektorskoga zbora da sveučilišta dobiju najbolje 
uvjete financiranja, a sveučilišta i njegove sastavnice trebaju samostalno dogovoriti 
pojedinačne uvjete.        
 
 
7. Povjerenstvo Rektorskoga zbora za suradnju sa Mi nistarstvom znanosti, 
obrazovanja i sporta na definiranju upute  o napred ovanju znanstvenika/ 
nastavnika privremeno zaposlenih na položajnim radn im mjestima 

Prof. Anđelinović je pojasnio kako se ta problematika razriješila s Ministarstvom te 
je doneseno logično obrazloženje da se na predmetnim radnim mjestima ne treba 
gledati je li odobren koeficijent, već se dodjeljuje automatizmom. Smatra da bi 
Ministarstvo trebalo pripremiti dopis kojim obrazlaže da je prihvatilo ovakav stav 
Rektorskoga zbora i da se na položajnim radnim mjestima napreduje bez obzira je 
li u tome trenu osiguran koeficijent jer bez toga sveučilišta ne mogu funkcionirati. 
Prof. Tomas je rekao kako je Ministarstvo spremno pripremiti sličnu odluku ili 
postupovnik na način kako predlaže Rektorski zbor budući da je već davalo slična 
pojašnjenja.  

Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 

Rektorski zbor će zatražiti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i  sporta da 
donese odluku o napredovanju znanstvenika/ nastavni ka privremeno 
zaposlenih na položajnim radnim mjestima na na čin da se koeficijenti za 
takva radna mjesta odobravaju automatizmom.  

 

Povjerenstva Rektorskoga zbora osnovana u ak. god. 2015./2016.: 

 

8. Povjerenstvo Rektorskog zbora za izradu policy  dokumenta o 
informacijskom sustavu na sveu čilištima 

Prof. Anđelinović je konstatirao da nije imenovan predsjednik Povjerenstva te 
predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

Za predsjednika Povjerenstva Rektorskog zbora za iz radu policy  dokumenta 
o informacijskom sustavu na sveu čilištima imenuje se prof. dr. sc. Pero 
Lučin, rektor Sveu čilišta u Rijeci.  

 

9. Radna skupina za osiguravanje kvalitete 

Zadaće ove Radne skupine je izrada dokumenta koji će definirati stavove 
Rektorskog zbora vezano uz osiguravanje kvalitete. Prof. Anđelinović je rekao 
kako smo u Akcijskom planu definirali da želimo mijenjati Zakon o osiguravanju 
kvalitete, smatra da je bitno nastaviti rad na tome dokumentu.  

 

 



 

Nakon provedene rasprave prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću 

Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju  
Radne skupine za osiguravanje kvalitete 

I. 

Za predsjednicu Radne skupine za osiguravanje kvali tete imenuje se prof. dr. 
sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razv oj i sustav kontrole 
kvalitete Sveu čilišta u Zagrebu. 

II. 

Proširuje se sastav Radne skupine i za članove se dodatno imenuju: 

1. prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija, prorektorica za studije i 
studente Sveu čilišta u Rijeci 

2. prof. dr. sc. Branko Matuli ć, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost 
Sveučilišta u Splitu 

3. prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strat egiju razvoja i 
prostorno planiranje Sveu čilišta J. J. Strossmayer u Osijeku 

III. 

Zadužuje se tajnica Rektorskoga zbora da izradi pro čišćenu odluku o 
imenovanju Povjerenstva.  

IV. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

10. Radna skupina Rektorskoga zbora i Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za izradu zajedni čkih smjernica razvoja znanosti i visokog 
obrazovanja u Republici Hrvatskoj 

Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović je pojasnio kako nije održan sastanak s 
Ministarstvom na tu temu i predlaže da ovo tijelo radi kontinuiranu sinergiju s 
Ministarstvom i budući da ima veliki broj tema za raspravljati, to tijelo bi trebalo 
često zasjedati i pripremati godišnje akcijske planove i zajedničke strategije s 
Ministarstvom.  

 

11.  Radna skupina Rektorskoga zbora za rad na Hrva tskom kvalifikacijskom 
okviru 

Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović je rekao kako je Radna skupina održala jedan 
sastanak na kojem je prof. dr. sc. Tonći Lazibat imenovan predsjednikom. 
Podsjetio je kako je Ustavni sud pojedine odredbe Zakona o Hrvatskom 
kvalifikacijskom okviru stavio van snage do 31. prosinca 2016., do kada se moraju 
donijeti promjene. Zadaće je Radne skupine izraditi popis nedostataka Zakona o 
Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji utječu na neefikasnost sustava te izraditi 
prijedlog mjera za njegovo poboljšanje. Upozorio je da u Zakonu nema 
Rektorskoga zbora u kontrolnom mehanizmu. Budući da je Radnoj skupini 
potrebna pravna pomoć, predlaže da se u rad uključi izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković.  
Prof. Maleš smatra da bi bilo dobro sve zakone povezane sa znanosti i visokim 
obrazovanjem integrirati u zajednički dokument da međusobno ne budu u sukobu, 
na što je prof. Anđelinović dodao kako je nešto tako nemoguće provesti bez 
koordinacije s Ministarstvom. 



 

Prof. dr. sc. Dijana Vican je upozorila kako taj Zakon predviđa veliki broj tijela koja 
se formiraju po javnom pozivu. Postoji veliko nerazumijevanje samoga Zakona, 
posebno u dijelu stupnjevanja kvalifikacija. Smatra da treba reći da Zakon o 
Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ne valja i treba vidjeti razumiju li svi jednako što 
točno ne valja.  
Prof. Anđelinović je rekao kako je sustav napravljen na način da su glavni dionici 
u kontorlingu Ministarstvo rada i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a 
sveučilišta nema u nadzoru sustava. Članovi su djelatnici sveučilišta, ali nisu 
njegovi predstavnici jer ne predstavljaju ustanovu već vlastito mišljenje. Smatra da 
je ovaj Zakon donosi usporen sustav i ugroženu autonomiju sveučilišta u 
donošenju studijskih programa. Zamolio je da prof. Vinković pripremi dokument u 
kojem treba navesti da je potrebno da predstavnici sveučilišta budu legitimni i da 
imaju pravo veta te je potrebno pojačati utjecaj sveučilišta na način da je Rektorski 
zbor jedan od faktora u kontrolingu.  
Prof. Cvrtila smatra da Rektorski zbor mora imati stav o načinu na koji se Zakon 
implementira, a Ministarstvo bi trebalo reći u kojem se dijelu Zakon implementirao, 
jer smatra da se u većini nije uopće implementirao, pogotovo kod sektorskih vijeća. 
Rektorska intervencija bi trebala ići u smjeru da Zakon ne osigurava autonomiju 
sveučilišta vezano uz studijske programe i ne donosi kvalitetu. Ministarstvo nije 
formiralo povjerenstvo i donijelo prijedlog izmjena i dopuna Zakona koje je bilo 
obavezno prema presudi Ustavnoga suda. 
Prof. Družić je istaknuo kako se odluka Ustavnoga suda odnosi samo na dio 
Zakona i prijedlog izmjena i dopuna toga dijela treba napraviti Ministarstvo. Smatra 
da je ova Radna skupina bila formirana s ciljem da stavove na osnovu kojih je 
podnesena tužba formulira kao zakonski prijedlog zajedno s Ministarstvom. 
Istaknuo je da se prilikom formiranja javnog poziva za Nacionalno vijeće za ljudske 
resurse posebno naglašavalo kako se treba osigurati nezavisnost članova u 
odnosu na postojeću strukturu. Ne radi se samo o isključivanja sveučilišta iz 
Zakona, već se radi o politici koja se u to vrijeme provodila.  

Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a članovi 
Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeći 

ZAKLJU ČAK 

Izv. prof. dr. sc. Mario Vinkovi ć, prorektor Sveu čilišta J. J. Strossmayer će 
pravno uobli čiti i pripremiti dokument koji će objediniti stavove Rektorskoga 
zbora vezano uz Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.  

 

12. Povjerenstvo za izradu modela kriterija za napr edovanje nastavnika i 
raspodjelu koeficijenata  

Prof. Anđelinović je izvijestio kako je Povjerenstvo blizu dovršenja izrade modela i 
predlaže da u što skorije vrijeme za sjednicu Rektorskoga zbora pripremi dokument 
kojim bi sveučilišta dobila načelne kriterije kako vrednovati i raspodjeljivati 
koeficijente u sustavu, a Ministarstvo bi dobilo orijentacijski kriterij kako bi znali 
okvirne potrebe sveučilišta za koeficijentima.    

 

13.  Povjerenstvo Rektorskoga zbora za rad na cjelo vitoj kurikularnoj reformi 

Prof. Anđelinović je rekao kako se radi o Povjerenstvu za suradnju s Ministarstvom 
na kurikularnoj reformi. Bilo bi dobro da se rad nastavi kako bi spremni dočekali 
novo Ministarstvo.  
Prof. Vican je rekla da će na jednoj od sjednica napraviti prezentaciju rada.  
Prof. Boras je rekao kako će uskoro biti izdana knjižica s prilozima raspravi s 
okruglog stola o kurikularnoj reformi održanoj u Zagrebu.  



 

14.  Povjerenstvo za organizaciju Smotre stipendija  

Predsjednica Povjerenstva prof. Čuković Bagić je rekla kako se Povjerenstvo 
namjerava sastati do kraja listopada. Budući da je izabran novi rektor Sveučilišta 
u Dubrovniku, predlaže da se zamijeni njegov predstavnik. 

Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi 
sljedeću 

Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju  
Povjerenstva za organizaciju Smotre stipendija 

 
I. 
 

Razrješava se dužnosti člana Povjerenstva Rektorskog zbora za organizaciju 

Smotre stipendija izv. prof. dr. sc. Željko Kurtela , prorektor za studije i 

studente Sveu čilišta u Dubrovniku, a na njegovo mjesto se imenuju  doc. dr. 

sc. Ivana Pavli ć sa Sveu čilišta u Dubrovniku. 

II. 

Zadužuje se tajnica Rektorskoga zbora da izradi pro čišćenu odluku o 
imenovanju Povjerenstva.  

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

15.  Povjerenstvo za izradu prijedloga izmjena i do puna pravilnika o 
vježbaonicama 

Prof. Maleš je izvijestio kako je skupio sve sastavnice Sveučilišta u Splitu koje rade 
edukaciju kadrova za odgoj i obrazovanje i napravit će prijedlog. Uz suglasnost 
Rektorskoga zbora, prijedlog će uputiti Povjerenstvu na razmatranje i 
usuglašavanje. Kada Povjerenstvo pripremi konačan prijedlog uputiti će se na 
razmatranje Rektorskome zboru.  

Rektorski zbor jednoglasno prihvaća prijedlog prof. dr. sc. Borisa Maleša.  

 

Ad. 4.1. 

Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović je rekao kako u radu Vijeća Udruženja europskih 
sveučilišta (European University Association) sudjeluje predsjednik Rektorskoga 
zbora. Obzirom na iskustvo i angažiranost prof. Borasa, predlaže da ga se imenuje 
za stalnog predstavnika u ak. god. 2016./2017. u tome tijelu. 

Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi 
sljedeću 

ODLUKU 

Za stalnog predstavnika Rektorskoga zbora RH u Vije ću Udruženja europskih 

sveu čilišta ( European University Association ) u akademskoj 2016./2017. 

godini imenuje se prof. dr. sc. Damir Boras, rektor  Sveučilišta u Zagrebu.  

 

 



 

Ad.4.2. 

Provedena je rasprava vezano traženje studentskog plenuma za smjenu dekana 
Filozofskoga fakulteta, prof. dr. sc. Vlatka Previšića. 

Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi 
sljedeći 

ZAKLJU ČAK 

I. 

Rektorski zbor pozdravlja odluku Senata Sveu čilišta u Zagrebu o razrješenju 
dužnosti dosadašnjeg dekana Filozofskog fakulteta p rof. Vlatka Previši ća te 
imenovanja obnašatelja dužnosti nove uprave Filozof skog fakulteta na čelu 
s prof. Željkom Holjevcem, čime su ostvarene osnovne pretpostavke za 
nesmetan i uspješan po četak nove akademske godine na Filozofskom 
fakultetu. 

II. 

Rektorski zbor RH pridružuje se apelu Senata Sveu čilišta u Zagrebu da svi 
članovi akademske zajednice, zaposlenici i studenti,  kako na zagreba čkom 
Filozofskom fakultetu tako i u cijeloj Republici Hr vatskoj, poštuju akademske 
norme i statute te zakone RH, te da se za svoje int erese i uvjerenja zalažu i 
izbore racionalnim dijalogom kroz institucije sveu čilišnog sustava.  

 

Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović je zaključio sjednicu u 12 sati.  

 
Zapisnik sastavila:                                               Predsjednik Rektorskoga zbora: 
 
 
 
Paula Pavletić, prof.     prof. dr. sc. Šimun Anđelinović 
      Rektor Sveučilišta u Splitu 
 
 

 
 
 

 

 
 

 


