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 Z A P I S N I K 

1. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2017./2018. godini održane 23. 
listopada 2017. u Osijeku s početkom u 17 sati. 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora:  

1. prof. dr. sc. Vlado Guberac , rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku i predsjednik Rektorskoga zbora, 

2. prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru 
3. prof. dr. sc. Damir Boras , rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
4. prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć, rektor Sveučilišta u Splitu, 
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. 

Nazočni predstavnici u Rektorskom zboru bez prava glasa:  

8. prof. dr. sc. Željko Tanji ć, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
9. prof. dr. sc. Zoran Tomi ć, rektor Sveučilišta u Mostaru, 

10. Stjepan Ćurčić, predsjednik Studentskoga zbora Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja : 

11. prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja, 

12. Kristina Ferara Blaškovi ć, načelnica Sektora za poslovanje visokih 
učilišta i studentski standard, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 

Nazočni predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazo vanje: 
13. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje, 

Ostali nazo čni: 

14. prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć-Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
15. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
16. prof. dr. sc. Ton ći Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
17. prof. dr. sc. Goran Turkalj, prorektor Sveučilišta u Rijeci, 
18. izv. prof. dr. sc. Davor Vaši ček, prorektor Sveučilišta u Rijeci, 
19. prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku, 
20. prof. dr. sc. Drago Šubari ć, prorektor Sveučilišta J. J. Stossmayera u 

Osijeku, 
21. prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku, 
22. izv. prof. dr. sc. Nebojša Stoj čić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
23. izv. prof. dr. sc. Goran Kozina, prorektor Sveučilišta Sjever, 
24. izv. prof. dr. sc. Mario Tomiša, prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica, 
25. prof. dr. sc. Emilio Marin, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
26. prof. dr. sc. Vlado Majstorovi ć, prorektor Sveučilišta u Mostaru, 
27. Petar Smaji ć, voditelj Ureda rektora Sveučilišta u Splitu, 
28. Damir Vasilj , voditelj Ureda rektora Sveučilišta u Mostaru,  
29. Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
30. Heli Hajdi ć Nikoli ć, dipl. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu,  



 

 

31. Zdenka Bariši ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J.J. Strossmayera u 
Osijeku, 

32. Paula Pavleti ć, prof., tajnica Rektorskoga zbora RH, 
33. Petra Lojen, stručna suradnica u uredu Rektorskoga zbora RH 

 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Vlado Guberac, predsjednik Rektorskoga zbora 
u akademskoj 2017./2018. godini (u daljnjem tekstu: predsjednik Rektorskoga 
zbora) 

Predsjednik Rektorskoga zbora  otvorio je 1. sjednicu Rektorskoga zbora a u 
akademskoj godini 2017./2018. i utvrdio da su na sjednici nazočni svi članovi 
Rektorskoga zbora i srdačno je pozdravio članove Rektorskoga zbora, državnu 
tajnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Branku Ramljak, 
ravnateljicu Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasminu 
Havranek i sve nazočne na sjednici Rektorskoga zbora. Posebno je predstavio 
svoje najbliže suradnike te je istako da Zdenku Barišić, glavu tajnicu Osječkog 
sveučilišta ne treba posebno predstavljati jer je svi poznaju, a zatim je predstavio 
prof. dr. sc. Sonju Vilu, prorektoricu za znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu suradnju prof. dr. sc.Dražana Kozaka, prorektora za nastavu i 
studente i prof. dr. sc. Dragu Šubarića, prorektora za strategiju razvoja i financije.   

Prof. dr. sc. Damir Boras istaknuo je da se nada da će Rektorski zbor na čelu sa 
prof. dr. sc. Vladom Gubercem nastaviti djelovati u zajedništvu kao i prethodnih 
godina. 

Prof. dr. sc. Branka Ramljak pozdravila je prisutne u ime ministrice znanosti i 
obrazovanja prof. dr. sc. Blaženke Divjak i zaželjela rektoru prof. dr. sc. Vladi 
Gubercu puno uspjeha u radu. 

Predsjednik Rektorskoga zbora zahvalio je na pozdravima i također istakao da će 
Rektorski zbor nastaviti raditi na dobrobit sveučilišta i akademske zajednice. Nakon 
toga je predložio sljedeći   

Dnevni red: 

 

1. Prihva ćanje zapisnika 12. sjednice Rektorskoga zbora u aka demskoj 
godini 2016./2017.;  

2. Izvještaj o preuzetim zaduženjima s prošle sjedn ice te izvještaj o radu 
pojedinih povjerenstava; 

3. Pregled rada povjerenstava Rektorskoga zbora RH;  

4. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Rektorskoga z bora RH; 

5. Prijedlog kandidata Povjerenstva za prigovor AZV O-a;  

6. Razno. 

Posebno je istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za 1. 
sjednicu Rektorskoga zbora dostavljen elektroničkim putem i predložio da se 
članovi Rektorskoga zbora očituju o predloženom dnevnom redu. Rektorski zbor 
je jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. 

Ad. 1. 

U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednik Rektorskoga zbora  je istako da je  
da je u materijalima za sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 12. sjednice 
Rektorskoga zbora od 25. rujna 2017. godine te predložio da se članovi 



 

 

Rektorskoga zbora  očituju o tekstu Zapisnika. 

Članovi Rektorskoga zbora nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili 
dopune teksta Zapisnika te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno u cijelosti. 

Ad. 2. 1. 

Predsjednik Rektorskoga zbora  podsjetio na neke od zaključaka s prošle 
sjednice. Na prethodnoj sjednici Rektorskoga zbora istaknuta je potreba i 
ponovljen dopis premijeru za održavanjem sastanka s predstavnicima Rektorskoga 
zbora, međutim do odražavanja ove sjednice nije zaprimljen odgovor o terminu 
sastanka.  

Ad.2.2. 

Vezano uz pripremu prijedloga krovnog Sporazuma o jedinstvenom digitalnom 
znanstvenom časopisu studentskih radova, kojim bi rektori javnih sveučilišta dali 
suglasnost o pokretanju časopisa, Predsjednik Rektorskoga zbora  je istakao da 
prijedlog iz objektivnih razloga nije dostavljen na današnju sjednicu i predložio je 
da se isti pripremi do sljedeće sjednica Rektorskoga zbora. 

Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar,  predsjednica Povjerenstva za pripremu 
„Jedinstvenog digitalnog znanstvenog časopisa studentskih radova“ izvijestila da 
je Povjerenstvo imalo sastanak 19. listopada na kojem se raspravljalo o opsegu, 
dosegu i cilju takvog časopisa, uredništvu, recenziranju, opremi i dinamici izlaženja 
te digitalnoj infrastrukturi. Istaknula je da slijede kontakti s rektorima svih sveučilišta 
kako bi se u dogovoru s njima formiralo uredništvo koje bi nastavilo raditi u cilju što 
bolje i brže realizacije časopisa. Obzirom da se krovni sporazum odnosi na rektore 
javnih sveučilišta, moguće širenje sporazuma trebat će regulirati posebnim 
aneksom.   

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć smatra da je važno da tom Sporazumu pristupi i 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, jer bi se time dobili repozitoriji svih diplomskih 
radova i najbolji znanstveni radovi svih naših studenata koji bi ujedno bili 
recenzirani. Potaknula bi se veća zapošljivost studenata, jer bi iz tih radova njihovi 
budući poslodavci vidjeli čime su se studenti bavili za vrijeme studija. Ujedno bi 
trebalo definirati da objavljen članak u takvom časopisu potencijalno može značiti 
oslobađanje od diplomskog ili završnog rada o čemu će sveučilišta samostalno 
odlučiti. Nakon što ga Rektorski zbor usvoji, sporazum bi se poslao na verifikaciju 
senatima sveučilišta. Predložio je da se sastav uredništva oformi po službenoj 
dužnosti, na način da se u njega imenuje po jedan prorektor svakog sveučilišta, 
dok bi zagrebačko sveučilište trebalo imenovati barem dva člana. Takvo uredništvo 
mora biti relevantno i transparentno, a mijenjalo bi se u određenim logičnim 
ciklusima. 

Nakon rasprave jednoglasno je zaklju čeno da će Povjerenstvo pripremiti 
prijedlog Sporazuma za idu ću sjednicu Rektorskoga zbora. 

Ad. 2.3. 

Predsjednik Rektorskoga zbora podsjetio je na zaključak s prošle sjednice da će 
novoimenovani rektori predložiti nove aktivne članove Povjerenstva umjesto  
prorektora kojima je istekao mandat. O novim članovima će se odlučivati pod 
točkom 3.  

Prof. dr. sc. Damir Boras rekao je da poteškoće, sa kojima se suočavaju u 
osiguranju zakonitosti rada Rektorskoga zbora, proizlaze kao posljedica proturječja 
između Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drugih zakona 



 

 

kao što su Zakon o osiguranju kvalitete visokog obrazovanja, Zakon o Hrvatskom 
kvalifikacijskom okviru, i sl., te da briga o tome ostaje prioritetna zadaća 
Rektorskoga zbora. Obzirom da Povjerenstvo za izradu izmjena i dopuna 
zakonske regulative u znanosti i visokom obrazovanju još uvijek nije konstituirano, 
predložio je da se na sljedećoj sjednici raspravi o zadacima tog povjerenstva kako 
bi se obnovila inicijativa za početak rada. Istaknuo je da je Rektorski zbor ključni 
čimbenik u trenutku predlaganja tih zakona i kao takav se ne smije zaobići jer u 
znanosti i visokom obrazovanju predstavlja sva javna sveučilišta i tri četvrtine 
sveučilišnih studenata.  

Ad. 2. 4. 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac je naglasio da je Povjerenstvo za izradu prijedloga 
Sporazuma o zajedničkom izvođenju studija javnih sveučilišta u RH te Sveučilišta 
u Mostaru, izradilo prijedlog Sporazuma te je predložio da predsjednik 
Povjerenstva prof. dr. sc. Marin Milković upozna Rektorski zbor s radom 
Povjerenstva.  

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć  je istako da je Prijedlog Sporazuma o  zajedničkom 
izvođenju studija dostavljen članovima Rektorskoga zbora u materijalima za 
sjednicu te smatra da je prijedlog kvalitetan i kompromisan.  

Prof. dr. sc. Damir Boras naglasio je da je opredjeljenje Sveučilišta u Zagrebu 
suradnja sa svim javnim sveučilištima, ali i ostalim visokoobrazovnim institucijama 
te kao takva nije upitna budući da je Senat na njegov prijedlog donio puno odluka 
kojima se omogućuje rad i suradnja sa svima. Naslov Sporazuma treba precizirati 
u smislu da je jasno vidljivo da se radi o suradnji između svih sveučilišta pa 
predlaže da naslov bude: Sporazum o zajedničkom izvođenju studija javnih 
sveučilišta u Republici Hrvatskoj te Sveučilišta u Mostaru. Budući da su odluke koje 
se odnose na suradnju sa sveučilištima već donesene, potrebno je utvrditi kako će 
one djelovati na ostale odluke pa je zamolio da se ta rasprava odgodi. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć pohvalio je rad Povjerenstva i naglasio kako se 
iz Sporazuma može iščitati da se sveučilišta trebaju usko specijalizirati u dva-tri 
područja i u tome biti prepoznatljiva u svijetu. Smatra da bi situacija u kojoj bi svako 
sveučilište imalo sve studijske programe dovela do kolapsa visokoškolskog 
obrazovanja. Ovakav Sporazum omogućio bi školovanje jedne generacije neke 
struke bez otvaranja novoga fakulteta u regiji u kojoj je ta struka potrebna. Istaknuo 
je kako Europska unija preporučuje osnivanje zajedničkih studija, a ujedno bi 
ovakav sporazum omogućio zajedničke studije koji bi proizveli dovoljan broj 
stručnjaka za cijelu državu. Predlaže ili da se Sporazum potpiše pa potom verificira 
na senatima sveučilišta ili da Sporazum prvo prođe raspravu na senatima nakon 
čega bi se potpisao na sljedećoj sjednici Rektorskoga zbora. Zaključio je kako bi 
tim Sporazumom rektori svih sveučilišta pokazali spremnost podizanja kvalitete 
sveučilišta u međusobnoj suradnji. 

Prof. dr. sc. Damir Boras je podsjetio da se zna dogoditi da neki fakulteti kod 
prelaska sa sveučilišta na sveučilište ne priznaju istovjetne studije i traže da 
studenti pohađaju razlikovnu godinu studija za prelazak s preddiplomskog na 
diplomski studij. Smatra da je ovakav Sporazum put kojim se jednostavno mogu 
riješiti probleme uz suglasnost senata.  

Predsjednik Rektorskoga zbora  podsjetio je da se Sporazumu razgovaralo i na 
prošloj sjednici Rektorskoga zbora te predlaže da se prihvat prijedlog Sporazuma, 
o kojemu dalje mogu raspravljati senati.   



 

 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć smatra da je dobro da se o Sporazumu raspravi 
na senatima sveučilišta, a u slučaju dobrih sugestija tekst Sporazuma se može 
nadograditi.  

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć naglasio je da je u Sporazumu prilično jasno 
precizirano da se organizacija rada nastave, financije i sve drugo definiraju ostalim 
ugovorima o suradnji između pojedinih sveučilišta i pojedinih sastavnica. Razumije 
da postoji problem otpora na pojedinim sastavnicama jer neki čelnici ne prate 
pravilno zakonski definirane odluke Rektorskoga zbora o suradnji. Ovim bi se 
Sporazumom omogućila razmjena kadrova tj. mobilnost nastavnika unutar zemlje, 
isto kao što postoji mobilnost nastavnika izvan zemlje. Zaključio je kako će izvedba 
suradnje ovisiti o daljnjim ugovorima između pojedinih sveučilišta i njegovih 
sastavnica. 

Prof. dr. sc. Branka Ramljak istaknula je da će Povjerenstvo za izradu prijedloga 
novog Zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju, uz združene studije, 
posebno raspravljati o zajedničkim studijima, s obzirom na činjenicu da je stiglo 
vrijeme da se to područje razvije i unaprijedi, a o čemu govore i preporuke 
Europske komisije. 

Slijedom provedene rasprave Predsjednik Rektorskoga zbora je predložio da se 
prihvati prijedlog Sporazuma, a o istome da se provedu rasprave na senatima 
sveučilišta, na nakon da se prihvati konačni tekst Sporazuma, Rektorski zbor 
jednoglasno prihvaća navedeni prijedlog i donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 

I. 

Rektorski zbor prihva ća prijedlog Sporazuma o zajedni čkom izvo đenju 
studija javnih sveu čilišta u Republici Hrvatskoj te Sveu čilišta u Mostaru. 

II. 

Prijedlog Sporazuma iz to čke I. ovog Zaklju čka upu ćuje se senatima 
sveu čilišta na raspravu. Nakon provedene rasprave na sen atima sveu čilišta, 
konačni tekst Sporazuma potpisat će rektori javnih sveu čilišta i rektor 
Sveučilišta u Mostaru. 

Ad.2.5. 

Paula Pavleti ć je izvijestila o aktivnostima Rektorskoga zbora te rekla kako je za 
predstavnika Rektorskoga zbora u Savjetu Vlade za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske elektroničkim putem izabran prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta 
u Zagrebu.  

Izvijestila je da je na mrežne stranice Rektorskoga zbora postavljena tablica 
usvojena na prošloj sjednici, a vezano uz primjedbe na odluke o uvjetima za izbor 
u znanstveno-nastavna zvanja pristigle tijekom savjetovanja s javnošću.  

Također, izvijestila je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja Rektorskome zboru 
još nije dostavilo informaciju o europskom medijanu proračunskog izdvajanja za 
znanost i visoko obrazovanje, iako im je početkom listopada ponovljena molba za 
dostavom podataka.  

Ad.3.  

U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednik Rektorskoga zbora je naglasio da je 
u materijalima za sjednicu dostavljen svim članovima Rektorskoga zbora pregled 
rada povjerenstava Rektorskoga zbora i predložio da se prema pregledu analizira 



 

 

rad povjerenstava i utvrdi ima li potrebe za nastavkom rada pojedinih 
povjerenstava te izmjenom predsjednika i članova pojedinih povjerenstava. Zatim 
je predložio da gospođa Paula Pavletić, tajnica Rektorskoga zbora redom 
pojedinačno upozna članove Rektorskoga zbora s radom povjerenstva I članovima 
povjerenstava, a nakon toga da se očituju članovi Rektorskoga zbora. 

Paula Pavleti ć izvijestila je da je u materijalima za sjednicu dostavljen popis svih 
povjerenstava koje je imenovao Rektorski zbor od akademske godine 2014./2015. 
do danas, kao i popis članova te kratki pregled aktivnosti pojedinih povjerenstava. 
S obzirom na činjenicu da su promijenile pojedine uprave sveučilišta i Ministarstva 
znanosti i obrazovanja, potrebno je prema prijedlogu novih uprava zamijeniti 
pojedine članove povjerenstava. Isto tako ukratko je izvijestila o radu pojedinih 
povjerenstava. 

Ad.3.1. Povjerenstvo za izradu prijedloga popisa ak ademskih naziva i  
            akademskih stupnjeva i njihove kratice te prijedloge popisa stru čnih  
            naziva i njihovih kratica 
 

Povjerenstvo vodi prof. dr. sc. Marko Petrak  i redovito se odražavaju sjednice, a 
prijedlozi za izmjene popisa se objavljuju u Narodnim novinama. U svibnju 2015. 
godine objavljeni su integrirani popisi akademskih i stručnih naziva i kratica, u 
ožujku 2017. godine, objavljene su izmjene i dopune popisa. U radu ovog 
Povjerenstva sudjelovao je Tomislav Vodička kao predstavnik Ministarstva 
znanosti i obrazovanja, međutim navedeni član Povjerenstva nije više u 
Ministarstvu, stoga se predlaže da Ministarstvo znanosti i obrazovanja predloži 
novog člana Povjerenstva.  

Ad.3.2. Povjerenstvo za tuma čenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna  
            odluka o nužnim uvjetima za izbore u zv anja 

 

Predsjednik Povjerenstva je prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u 
Zagrebu. Održano je šest (6) sjednica, Povjerenstvo je izradilo Odluku o nužnim 
uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti 
koju je usvojio Rektorski zbor 16. travnja 2016. godine te Odluku o nužnim uvjetima 
za izbor u znanstveno-nastavna zvanja. koju je Rektorski zbor usvojio na prošloj 
sjednici i upućene su na suglasnost Nacionalnom vijeću za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj. Uz navedene odluke o nužnim uvjetima 
Povjerenstvo nastavlja s radom za izradu prijedloga Odluke o nužnim uvjetima za 
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja te 
pripremu prijedloga Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za 
izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja. 

Nakon toga provedena je rasprava o razrješenju i imenovanju novih članova 
Povjerenstva i na prijedlog Predsjednika Rektorskoga zbora, Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću  

Odluku o razrješenju i imenovanju članova 
Povjerenstva Rektorskoga zbora za tuma čenje i izradu prijedloga  

izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore  u zvanja 
 

I. 

Prof. dr. sc. Boris Maleš, redoviti profesor u traj nom zvanju Kineziološkog 
fakulteta Sveu čilišta u Splitu, prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, re doviti profesor 
u trajnom zvanju Odjela za matematiku Sveu čilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku i Vesna Sedlar, voditeljica Ureda za akadem ske poslove Sveu čilišta 
u Zagrebu , imenovani na dužnost člana Povjerenstva Rektorskoga zbora za 



 

 

tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore 
u zvanja na temelju Odluke Rektorskoga zbora za od 12. studenoga 2015. godine 
razrješavaju se dužnosti člana Povjerenstva Rektorskoga zbora za tumačenje i 
izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja. 

Prof. dr. sc. Branko Matuli ć, prorektor Sveu čilišta u Splitu, prof. dr. sc. Sonja 
Vila, prorektorica Sveu čilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Heli Hajdi ć-
Nikoli ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveu čilišta u Zagrebu imenuju se na dužnost 
člana Povjerenstva Rektorskoga zbora za tumačenje i izradu prijedloga izmjena i 
dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja. 

II. 

Izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet, prorektorica Sveu čilišta Sjever  imenuje se za 
novog člana Povjerenstva Rektorskoga zbora za tumačenje i izradu prijedloga 
izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja 

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
Ad.3.3. Povjerenstvo za izradu Pravilnika o mjerili ma i načinu korištenja  
             vlastitih i namjenskih prihoda na javn im sveu čilištima 
 

Na temelju mišljenja Povjerenstva u svibnju 2015. godine, Rektorski zbor je 
zaključio da je Nacrt prijedloga Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i 
namjenskih prihoda javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta, o kojem je 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo javnu raspravu, neprihvatljiv u 
predloženom obliku i u sukobu je sa ZZDiVO i Zakonom o proračunu. Pravilnik nije 
usvojen u MZO.  Prof. dr. sc. Tonći Lazibat je pojasnio kako su se primjedbe 
odnosile na to da su se školarine tretirale kao namjenski prihodi iako Zakon o 
proračunu jasno govori da je sve što ne dolazi iz proračuna vlastiti prihod.  Članovi 
Povjerenstva su upozorili Ministarstvo da sljedeći godišnji Zakon o izvršenju 
proračuna mora biti u skladu sa temeljnim Zakonom, a Pravilnik u konačnici nije 
usvojen. Budući da će vjerojatno u budućnosti biti još inicijativa vezano uz takav 
Pravilnik, predlaže da Povjerenstvo ostane aktivno.  

Nakon provedene rasprave o razrješenju i imenovanju novih članova Povjerenstva, 
Predsjednik Rektorskoga zbora predlaže da Povjerenstvo vodi prof. dr. sc. Tonći 
Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu i Rektorski zbor jednoglasno donosi 
sljedeću  

Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu Pravilnika  o mjerilima i na činu 

korištenja vlastitih i namjenskih prihoda na javnim  sveu čilištima 

I. 
Prof. dr. sc. Željko Turkalj, redoviti profesor u t rajnom zvanju Ekonomskog 
fakulteta Sveu čilišta J. J. Strossmayera u Osijeku , imenovan na dužnost 
predsjednika Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu Pravilnika o mjerilima i 
načinu korištenja vlastitih namjenskih prihoda na javnim sveučilištima na temelju 
Odluke Rektorskoga zbora od 12. studenoga 2014. godine, razrješava se dužnosti 
predsjednika i člana Povjerenstva. 
Prof. dr. sc. Ton ći Lazibat , prorektor Sveu čilišta u Zagrebu  imenuje se na 
dužnost predsjednika Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu Pravilnika o 
mjerilima i načinu korištenja vlastitih namjenskih prihoda na javnim sveučilištima. 
 

II. 



 

 

Prof. dr. sc. Jože Peri ć, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za 
turizam i menadžment u ugostiteljstvu Sveu čilišta u Rijeci, prof. dr.sc. Ivan 
Pavić, redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fak ulteta Sveu čilišta 
u Splitu, prof. dr. sc. Tomislav Mr čela, redoviti profesor u trajnom zvanju 
Fakulteta elektrotehnike, ra čunarstva i informacijskih tehnologija Sveu čilišta 
J. J. Strossmayera u Osijeku i izv. prof. dr. sc. I vona Vrdoljak-Raguž, 
Izvanredna profesorica Sveu čilišta u Dubrovniku , imenovani na dužnost 
članova Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu Pravilnika o mjerilima i načinu 
korištenja vlastitih namjenskih prihoda na javnim sveučilištima na temelju Odluke 
Rektorskoga zbora od 12. studenoga 2014. godine, razrješavaju se dužnosti člana 
Povjerenstva. 
 

Izv. prof. dr. sc. Davor Vaši ček, prorektor Sveu čilišta u Rijeci, prof. dr. sc. 
Maja Fredotovi ć, dekanica Ekonomskog fakulteta Sveu čilišta u Splitu, prof. 
dr. sc. Drago Šubari ć, prorektor Sveu čilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i 
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stoj čić, prorektor Sveu čilišta u Dubrovniku  imenuje 
se na dužnost članova Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu Pravilnika o 
mjerilima i načinu korištenja vlastitih namjenskih prihoda na javnim sveučilištima.  

 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Ad.3.4.  Povjerenstvo RZ za ujedna čavanje vrednovanja studijskih programa 

Prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć-Bagić je izvijestila je da je Povjerenstvo temeljem 
prikupljenih dokumenata sa svih sveučilišta napravilo analizu koja je pokazala da 
Sveučilište u Zagrebu ima najsloženiji, točnije optimalno posložen hodogram što 
se tiče vrednovanja studijskih programa. Smatra da je Povjerenstvo ispunilo svoju 
zadaću, ali može se i ponovno sastati sa ciljem međusobnog dogovora između svih 
sveučilišta da preuzmu jedinstvenu proceduru za vrednovanje studijskih programa. 

Predsjednik Rektorskoga zbora predložio je da se analiza koju je pripremilo 
Povjerenstvo prezentira na sljedećoj sjednici Rektorskoga zbora. 

Nakon toga provedena je rasprava o razrješenju i imenovanju novih članova 
Povjerenstva i na prijedlog Predsjednika Rektorskoga zbora, Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću  

Odluku o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva  
Rektorskoga zbora za ujedna čavanje vrednovanja studijskih programa 

I. 

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć-Samaržija, rektorica Sveu čilišta u Rijeci i prof. dr. 
sc. Mario Vinkovi ć, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveu čilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku,  imenovani na dužnost člana Povjerenstva Rektorskoga 
zbora za ujednačavanje vrednovanja studijskih programa na temelju Odluke 
Rektorskoga zbora od 12. studenoga 2014. godine, razrješavaju se dužnosti člana 
Povjerenstva Rektorskoga zbora za ujednačavanje vrednovanja studijskih 
programa.  

Prof. dr. sc. Sanja Bari ć, prorektorica Sveu čilišta u Rijeci i prof. dr. sc. Dražan 
Kozak, prorektor Sveu čilišta J. J. Strossmayera u Osijeku  imenuju se na 
dužnost člana Povjerenstva Rektorskoga zbora za ujednačavanje vrednovanja 
studijskih programa.  

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 



 

 

Ad.3.5. Povjerenstvo za provedbu Sporazuma o suradn ji HOO-a i RZ-a 

Na 2. sjednici u ak. god. 2016./2017. usvojen je Pravilnik o studiranju sportaša na 
visokim učilištima RH i upućen je senatima na usvajanje. Zadaća Povjerenstva je 
izvršena i nema potrebe za daljnjim radom. 

Ad.3.6. Povjerenstvo za suradnju s financijskim ins titucijama 

Na 1. sjednici u ak. god. 2016./2017. Povjerenstvo je izvijestilo o aktivnostima i 
napravljen je prizivni natječaj za banke u Hrvatskoj sa ciljem da sveučilištima daju 
najbolje uvjete financiranja, a sveučilišta i sastavnice su trebale dalje samostalno 
dogovarati pojedinačne uvjete s bankama. Zadaća Povjerenstva je izvršena i nema 
potrebe za daljnjim radom. 

Ad.3.7. Povjerenstvo za suradnju s Ministarstvom zn anosti i obrazovanja na  
            definiranju  uputa o napredovanju znans tvenika/nastavnika  
            privremeno  zaposlenih na položajnim ra dnim mjestima 
 
Povjerenstvo ispunilo svoju zadaću. Rektorski zbor je dobio odgovarajuća 
tumačenja Ministarstva vezano za napredovanja znanstvenika/nastavnika 
privremeno zaposlenih na položajnim radnim mjestima.  

Ad.3.8. Povjerenstvo RZ za izradu policy dokumenta o informacijskom  
            sustavu 
Povjerenstvo nije održalo konstituirajuću sjednicu, za predsjednika Povjerenstva 
imenovan je prof. dr. sc. Pero Lučin, bivši rektor Sveučilišta u Rijeci i potrebo je 
predložiti novog predsjednika i svakako je potrebno da se Povjerenstvo konstituira 
i izradi policy dokument o informacijskom sustavu..  

Nakon toga provedena je rasprava o razrješenju i imenovanju predsjednika i  novih 
članova Povjerenstva i na prijedlog Predsjednika Rektorskoga zbora, Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću  

Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu policy  dokumenta o 

informacijskom sustavu na sveu čilištima 
I. 

Prof. dr. sc. Pero Lu čin, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskoga  
fakulteta Sveu čilišta u Rijeci , imenovan na dužnost predsjednika Povjerenstva 
Rektorskoga zbora za izradu policy dokumenta o informacijskom sustavu na 
sveučilištima na temelju Odluke Rektorskoga zbora od 23. studenoga 2015. 
godine, razrješava se dužnosti predsjednika i člana Povjerenstva za izradu policy 
dokumenta o informacijskom sustavu na sveučilištima. 

Prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveu čilišta u Dubrovniku  imenuje se na 
dužnost predsjednika Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu policy 
dokumenta o informacijskom sustavu na sveučilištima. 

II. 

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć, rektor Sveu čilišta Sjever, prof. dr. sc. Marko 
Rosić, prorektor Sveu čilišta u Splitu i izv. prof. dr. sc. Lado Kranj čević, 
pomo ćnik rektorice Sveu čilišta u Rijeci  imenuju se za nove članove 
Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu policy dokumenta o informacijskom 
sustavu na sveučilištima.  

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 



 

 

Ad.3.6. Radna skupina za osiguravanje kvalitete 

Rektorski zbor je u ožujku 2015. godine prihvatio dokument – primjedbe na Zakon 
o osiguravanju kvalitete, koji je pripremila Radna skupina te su te primjedbe 
ponovno dostavljene Ministarstvu znanosti i obrazovanja u rujnu 2017. godine U 
Povjerenstvo za izradu Zakona o osiguravanju kvalitete koje je oformilo 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja za predstavnika Rektorskoga zbora imenovan 
je prof. dr. sc. Branko Matulić, prorektor Sveučilišta u Splitu. 

Nakon toga provedena je rasprava o razrješenju i imenovanju novih članova 
Povjerenstva i na prijedlog Predsjednika Rektorskoga zbora, Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću  

Odluku o razrješenju i imenovanju članova 
Radne skupine Rektorskoga zbora za osiguravanje kva litete 

I. 

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć-Samaržija, rektorica Sveu čilišta u Rijeci i prof. dr. 
sc. Damir Markulak, redoviti profesor u trajnom zva nju Gra đevinskog 
fakulteta  Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku , imenovani za članove 
Radne skupine za osiguravanje kvalitete na temelju Odluke Rektorskoga zbora od 
23. studenoga 2015. godine. razrješavaju se dužnosti člana Radne skupine 
Rektorskoga zbora za osiguravanje kvalitete. 

Prof. dr. sc. Sanja Bari ć, prorektorica Sveu čilišta u Rijeci i prof. dr. sc. Sonja 
Vila, prorektorica Sveu čilišta J. J. Strossmayera u Osijeku  imenuju se na 
dužnost člana Radne skupine Rektorskoga zbora za osiguravanje kvalitete. 

II. 

Prof. dr. sc. Josip Fari čić, prorektor Sveu čilišta u Zadru i izv. prof. dr. sc. 
Goran Kozina, prorektor Sveu čilišta Sjever  imenuju se za nove članove Radne 
skupine Rektorskoga zbora za osiguravanje kvalitete. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

Ad.3.7. Radna skupina RZ-a i Ministarstva znanosti za izradu zajedni čkih  
            smjernica razvoja znanosti i visokog ob razovanja u RH 
 
Predsjednik Rektorskoga zbora predložio je da se rasprava o toj Radnoj skupini 
provede na sljedećoj sjednici. što je prihvaćeno.    

Ad.3.8. Radna skupina za rad na Hrvatskom kvalifika cijskom okviru 

Rektorski zbor je na 2. sjednici u ak. god. 2016./2017. prihvatio Zaključak 
Povjerenstva u smislu da je pri izradi Zakona o HKO potrebno uvažiti odluku 
Ustavnoga suda te je zaključak upućen Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Prof. 
dr. sc. Tonći Lazibat je podsjetio da je rok za implementaciju odluke Ustavnoga 
suda bio 30. prosinca 2016. godine, što još nije napravljeno te smatra da bi bilo 
dobro da Povjerenstvo ostane u funkciji jer vjeruje da će Ministarstvo pokrenuti 
neku s tim povezanu inicijativu.  

Ad.3.9. Povjerenstvo za izradu modela kriterija za napredovanje nastavnika  
            I raspodjelu koeficijenata 
 
Rektorski zbor je na 6. sjednici u ak. god. 2016./2017. usvojio model raspodjele 
koeficijenata koji je predložilo Povjerenstvo. Zadaća Povjerenstva je izvršena i 
nema potrebe za daljnjim radom. 



 

 

Ad.3.10. Povjerenstvo RZ-a za rad na cjelovitoj kur ikularnoj reformi 

Povjerenstvo se do sada nije sastalo s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ali je 
u Povjerenstvo za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja koje je imenovalo 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u srpnju 2016. kao predstavnik Rektorskoga 
zbora imenovan prof. dr. sc. Mario Vinković sa Sveučilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je istakao da je problem što se visoko 
obrazovanje ne uključuje u proces kurikularne reforme, unatoč tomu što je 
Rektorski zbor ponudio svoje ljude. Ne postoji SWOT analiza i ono što se treba 
napraviti kurikularnom reformom kako bi se ona donijela i provela na razini države.  

Nakon rasprave Predsjednik Rektorskoga zbora  predložio je da se ponovno 
uputi dopis Ministarstvu znanosti i obrazovanja i da se Rektorski zbor aktivno 
uključi u navedeno Povjerenstvo, što je prihvaćeno. 

Ad.3.11. Povjerenstvo za organizaciju Smotre stipen dija 

Povjerenstvo vodi prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć-Bagi ć, prorektorica Sveučilišta u 
Zagrebu i Povjerenstvo redovito podnosi izvješća o svom radu Rektorskom zboru. 
Povjerenstvo je realiziralo projekt portala Forum stipendija. 

Nakon toga provedena je rasprava o razrješenju i imenovanju novih članova 
Povjerenstva i na prijedlog Predsjednika Rektorskoga zbora, Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću  

Odluku o razrješenju i imenovanju članova  
Povjerenstva za organizaciju Smotre stipendija 

I. 

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć-Samaržija, rektorica Sveu čilišta u Rijeci, prof. dr. 
sc. Mario Vinkovi ć, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveu čilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku i prof. dr. sc. Izabela Dank ić, redovita profesorica 
Filozofskog fakulteta Sveu čilišta u Mostaru, imenovani na dužnost člana 
Povjerenstva za organizaciju Smotre stipendija na temelju Odluke Rektorskoga 
zbora od 29. kolovoza 2016. godine, razrješavaju se dužnosti člana Povjerenstva 
Rektorskoga zbora za organizaciju Smotre stipendija. 

Prof. dr. sc. Sanja Bari ć, prorektorica Sveu čilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Dražan 
Kozak, prorektor Sveu čilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i prof. dr. sc.  Sanja 
Bijaški ć, prorektorica Sveu čilišta u Mostaru  imenuju se na dužnost člana 
Povjerenstva Rektorskoga zbora za organizaciju Smotre stipendija. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ad.3.11. Povjerenstvo za izradu prijedloga izmjene dopuna Pravilnika o  
              vježbaonicama 
 
Povjerenstvo je pripremilo prijedlog te je u svibnju 2017. godine imenovano 
Povjerenstvo za pripremu prijedloga pravilnika o vježbaonicama za javnu raspravu. 
Predsjednica Povjerenstva je izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, dekanica Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu. Povjerenstvo redovito izvještava o provedenim 
aktivnostima.  



 

 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć smatra da je Povjerenstvo napravilo jako dobar 
posao i za sveučilišta i za Ministarstvo, jer će donijeti gotov tekst pravilnika kojim 
se postiže standardizacija vježbaonica. 

Nakon toga provedena je rasprava o razrješenju i imenovanju novih članova 
Povjerenstva i na prijedlog Predsjednika Rektorskoga zbora, Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću  

Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu prijedloga  izmjena i dopuna 

Pravilnika o vježbaonicama  

I. 
Prof. dr. sc. Boris Maleš, redoviti profesor u traj nom zvanju Kineziološkog 
fakulteta Sveu čilišta u Splitu , imenovan na dužnost predsjednika Povjerenstva 
Rektorskoga zbora za izradu prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o 
vježbaonicama na temelju Odluke Rektorskoga zbora od 29. kolovoza 2016. 
godine, razrješava se dužnosti predsjednika i člana Povjerenstva. 
 
Prof. dr. sc. Branko Matuli ć, prorektor Sveu čilišta u Splitu , imenuje se na 
dužnost predsjednika Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu prijedloga 
izmjena i dopuna Pravilnika o vježbaonicama.  

 
II. 

Prof. dr. sc. Tomislav Mr čela, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta 
elektrotehnike, ra čunarstva i informacijskih tehnologija Sveu čilište J. J. 
Strossmayera u Osijeku, imenovan na dužnost člana Povjerenstva Rektorskoga 
zbora za izradu prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o vježbaonicama  na temelju 
Odluke Rektorskoga zbora od 29. kolovoza 2016.godine, razrješava se dužnosti 
člana Povjerenstva Rektorskoga za izradu prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika 
o vježbaonicama.  

 

Prof. dr. sc. Drago Šubari ć, prorektor Sveu čilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku , imenuje se na dužnost člana za izradu prijedloga izmjena i dopuna 
Pravilnika o vježbaonicama. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Ad.3.12. Povjerenstvo za donošenje prijedloga prora čuna i suradnju s  
              Ministarstvom znanosti i obrazovanja 
 
Povjerenstvo je napravilo analizu ukupnih troškova poslovanja sveučilišta po 
pozicijama računskog plana na razini odjeljka i pregled pokrića troškova po 
izvorima financiranja za 2015. godinu te financijski plan za 2017. godinu. Prof. dr. 
sc. Tonći Lazibat je istaknuo kako kreću pregovori s Ministarstvom za sljedeće 
proračunsko razdoblje kao i novi programski ugovori te predlaže da Povjerenstvo 
nastavi sa radom.  

Nakon toga provedena je rasprava o razrješenju i imenovanju predsjednika i novih 
članova Povjerenstva i na prijedlog Predsjednika Rektorskoga zbora, Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću  

Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva Rektorskoga zbora za donošenje prijedl oga prora čuna i 

suradnju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sp orta RH   



 

 

I. 
Prof. dr. sc. Željko Turkalj, redoviti profesor u t rajnom zvanju Ekonomskog 
fakulteta Sveu čilišta J. J. Strossmayera u Osijeku , imenovan na dužnost 
predsjednika Povjerenstva Rektorskoga zbora za donošenje prijedloga proračuna 
i suradnju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH na temelju Odluke 
Rektorskoga zbora od 5. listopada 2016. godine, razrješava se dužnosti 
predsjednika i člana Povjerenstva. 
 

Prof. dr. sc. Drago Šubari ć, prorektor Sveu čilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku  imenuje se na dužnost predsjednika Povjerenstva Rektorskoga zbora za 
donošenje prijedloga proračuna i suradnju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja 
RH. 

II. 

Prof. dr. sc. Jože Peri ć, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za 
turizam i menadžment u ugostiteljstvu Sveu čilišta u Rijeci, prof. dr. sc. 
Tomislav Mr čela, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta e lektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija Sveu čilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku i prof. dr. sc. Sre ćko Tomas, kao predstavnik Ministarstva znanosti i 
obrazovanja  imenovani na dužnost članova Povjerenstva Rektorskoga zbora za  
za donošenje prijedloga proračuna i suradnju s Ministarstvom znanosti i 
obrazovanja RH, na temelju Odluke Rektorskoga zbora od 5. listopada 2016. 
godine, razrješavaju se dužnosti člana Povjerenstva. 

Izv. prof. dr. sc. Davor Vaši ček, prorektor Sveu čilišta u Rijeci i prof. dr. sc. 
Dražan Kozak, prorektor Sveu čilišta J. J. Strossmayera u Osijeku imenuje se 
na dužnost članova Povjerenstva Rektorskoga zbora za donošenje prijedloga 
proračuna i suradnju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH. 

III. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavit će prijedlog svog predstavnika za 
člana Povjerenstva Rektorskoga zbora za donošenje prijedloga proračuna i 
suradnju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH umjesto prof. dr. sc. Srećka 
Tomasa. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Ad.3.13. Povjerenstvo za izradu prijedloga izmjene i dopune zakonske  
              regulative u znanosti i visokom obraz ovanju 
 

Za predsjednicu povjerenstva imenovana  je prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita 
profesorica u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Povjerenstvo nije održalo konstituirajuću sjednicu 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je naglasio da je je nužna koordinacija nekoliko 
postojećih zakona vezanih uz znanost i visoko obrazovanje te ih svakako treba 
uskladiti. Zatim je istaknuo da je osobno razgovarao s prof. dr. sc. Jasnom Omejec 
i nije prihvatila vođenje Povjerenstva, stoga je potrebno imenovati novu osobu na 
čelo toga povjerenstva  i to osobu s autoritetom i koja želi raditi za Rektorski zbor, 
ali  bez naknade, što nije jednostavno.  

Predsjednik Rektorskoga zbora predložio je da se rasprava o predsjedniku i radu 
Povjerenstvu provede na sljedećoj sjednici, što je prihvaćeno.   

 

 



 

 

Ad.3.14.  Povjerenstvo za me đusveu čilišnu suradnju u podru čju umjetnosti 

Predsjednik Povjerenstva je red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor Sveučilišta u 
Zagrebu. Povjerenstvo se konstituiralo i nastavlja s radom.   

Nakon toga provedena je rasprava o razrješenju i imenovanju  novih članova 
Povjerenstva i na prijedlog Predsjednika Rektorskoga zbora, Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću  

Odluku o razrješenju i imenovanju članova 
Povjerenstva Rektorskoga zbora za  

međusveu čilišnu suradnju u podru čju umjetnosti  
(unutarhrvatski ERASMUS) 

I. 

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć-Samaržija, rektorica Sveu čilišta u Rijeci i doc. dr. 
sc. Dražen Milas, Fakultet prirodoslovno-matemati čkih i odgojnih znanosti  
Sveučilišta u Mostaru imenovani na dužnost člana Povjerenstva Rektorskoga 
zbora za međusveučilišnu suradnju u području umjetnosti (unutarhrvatski 
ERASMUS) na temelju Odluke Rektorskoga zbora od 4. studenoga 2016. godine, 
razrješavaju se dužnosti člana Povjerenstva Rektorskoga zbora za 
međusveučilišnu suradnju u području umjetnosti (unutarhrvatski ERASMUS). 

Izv. prof. art. Letricija Linardi ć, dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
Sveučilišta u Rijeci i prof. dr. sc. Ivo Čolak, prorektor Sveu čilišta u Mostaru  
imenuju se na dužnost člana Povjerenstva Rektorskoga zbora za međusveučilišnu 
suradnju u području umjetnosti (unutarhrvatski ERASMUS). 

II. 

Doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, Sveu čilište u Dubrovniku i izv. prof. dr. sc. 
Mario Tomiša, prorektor Sveu čilišta Sjever imenuju su za nove članove  
Povjerenstva Rektorskoga zbora za međusveučilišnu suradnju u području 
umjetnosti (unutarhrvatski ERASMUS).  

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Ad. 3.15. Povjerenstvo za pripremu združenog studij a održive i zelene  

               gradnje 

Rektorski zbor je u srpnju 2017. prihvatilo prijedlog Povjerenstva za združeni 
poslijediplomski specijalistički studij održive i zelene gradnje. Povjerenstvo 
nastavlja komunikaciju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja vezano uz 
realizaciju tog studijskog programa. 

Ad. 3.16. Povjerenstvo za pripremu jedinstvenog dig italnog znanstvenog  
                Časopisa studentskih rodova 
 
Povjerenstvo vodi prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu 
Povjerenstvo redovito izvještava Rektorski zbor o provedenim aktivnostima. U 
uvodnom dijelu sjednice istaknuto je da je u tijeku izradu prijedloga krovnog 
Sporazuma o jedinstvenom digitalnom znanstvenom časopisu studentskih radova, 

Nakon toga provedena je rasprava o razrješenju i imenovanju  novih članova 
Povjerenstva i na prijedlog Predsjednika Rektorskoga zbora, Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću  



 

 

Odluku o razrješenju i imenovanju članova 
Povjerenstva Rektorskoga zbora za pripremu 

„Jedinstvenog digitalnog znanstvenog časopisa studentskih radova“ 

I. 

Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, redoviti profesor u  trajnom zvanju Odjela za 
matematiku Sveu čilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Andrea Mio čić, Ured za 
akademsko priznavanje Sveu čilišta u Rijeci , imenovani na dužnost člana 
Povjerenstva Rektorskoga zbora za pripremu “Jedinstvenog digitalnog 
znanstvenog časopisa studentskih radova” na temelju Odluke Rektorskoga zbora 
od 31. ožujka 2017. godine, razrješavaju se dužnosti člana Povjerenstva 
Rektorskoga zbora za pripremu “Jedinstvenog digitalnog znanstvenog časopisa 
studentskih radova”. 

Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor Sveu čilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
i izv. prof. dr. sc. Alen Ruži č, prorektor Sveu čilišta u Rijeci  imenuju se na 
dužnost člana Povjerenstva Rektorskoga zbora za za pripremu “Jedinstvenog 
digitalnog znanstvenog časopisa studentskih radova”. 

II. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavit će prijedlog svog predstavnika za 
člana Povjerenstva Rektorskoga zbora za pripremu “Jedinstvenog digitalnog 
znanstvenog časopisa studentskih radova” umjesto Tomislava Sokola. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Ad.4. 

Predsjednik Rektorskoga zbora je izvijestio članove Rektorskoga zbora da je u 
materijalima za sjednicu Rektorskoga zbora dostavljen Prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Rektorskoga zbora te obrazloženja uz 
izmjene i dopune pojedinih članaka Poslovnika.  

Izmjena članka 1. stavka 1. odnosi se na promjenu naziva Sveučilišta u Puli na 
način da naziv „Sveučilište biskupa Jurja Dobrile u Puli“ zamjenjuje stvarnim 
nazivom „Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli“ i uvrštava se Sveučilište Sjever kao osmo 
(8) javno sveučilište u Republici Hrvatskoj“ 

U istom članku izmjena stavka 2. odnosi se na definiranje sudionika koji sudjeluju 
u radu RZ-a na način da se dodaje rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta te se 
dodaje još jedan sudionik predstavnik Hrvatskog studentskog zbora koji sudjeluju 
u radu RZ-a bez prava odlučivanja  

Izmjena članka 2. stavka 1. odnosi se na zamjenika predsjednika RZ-a, njegov 
mandat te izmjena redoslijeda imenovanja predsjednika RZ-a prema akademskim 
godinama počevši od 207./2018. godine i uvršteno Sveučilište Sjever i akademska 
godina u kojoj će rektor Sveučilišta Sjever biti imenovani predsjednik RZ-a te je 
uvrštena dopuna s novim stavkom 4. i način imenovanja predsjednika i zamjenika 
predsjednika RZ-a. 

Izmjena članka 5. stavka 1. odnosi se na usklađivanje odredbi Poslovnika o radu 
RZ-a s člankom 105. stavkom 4. podstavkom 1. te člankom 6. stavkom 3. Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 
198/03., 105/04., 2/07.-Oduka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 
139/13., Odluke USRH 101/14. i Odluke USRH 60/15.) koji se odnose na 
ovlaštenje RZ-a za propisivanje nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne 



 

 

djelatnosti u postupku izbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i 
nastavna zvanja odnosno radna mjesta ( u daljnjem tekstu: uvjeti RZ) te nadležnost 
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na davanje 
suglasnosti na propisane uvjete RZ-a te ovlasti RZ-a kao nadležnog nacionalnog 
tijela da nakon prethodne suglasnosti Nacionalnog vijeća objavi uvjete u „Narodnim 
novinama“. 

Uvršten je stavak 3. kojim je utvrđena ovlast RZ-a da donosi Odluku o obliku i 
načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, 
umjetničko-nastavna i nastavna zvanja i objavljuje je u „Narodnim novinama“  

Izmjena članka 7. stavka 4. odnosi se na ovlaštenje zamjenika predsjednika RZ-a 
da u odsutnosti ili spriječenosti predsjednika RZ-a organizira, saziva ili vodi 
sjednicu te su utvrđena njegova prava i obveze vezano za potpisivanje odluka, 
zaključaka  mišljenja, preporuka te dokumentacije s oznakom „uz“  

Izmjena članka 9. odnosi se na iznimku da se u posebno hitnim slučajevima 
provedbe glasovanje elektroničkim putem Isto tako je utvrđena provedba 
glasovanje elektroničkim putem na način da svim članovima RZ-a se dostavlja 
pisani tekst prijedloga odluke, mora se jasno utvrditi rok do kojeg se članovi RZ-a 
mogu izjasniti o pisanom tekstu prijedloga odluke i odluka je donesena samo ako 
su glasovali svi članovi RZ-a u utvrđenom roku. Elektronički oblik glasovanja 
poštuje pravilo da se sve odluke RZ-a donose konsenzusom.  

Izmjena članka 10. odnosi se jasnije definiranje rada stručnih povjerenstva i radnih 
tijela RZ-a.  

Izmjena članka 11. odnosi se način prihvaćanja primjedba na zapisnik sjednice RZ-
a te način prihvaćanja zapisnika, potpisivanja zapisnika i pohrana izvornika 
zapisnika RZ-a., a novi članak 12a odnos se na javnost rada RZ-a.    

Postupak utvrđivanja i izrade pročišćenog teksta je u skladu s ovlaštenjem RZ-a 
da tajnik RZ-a preuzima obvezu izrade pročišćenog teksta Poslovnika koji se uz 
suglasnost predsjednika RZ-a objavljuje na mrežnoj stranici RZ-a. 

Nakon toga Predsjednik Rektorskoga zbora, predložio da se članovi Rektorskoga 
zbora očituju o izmjenama i dopunama Poslovnika, Rektorski zbor nije imao 
primjedbi ni novih prijedloga te  jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
POSLOVNIKA O RADU REKTORSKOGA ZBORA  

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Rektorskoga zbora je u prilogu 
ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Ad.5. 

Prof. dr. sc. Damir Boras osvrnuo se na prijedlog Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje o ustroju Povjerenstva za prigovor kao neovisnog tijela koje bi se 
bavilo prigovorima visokih učilišta na mišljenje Akreditacijskog savjeta u postupku 
reakreditacije. Pohvalio je hvalevrijednu inicijativu Agencije te upozorio da je prije 
svega važno vidjeti i proučiti Poslovnik o radu te kompetencije toga Povjerenstva, 
kao i Pravilnik o žalbenom postupku. Ujedno je naglasio da bi se broj članova 
Povjerenstva za prigovor, umjesto predložena tri člana trebao povećati na pet 
članova, pri čemu bi Rektorski zbor predložio četiri kandidata, a Vijeća veleučilišta 
jednog, budući da ipak javna sveučilišta broje 160.000 studenata. Na taj način bi 
se zadržao majoritet glasova Rektorskoga zbora.  



 

 

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek istaknula je da je jedan od prigovora, nakon 
reakreditacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje od strane ENQA-e, bio taj 
da nije dobro riješen žalbeni postupak. Iz tih razloga se želi osnovati neovisno tijelo 
čije bi članove imenovalo Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
na prijedlog Rektorskoga zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola. Zadaća 
Povjerenstva za prigovor bila bi da ocijeni je li žalba osnovana ili nije nakon čega 
bi se predmet vraćao Akreditacijskom savjetu na donošenje konačne odluke, čija 
je to u konačnici i odgovornost. Objasnila je da je prijedlog Akreditacijskog savjeta 
bio da Rektorski zbor predloži dva svoja člana, plus još dva zamjenska, a Vijeće 
veleučilišta jednoga, plus još jedan ili dva zamjenska, kako bi se pri radu 
Povjerenstva osigurao kvorum.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć istaknuo je da u kriterije i proceduru izbora 
članova Povjerenstva za prigovore treba ugraditi obvezu da oni o svom radu i 
odlukama periodično izvještavaju Rektorski zbor. Također, kao drugostupanjska 
instanca akreditacijskog postupka, predstavnici Rektorskoga zbora će preuzeti 
veliku odgovornost pred sastavnicama o kojima će odlučivati. Podržao je prijedlog 
da prije izbora članova tog Povjerenstva pravilnikom budu regulirane potrebne 
stavke, budući da sudjelovanjem u radu Povjerenstva za prigovore Rektorski zbor 
preuzima suodgovornost za pravne pa i ekonomske posljedice donesenih odluka. 

Prof. dr. sc. Ton ći Lazibat je istaknuo kako Agencija za znanost i visoko 
obrazovanje radi prema europskim smjernicama za osiguranje kvalitete koje su na 
razini upute, te smatra da Agencija nema zakonsko uporište za donošenje 
smjernica i standarda za vrednovanje sveučilišta i njihovih sastavnica. Naglasio je 
da u drugom ciklusu reakreditacije, javna sveučilišta koja imaju Ustavom 
zajamčeno pravo na autonomiju i posebnu ulogu u svakom društvu – kulturnu, 
gospodarsku i znanstvenu, ne smiju biti tretirana na isti način kao ostala visoka 
učilišta. Uz jednake kriterije kvalitete, mora postojati razlika u vrednovanju 
razvojnih potreba javnog visokog školstva, a ujedno procedure odlučivanja moraju 
poštivati ustavnu autonomiju. Smatra da je ovo vrlo važno pitanje gdje se treba 
detaljno proučiti pravno uporište prije samog osnivanja Povjerenstva za prigovor.  

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek  naglasila je da su standarde za vrednovanje 
sveučilišta donijeli europski ministri svih zemalja članica Europske unije te 
naglasila da Zakon o kvaliteti definira pravila ponašanja ne dovodeći u pitanje javna 
i privatna učilišta koja su pred zakonom izjednačena. Veliki dio nejasnoća proizlazi 
zbog problema razlikovanja stručnih i sveučilišnih studija iako je tržišna ekonomija 
oslobodila područje rada svima, pri čemu svi moraju zadovoljiti kvalitetom. 
Osvrnula se na činjenicu da nijedna agencija iz Bosne i Hercegovine nije prošla 
reakreditaciju ENQA-e, čime se dovode u pitanje sve diplome koje dolaze iz te 
zemlje, osim onih sa Sveučilišta u Mostaru, koje je prošlo proces akreditacije. 

Prof. dr. sc. Damir Boras razumije da Agencija želi da stvari budu jasnije, ali treba 
uzeti u obzir da postoje problemi oko toga kakve su pravne posljedice kada je riječ 
o imenovanju takvog tijela i je li ono utemeljeno u zakonitim aktima Agencije, 
odnosno Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.  

Nakon provedene rasprave Predsjednik Rektorskoga zb ora je naglasio da  će  
pravne službe sveu čilišta provjeriti pravnu osnovanost te obveze i  
odgovornosti Povjerenstva za prigovor visokih u čilišta na mišljenje 
Akreditacijskog savjeta u postupku reakreditacije i  nakon toga te će se 
provesti rasprava o predstavnicima Rektorskoga zbor a na sljede ćoj sjednici 
Rektorskoga zbora. 

 



 

 

Ad.6.1. 

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek izvijestila je o sjednici svih agencija koje su prošle 
postupak reakreditacije, a koju je organizirala Europska udruga za osiguravanje 
kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) u Haagu. Seminar je održan s ciljem 
razmjene iskustava s provedenih vrednovanja, prevladavanja izazova u 
provođenju preporuka i prepoznavanja dobre prakse. Hrvatska agencija za 
znanost i visoko obrazovanje je jedina agencija koja je zadovoljila po pitanju 
neovisnosti u svome radu, osposobljenosti zaposlenika i načinu na koji je sustav 
izrađen.  

Ad.6.2.  

Prof. Havranek je izvijestila da je raspisan javni poziv za sudjelovanje u radu 
stručnih povjerenstava u reakreditaciji visokih učilišta, iz tehničkog područja i polja 
ekonomija i informacijske i komunikacijske znanosti društvenoga područja za 
2017./2018. godinu, te je zamolila sve zainteresirane kandidate za rad u stručnim 
povjerenstvima tih područja da se prijave. 

Ad.6.2. 

Predsjednik Rektorskoga zbora u okviru ove točke upoznao je članove 
Rektorskoga zbora da su pravne službe pripremile prijedlog mišljenja o 
raspisivanju natječaja za provedbu postupka izbora u znanstveno-nastavna, 
umjetničko-nastavna i nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na 
sveučilištima u Republici Hrvatskoj te je predložio da Zdenka Barišić, mag. iur. 
glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera o istome izvijesti Rektorski zbor. 

Zdenka Bariši ć, mag. iur.  je obrazložila kako se radi o mišljenju o raspisivanju 
natječaja za  provedbu postupka izbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta. S 
obzirom na činjenicu da postoji niz upita znanstveno-nastavnih i umjetničko-
nastavnih sastavnica na javnim sveučilištima o provedbi postupka izbora u 
znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna 
mjesta, posebice za raspisivanje natječaja i navođenje znanstvene grane u 
natječaju. Zatim je istaknula da je pojedinim sveučilištima dostavljeno Mišljenje 
Ministarstva u kojem je istaknuto da u natječaju ne treba navoditi znanstvenu 
granu, jer je isto u skladu s člankom 6. stavkom 4. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne 
novine“ br. 94/13.) kojim je utvrđeno je da Nacionalno vijeće za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj ( u daljnjem tekstu Nacionalno vijeće): „prati 
razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja i polja“ 

Pojedine odredbe Zakona ne mogu se tumačiti pro future, jer odredba kojom je u 
nadležnosti Nacionalnog vijeća da utvrđuje znanstvena područja i polja ne može 
se tumačiti da se od 30. srpnja 2013. godine primjenjuje samo određeni dio 
postojećeg  Pravilnika o znanstvenim područjima, poljima i granama, a isti je 
mijenjan 2016. godine i u njegovim izmjenama nije utvrđeno da se Pravilnik 
primjenjuje samo u dijelu koji se odnosi na znanstvena i umjetnička područja i polja, 
a dio koji se odnosi na znanstvene grane i umjetničke grane stavlja se izvan snage. 

Isto tako izmjenom Zakona nije utvrđeno na koji način Nacionalno vijeće „utvrđuje 
znanstvena i umjetnička područja i polja“ i koji je to podzakonski propis ili 
provedbeni propis. Isto tako nije donijet novi podzakonski propis odnosno novi 
Pravilnik znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima, stoga se ne može iz 
izmijenjene zakonske odredbe uzeti dio podzakonskog propisa koji je na snazi, a 
drugi dio tumačiti da je u suprotnosti sa odredbama izmijenjenog Zakona jer prema 



 

 

postojećoj odredbi 6. stavka 4. zakonodavac nije utvrdio donošenje podzakonskog 
propisa.  

Zakonskim odredbama izrijekom nije propisano da se natječaji raspisuju za 
odgovarajuća znanstvena područja, znanstvena polja i znanstvene grane. 

Nenavođenje znanstvene grane u javnim natječajima u pojedinim znanstvenim 
područjima i poljima dovodi do pravne nesigurnosti jer nastavnici koji su u 
prethodnim zvanjima bili birani u znanstvenim područjima, poljima i granama za 
izbor u više zvanje „moraju“ se birati samo u znanstvenom području i polju što u 
pojedinim znanstvenim područjima: Biomedicina i zdravstvo u znanstvenom polju 
kliničkih medicinskih znanosti ima 31 znanstvenu granu i nije zanemarivo je li 
nastavnik biran u znanstvenoj grani ortopedija, psihijatrija, patologija urologija, 
klinička farmakologija s toksikologijom. U znanstvenom području Humanističkih 
znanosti u znanstvenom polju filologije važna je znanstvena grana nije isti izbor iz 
kroatistike, anglistike, romanistike, germanistike, fonetike, teorije i povijesti 
književnosti, semiologije i sl. Ovo su samo neki primjeri no gotovo u svim 
znanstvenim područjima i poljima mogu se navesti slični primjeri. 

Zatim je istaknula odredbe članka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju koje se odnose na autonomija sveučilišta koja posebice obuhvaća 
izbor čelnika i nastavnika te stajališta Ustavnog suda o autonomiji sveučilišta, 

Slijedom navedenog u Mišljenju je zaključno istaknuto da kod raspisivanja javnog 
natječaja svako sveučilište odnosno sastavnica ima pravo na autonomiju i stručno 
vijeće kod raspisivanja javnog natječaja uz obvezu propisivanje formalnih uvjeta 
određenih zakonom i općim aktima sveučilišta i sastavnica, stručno vijeće 
sastavnice može ako utvrdi da je potrebno navesti i znanstvenu granu ili ustrojbenu 
jedinicu sastavnice 

Prof. dr. sc. Damir Boras  predložio je da se prihvati ovo Mišljenje te naglasio da 
je Rektorski zbor ovlašten davati uvjete za izbor u znanstveno-nastavna zvanja 
gdje se prethodno utvrđuje znanstveno zvanje. Po Zakonu je grana dodatni uvjet, 
a budući da Rektorski zbor propisuje dodatne uvjete u odnosu na znanstvena 
zvanja, smatra da je pravo svakog sveučilišta ili veleučilišta da dodatne uvjete 
propiše u natječaju, što je prihvaćeno.   

Sijedom provedene rasprave, Predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 

o raspisivanju natje čaja za provedbu postupka izbora u znanstveno-
nastavna, umjetni čko-nastavna i nastavna zvanja i na odgovaraju ća radna 

mjesta  na sveu čilištima u Republici Hrvatskoj 
 

1. Rektorski zbor je u skladu s člankom 105. stavkom 4. podstavkom 1. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazova nju („Narodne 
novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka  USRH 174/04., 46/07., 
45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., Odluka USRH 101/1 4. i Odluka USRH 60/15.) 
(u daljnjem tekstu: Zakon) zakonski donositelj nužn ih uvjeta za ocjenu 
nastavne i stru čne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nasta vna, 
umjetni čka nastavna i nastavna zvanja, odnosno radna mjesta , stoga je 
ovlašteno tijelo za davanje tuma čenja u njihovoj primjeni kod 
raspisivanja natje čaja za provedbe postupka izbora u znanstveno-



 

 

nastavna, umjetni čko-nastavna i nastavna zvanja i na odgovaraju ća 
radna mjesta na sveu čilištima u Republici Hrvatskoj. 

2. Postupak izbora u znanstveno-nastavna, umjetni čko-nastavna zvanja i 
nastavna zvanja i na odgovaraju ća radna mjesta odre đen je člancima 95. 
i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom ob razovanju („Narodne 
novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluk a USRH 174/04., 46/07., 
45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., Odluka USRH 101/1 4. i Odluka USRH 60/15.) 
i provodi se na temelju javnog natje čaja. 

3. Zakonskim odredbama izrijekom nije propisano da se natje čaji raspisuju 
za odgovaraju ća znanstvena podru čja, znanstvena polja i znanstvene 
grane. 

Člankom 6. stavkom 4. Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Nar odne novine“ br. 
94/13.) utvr đeno je da Nacionalno vije će za znanost, visoko obrazovanje 
i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) „prati razvitak i 
utvr đuje znanstvena i umjetni čka podru čja i polja“. 

4. U primjeni propisa treba uvažiti sljede će činjenice: 

• pojedine odredbe Zakona ne mogu se tuma čiti pro futuro , jer 
odredba kojom je u nadležnosti Nacionalnog vije ća da utvr đuje 
znanstvena podru čja i polja ne može se tuma čiti da se od 30. srpnja 
2013. godine primjenjuje samo odre đeni dio postoje ćeg  Pravilnika 
o znanstvenim i umjetni čkim podru čjima, poljima i granama 
(„Narodne novine br. 118/08., 82/12., 32/13. i 34/1 6.,), a isti je mijenjan 
2016. godine i u njegovim izmjenama nije utvr đeno da se Pravilnik 
primjenjuje samo u dijelu koji se odnosi na znanstv ena i umjetni čka 
podru čja i polja, a da se dio koji se odnosi na znanstven e grane i 
umjetni čke grane stavlja se izvan snage; 

• izmjenom Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom  obrazovanju 
nije utvr đeno na koji na čini na čin Nacionalno vije će „utvr đuje 
znanstvena i umjetni čka podru čja i polja“  i koji je to podzakonski 
propis ili provedbeni propis; 

• nije donesen novi podzakonski propis, odnosno novi Pravilnik o 
znanstvenim i umjetni čkim podru čjima i poljima, stoga se ne može 
iz izmijenjene zakonske odredbe uzeti dio podzakons kog propisa 
koji je na snazi, a drugi dio tuma čiti da je u suprotnosti sa odredbama 
izmijenjenog Zakona, jer prema postoje ćoj odredbi 6. stavka 4. 
zakonodavac nije utvrdio donošenje podzakonskog pro pisa;  

• raspisivanje javnog natje čaja za izbor nastavnika bez navo đenje 
znanstvene grane u javnim natje čajima u pojedinim znanstvenim 
podru čjima i poljima dovodi do pravne nesigurnosti, jer n astavnici 
koji su u prethodnim zvanjima bili birani u znanstv enim podru čjima, 
poljima i granama za izbor u više zvanje „moraju“ s e birati samo u 
znanstvenom podru čju i polju, što je u pojedinim znanstvenim 
podru čjima i poljima bez navo đenja znanstvene grane neprovedivo. 

5. U skladu s to čkom 4. ovog Zaklju čka, Rektorski zbor posebno isti če 
primjenu zakonskih odredbi o autonomiji sveu čilišta i to posebice 
odredbe članka 4. kojima je odre đeno da „Akademska samouprava na 
visokim u čilištima u Republici Hrvatskoj obuhva ća izbor čelnika i 
nastavnika“. 



 

 

Uz zakonske odredbe treba uvažiti i niz odluka Usta vnog suda u kojima 
su dana detaljna tuma čenja odredbe članka 68. Ustava Republike 
Hrvatske koja se odnosi na autonomiju sveu čilišta. Rektorski zbor 
posebno isti če Odluku Ustavnog suda od 18. srpnja 2014. godine ( Broj: 
U-1-5578/2013.) objavljenu 20. kolovoza u (“Narodni m novinama” br. 
101/14.):  

“Stoga ustavno jamstvo autonomije sveu čilišta zahtjeva da podredno 
budu zašti ćena i sva na zakonu zasnovana prava sveu čilišnih nastavnika 
što uklju čuje i obvezu zaštite zate čenog stanja tih prava u situaciji 
donošenja zakona kojim se mijenja dosadašnje zakons ko ure đenje. U 
tom smislu Ustavni sud je zauzeo na čelno stajalište da svako stanje koje 
je na sveu čilištu zate čeno, a u funkciji je ostvarivanja autonomije 
sveu čilišta iz članka 67. stavka 1. Ustava i poticanja razvitka zna nosti iz 
članak 68. stavak 2. Ustava – pod uvjetom da nije ne racionalno i da nije 
u sukobu s drugim Ustavom zašti ćenim vrijednostima - novim zakonom 
i samo mora biti zašti ćeno.”  

6. Slijedom navedenih zakonskih odredbi i stajališta U stavnog suda, 
Rektorski zbor kao nadležno nacionalno tijelo koje brine o cjelokupnom 
sveu čilišnom sustavu, a time i akademskoj zajednici u cj elini, mora 
uvažiti i autonomiju svakog pojedinog sveu čilišta, stoga zaklju čno isti če 
da kod raspisivanja javnog natje čaja za izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje i na odgovaraju će radno mjesto svako sveu čilište, odnosno 
sastavnica ima pravo na autonomiju kod raspisivanja  javnog natje čaja. 
To znači da stru čno vije će sastavnice, uz obvezu propisivanje formalnih 
uvjeta odre đenih Zakonom i op ćim aktima sveu čilišta i sastavnice, te uz 
obvezu navo đenja znanstvenog/umjetni čkog podru čja i polja može - ako 
utvrdi da je to potrebno – u natje čaju navesti i znanstvenu/umjetni čku 
granu u koju se vrši izbor, a isto tako i ustrojben u jedinicu sastavnice na 
kojoj se nalazi radno mjesto. 

7. Ovaj Zaklju čak dostavlja se senatima sveu čilišta u Republici Hrvatskoj. 

Ad.6.3. 

Prof. dr. sc. Damir Boras  najavio je i pozvao okupljene rektore na održavanje 
Dunavske rektorske konferencija koja će se održati 9. i 10. studenoga 2017. u auli 
Sveučilišta u Zagrebu.  

Ad.6.4. 

Prof. dr. sc. Zoran Tomi ć najavio je obilježavanje Dana Sveučilišta u Mostaru 8. 
prosinca te je predložio da se tim povodom, ukoliko bude moguće, sljedeća 
sjednica Rektorskoga zbora održi 7. prosinca 2017. u Mostaru.  

Nakon toga Predsjednik Rektorskoga zbora zahvalio je članovima Rektorskoga 
zbora i svim nazočnima na sudjelovanju u radu 1. sjednice Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2017./2018. i zaključio sjednicu u 19.00 sati.  

 

Zapisnik sastavile:                          Predsjednik Rektorskoga zbora: 

 

Paula Pavletić, prof.                       prof. dr. sc. Vlado Guberac 
i                                                      Rektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku  
Petra Lojen 

 


