
 

KLASA: 602-04/18-05/05 
URBROJ: 380-230/071-18-14 
Zagreb, 24. rujna 2018. 

 

 Z A P I S N I K 

8. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2017./2018. godini održane 24. rujna 
2018. u Osijeku s početkom u 17:00 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. Snježana Priji ć Samaržija,  rektorica Sveučilišta u Rijeci, 
5. prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć, rektor Sveučilišta u Splitu, 
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. Stjepan Ćurčić, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora 

 
Ostali nazo čni: 

10.  prof. dr. sc. Sonja Vila , prorektorica Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 
11.  prof. dr. sc. Dražan Kozak,  prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 
12.  prof. dr. sc. Drago Šubari ć, prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 
13.  izv. prof. art. Robert Raponja,  prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 
14.  prof. dr. sc. Gordan Črpi ć, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
15.  prof. dr. sc. Vlado Majstorovi ć, prorektor Sveučilišta u Mostaru, 
16.  Damir Vasilj , voditelj Ureda rektora Sveučilišta u Mostaru, 
17.  Heli Hajdi ć-Nikoli ć, dipl. iur ., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu,  
18.  Zdenka Bariši ć, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 
19.  Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur ., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
20.  Paula Pavleti ć, prof., tajnica Rektorskoga zbora RH, 
21.  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 8. sjednicu Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2017./2018. te pozdravio rektore, kao i ostale prisutne kolege. 
Rekao je da je članovima Rektorskog zbora elektroničkim putem dostavljen materijal 
za sjednicu i prijedlog dnevnog reda. 

Potom je predsjednik Rektorskoga zbora predložio sljedeći 

Dnevni red: 

1. Prihva ćanje zapisnika 7. sjednice Rektorskoga zbora u akad emskoj 
2017./2018. godini, održane 29. kolovoza 2018. godi ne; 
 

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



 

3. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u Povj erenstvo za dodjelu 
državnih stipendija u STEM podru čjima znanosti za akademsku godinu 
2018./2019.; 
 

4. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u Povj erenstvo za provedbu 
javnog natje čaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku god inu 
2018./2019.;  

5. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora i njeg ova zamjenika u 
Povjerenstvo za me đunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomo ć u 
inozemstvu;  

6. Imenovanje zamjenika predsjednika Rektorskoga zb ora na sastancima EUA; 

7. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora na rad ionici „Universities for 
Enlightenment“, 12.-13.12.2018., Be č; 

8. Imenovanje predsjednika Rektorskoga zbora u akad emskoj 2018./2019. godini; 

9. Razno. 

Članovi Rektorskoga zbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.  
 
Ad.1. 

U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednik Rektorskoga zbora  je istakao da je 
u materijalima za sjednicu dostavljen tekst prijedloga zapisnika 7. sjednice 
Rektorskoga zbora od 29. kolovoza 2018. godine, te je predložio da se članovi 
Rektorskoga zbora očituju o tekstu Zapisnika. 

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija  rekla je da će ostati suzdržana kod 
prihvaćanja teksta Zapisnika 7. sjednice Rektorskoga zbora od 29. kolovoza 2018. 
godine, budući da na toj sjednici nije bila prisutna.  

Ostali članovi Rektorskoga zbora nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili 
dopune teksta Zapisnika te je Zapisnik prihvaćen sa jednim suzdržanim glasom.  

 
Ad.2. Izvještaj o preuzetim zaduženjima s prošle sjednice  

Izvješće sa 1. izvanredne sjednice Rektorskoga zbora 

Predsjednik Rektorskoga zbora osvrnuo se na zaključak sa 7. sjednice 
Rektorskoga zbora održane u Zadru, kojim je između ostalog utvrđeno da Rektorski 
zbor nije imao prilike razmotriti Prijedlog Odluke o programskom financiranju javnih 
visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 
2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.  koji izrađuje Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja, te je izvijestio da je sukladno tome 17. rujna 2018. održana 1. 
izvanredna sjednica Rektorskoga zbora s ministricom znanosti i obrazovanja, prof. 
dr. sc. Blaženkom Divjak. Također, izvijestio je da su prijedlog Odluke prihvatila dva 
sveučilišta, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište J. Dobrile u Puli, dok ostalih šest 
sveučilišta očekuju očitovanja Senata pri čemu su zatražili da se prijedlog Odluke 
vrati na temeljitu analizu nakon čega će se sveučilišta koja su isto zatražila, tako i 
očitovati.  

Predsjednik Rektorskog zbora  je također izvijestio da se na istoj izvanrednoj 
sjednici trebalo raspravljati o Nacrtu prijedloga Zakona o osiguravanju kvalitete u 
visokom obrazovanju i znanosti, ali je ta rasprava odgođena zbog šire rasprave o 
Odluci, te je zaključeno da će ZOK biti tema Rektorskog zbora biti nakon završene 
rasprave o Odluci na RZ-u.  

Zaključci s 1. izvanredne sjednice Rektorskoga zbora vezano uz Nacrt prijedloga 
Odluke o programskom financiranju i Nacrtu prijedloga Zakona dostavljen rektorima, 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja te premijeru, gosp. Andreju Plenkoviću, budući 
da ga je zanimao stav Rektorskoga zbora o ova dva prijedloga.  



 

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija upozorila je na veliku odgovornost 
Rektorskoga zbora vezano uz financiranje visokog obrazovanja obzirom da odluka 
za prethodno razdoblje ističe krajem rujna te ukazala da zauzimanje stava o Odluci 
Vlade nije prostor o kojem raspravlja Senat. Rektorski zbor na taj način prolongira i 
preuzima odgovornost na sebe ukoliko dođe do jaza u financiranju. Rektorica Prijić 
Samaržija je u svoje osobno ime i u ime Sveučilišta u Rijeci upozorila i ponovila da 
na ovaj način Rektorski zbor preuzima odgovornost da od 1. listopada Sveučilišta 
neće biti financirana.  

Predsjednik Rektorskoga zbora odgovorio je rekao kako odgovornost leži na 
rektorima koji su zatražili da se napravi analiza te istaknuo kako postoje argumenti 
zbog kojih je šest rektora bilo protiv prijedloga Odluke. Smatra da bi se prihvaćanjem 
ovakvog načina financiranja Sveučilišta dovela pred bankrot kroz godinu do dvije 
dana. 

Prof. dr. sc. Damir Boras podsjetio je da prema proračunu i prema projekciji istoga, 
ukupni lump sum pada za 6% što ne može biti prihvaćeno, budući da je isto protiv 
Strategije i onemogućuje financiranje. Nije se složio sa rektoricom Prijić Samaržija 
da Sveučilišta neće biti financirana, jer država po Ustavu mora financirati sveučilišta. 
Rektor Boras istaknuo je da odgovornost ne leži na rektorima već na onima koji 
smanjuju sredstva suprotno prihvaćenoj Strategiji. Rekao je da ne može prihvatiti da 
Sveučilište u Zagrebu izgubi 50 milijuna kuna svake godine. Također, naglasio je da 
će mala sveučilišta stradati jer nemaju dovoljno studenata, budući da financiranje 
temeljeno na broju studenata ne može opstati.   
 
Prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija, uvažavajući mišljenje rektora Borasa, 
istaknula je da su po svim pokazateljima sredstava koja bi Sveučilište u Rijeci trebalo 
dobiti s novom akademskom godinom veća od onih dobivenih prethodne godine.  
 
Prof. dr. sc. Dijana Vican rekla je da su danim prijedlogom Odluke sredstva 
izuzetno manja za Sveučilište u Zadru, te je zamolila rektoricu Prijić Samaržija da na 
sljedećoj sjednici argumentira povećanje temeljnog financiranja od 17%. Također, 
Vican smatra da su potrebna i druga objašnjenja vezano za međusobno 
razumijevanje sadržaja Odluke, pa predlaže da se o tome razgovara i između 
sjednica Rektorskoga zbora.  
 
Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć rekao je da je rasprava oko programskog 
financiranja trebala započeti početkom godine, a ne tek u mjesecu travnju, ujedno 
se osvrnuo na određene propuste u metodologiji rada koje je Rektorski zbor više 
puta isticao, a odnose se na zaključke koji bi bili prihvaćeni na sjednici, a kasnije bi 
ti isti bili izbačeni. Zamolio je rektoricu Priji ć Samaržija  da objasni što znači da će 
se dodijeliti sredstva za okrupnjavanje, na što je rektorica odgovorila da spomenuta 
sredstva za okrupnjavanje podrazumijevaju integraciju sveučilišta.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je ponovio da su sveučilišta tražila partnerski 
odnos kojega nisu dobila, a do nesporazuma je došlo zbog toga što odredbe koje 
uključuju milijune kuna nisu raspravljene do detalja.  

 
Ad.3. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u P ovjerenstvo za dodjelu 
državnih stipendija u STEM podru čjima znanosti za akademsku godinu 
2018./2019.  
 
Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen zahtjev pomoćnika ministrice, gospodina Stipe Mamića, za imenovanjem 
predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u 
STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019. Podsjetio je da je 
prethodno Rektorski zbor imenovao prof. Miljenka Šimpragu u Povjerenstvo za 
izmjenu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na 
državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Shodno tome, predložio je prof. dr. 
sc. Dražana Kozaka, prorektora Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku za 



 

predstavnika Rektorskoga zbora u predmetnom Povjerenstvu, te je otvorio raspravu 
i zamolio druge prijedloge ako postoje, na što je prof. dr. sc. Damir Boras podržao u 
ime Sveučilišta u Zagrebu, spomenuti prijedlog. 
 
Slijedom provedene rasprave Predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora u Povje renstvo za dodjelu 
državnih stipendija u STEM podru čjima znanosti za akademsku godinu 

2018./2019. 

I. 

Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor Sveu čilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku imenuje se za predstavnika Rektorskoga zbor a u Povjerenstvo za 
dodjelu državnih stipendija u STEM podru čjima znanosti za akademsku 
godinu 2018./2019. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
 
Ad.4. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u P ovjerenstvo za 
provedbu javnog natje čaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku 
godinu 2018./2019. 
 
Predsjednik Rektorskoga zbora izvijestio je o pristiglom zahtjevu za imenovanjem 
predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za 
dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. Ujedno je podsjetio je 
da je prof. Mirjana Hruškar u lipnju o.g. imenovana u Povjerenstvo koje imenuje 
uvjete i načine ostvarivanja prava na državnu stipendiju, te je dao riječ prof. Vican.  
 
Prof. dr. sc. Dijana Vican  predložila je prof. dr. sc. Nedjeljku Balić Nižić, prorektoricu 
Sveučilišta u Zadru za predstavnicu Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za provedbu 
javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. 
 
Slijedom provedene rasprave Predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora u  
Povjerenstvo za provedbu javnog natje čaja za dodjelu državnih stipendija za 

akademsku godinu 2018./2019. 

I. 

Prof. dr. sc. Nedjeljka Bali ć Nižić, prorektorica Sveu čilišta u Zadru, imenuje se 
za predstavnicu Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za  provedbu javnog 
natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku god inu 2018./2019. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 



 

Ad.5. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora i n jegova zamjenika u 
Povjerenstvo za me đunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomo ć 
inozemstvu 

Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da je pristigao zahtjev Ministarstva 
vanjskih poslova u kojem se traži mišljenje za osnivanje Povjerenstva za 
međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu kao i zahtjev za 
imenovanjem predstavnika Rektorskoga zbora te njegova zamjenika.  

Prof. dr. sc. Dijana Vican  predložila je prof. dr. sc. Snježanu Prijić-Samaržija za 
predstavnicu Rektorskoga zbora u spomenutom Povjerenstvu, što je ona prihvatila, 
a kao svoju zamjenu predložila je prof. dr. sc. Vesnu Crnić-Grotić, dekanicu 
Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  

Slijedom provedene rasprave Predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 

o imenovanju člana Povjerenstva za me đunarodnu razvojnu suradnju i 
humanitarnu pomo ć inozemstvu 

I. 

Prof. dr. sc. Snježanu Priji ć-Samaržija, rektoricu Sveu čilišta u Rijeci imenuje 
se za člana Povjerenstva za me đunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu 
pomo ć inozemstvu. 

II. 

Prof. dr. sc. Vesnu Crni ć-Groti ć, dekanicu Pravnoga fakulteta Sveu čilišta u 
Rijeci  imenuje  se za zamjenicu člana Povjerenstva za me đunarodnu razvojnu 
suradnju i humanitarnu pomo ć inozemstvu. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad.6. Imenovanje zamjenika predsjednika Rektorskoga  zbora na sastancima 
EUA 

Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da će se redovita sjednica Europske 
asocijacije sveučilišta (Europian University Association) održati 26. listopada 2018. 
godine u Bruxellesu, te je potrebno imenovati zamjenika predsjednika Rektorskoga 
zbora na sastancima.   

Paula Pavleti ć je izvijestila da se tri puta godišnje održavaju sjednice Europske 
asocijacije sveučilišta (European University Association) te istakla da je predsjednik 
Rektorskoga zbora po pravilu i član Councila (Vijeća) EUA. Međutim, u slučaju kada 
je predsjednik Rektorskoga zbora spriječen sudjelovati na sastancima EUA, 
potrebno je imenovati njegova zamjenika, kako bi mogao sudjelovati i glasati na 
sastancima, pri čemu je nužno da zamjena bude punopravni član Rektorskoga 
zbora. Prvi sastanak održati će se 26. listopada u Bruxellesu, drugi će biti u mjesecu 
siječnju 2019., a u travnju će se održati godišnja konferencija.  

Predsjednik Rektorskoga zbora  rekao je da budući da predsjedanje Rektorskim 
zborom preuzima Sveučilište u Zadru, odnosno prof. Dijana Vican, a prema 
Poslovniku i redoslijedu predsjedanja Rektorskim zborom, prof. Nikša Burum je u 
akademskoj 2018./2019. godini zamjenik predsjednice Rektorskoga zbora, predlaže 



 

prof. Guberca da prof. Burum bude zamjenik prof. Vican na sastancima Europske 
asocijacije sveučilišta.  

Slijedom provedene rasprave Predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 

o imenovanju zamjenika predsjednika Rektorskoga zbo ra na sastancima 
Europske asocijacije sveu čilišta (European University Association) 

I. 

Prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveu čilišta u Dubrovniku, imenuje se 
zamjenikom predsjednice Rektorskoga zbora prof. dr.  sc. Dijane Vican  u 
akademskoj 2018./2019. godini na sastancima Europsk e asocijacije sveu čilišta 
(EUA). 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ad.7. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora na radionici „Universities 
for Enlightenment“, 12.-13.12.2018., Be č 

 
Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da bi Rektorski zbor trebao imenovati 2-
3 predstavnika koji će sudjelovati na radionici u organizaciji Austrijske rektorske 
konferencije. Riječ je o izmjeni iskustava, prijetnjama i mogućnostima djelovanja pod 
pritiskom kontradiktornih političkih i društvenih konteksta, populizma, lažnih vijesti, 
ograničenja akademske slobode i sl. Kao rezultat radionice pripremiti će se 
deklaracija, a sudjelovati će rektorske konferencije Austrije, Češke, Njemačke, 
Mađarske, Italije, Poljske, Srbije, Slovačke, Slovenije i Švicarske.  
 
Prof. dr. sc. Damir Boras  predložio je prof. dr. sc. Miloša Judaša, prorektora 
Sveučilišta u Zagrebu kao jednog od predstavnika Rektorskoga zbora na toj 
radionici.  
 
Prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija  istakla je da bi voljela sudjelovati na 
spomenutoj radionici, dok je prof. dr. sc. Dijana Vican  predložila prof. dr. sc. 
Slavena Zjalića, prorektora Sveučilišta u Zadru. 
 
Slijedom provedene rasprave Predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora na radi onici „Universities of 
Enlightenment“ u Be ču, 12. i 13. prosinca 2018. 

I. 

Za predstavnike Rektorskoga zbora na radionici „Uni versities for 
Enlightenment“ koja će se u organizaciji Austrijske rektorske konferenci je 
održati u Be ču, Austrija, 12. i 13. prosinca 2018. imenuju se:  

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija, rektorice Sveu čilišta u Rijeci 

Prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor Sveu čilišta u Zagrebu 

Prof. dr. sc. Slaven Zjali ć, prorektor Sveu čilišta u Zadru 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 



 

Ad.8. Imenovanje predsjednika Rektorskoga zbora u a kademskoj 2018./2019. 
godini 

Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da u skladu s u skladu s člankom 2. 
Poslovnika o radu Rektorskog zbora, a prema redoslijedu imenovanja predsjednika 
Rektorskog zbora u akademskoj 2018./2019. godini Rektorskim zborom predsjedava 
Sveučilište u Zadru i predsjednica Rektorskog zbora je prof. dr. sc. Dijana Vican, 
rektorica Sveučilišta u Zadru. Isto tako je utvrđeno da u akademskoj 2019./2020. 
godini prema redoslijedu imenovanja Rektorskim zborom predsjedava Sveučilište u 
Dubrovniku, stoga bi se prof. dr. sc. Nikša Burum trebao imenovati zamjenikom 
predsjednice Rektorskoga zbora.  

Slijedom navedenog, predsjednik Rektorskoga zbora  predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću  
 

ODLUKU 

o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Rektorskog zbora  
u akademskoj  2018./2019. godini 

 

1. Prof. dr. sc. Dijana Vican. rektorica Sveu čilišta u Zadru imenuje se na 
dužnost predsjednice Rektorskoga zbora u akademskoj  2018./2019. 
godini. 

2. Prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveu čilišta u Dubrovniku imenuje se na 
dužnost zamjenika predsjednice Rektorskog zbora u a kademskoj 
2018./2019. godini. 

3. Mandat imenovanoj predsjednici navedenoj u to čki 1. ove Odluke i 
zamjeniku predsjednice Rektorskog zbora navedenom u  točki 2. ove 
Odluke, zapo činje 1. listopada 2018. godine i traje do 30. rujna  2019. 
godine. 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i prim jenjuje se od 1. 
listopada 2018. godine.  

 
 

Predsjednik Rektorskoga zbora  zaželio je rektorici Vican puno uspjeha u radu 
tijekom sljedeće akademske godine, a prof. dr. sc. Dijana Vican zahvalila je na 
ukazanom povjerenju i iskazala vjerovanje da će nadolazeće obveze uspješno 
odraditi. 
 
Ad.9. Razno 
 
Predsjednik Rektorskoga zbora u okviru ove točke je rekao da se na današnjoj 
sjednici od Rektorskoga zbora oprašta prof. Šimun Anđelinović, te mu zahvalio na 
svemu što je učinio za Rektorski zbor istaknuvši da će nedostajati u radu 
Rektorskoga zbora i kao čovjek i kao rektor.  
 
Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć zahvalio je rektoru Gubercu kao i svima ostalima 
na suradnji. Istaknuo je da ga je u radu tijekom mandata dijelila ljubav za posao kao 
i za sva naša sveučilišta. Istaknuo je da je njegova ideja počivala na tome da svaka 
regija mora imati jako sveučilište koje će imati sposobnosti tu regiju voditi i nositi 
naprijed. Također je naglasio da će Rektorski zbor u budućim razdobljima morati 
izvršiti brojne promjene u smislu prilagodbi na novonastale situacije. Smatra da će 
Rektorski zbor trebati raditi na dodatnim izvorima financiranja, kao i na tome da 
svako sveučilište postane samoodrživo jer će u protivnom ovisiti o dnevno političkoj 
sceni. Na kraju je zaželio rektorima i ostalim prisutnima mnogo uspjeha u daljnjem 
radu. 



 

 
Prof. dr. sc. Damir Boras zahvalio je rektoru Anđelinoviću na svemu dosad 
učinjenom  te istaknuo da je on svojom energijom i druželjubivošću potaknuo mnogo 
toga. Zahvalio je i rektoru Gubercu te istaknuo da je obavio tešku dužnost ukazavši 
na neke goruće probleme. Rektor Boras je ujedno najavio da će se 3. studenoga u 
Hrvatskom narodnom kazalištu obilježiti početak 350. akademske godine Sveučilišta 
u Zagrebu kao i preuzimanje njegova drugog rektorskog mandata.  
 
Predsjednik Rektorskoga zbora  na kraju sjednice, zahvalio je svim rektorima kao 
i tajnici Rektorskoga zbora, Pauli Pavletić na pomoći i koordinaciji poslova vezanih 
uz rad tog tijela. Također je zahvalio glavnoj tajnici Sveučilišta J.J. Strossmayera u 
Osijeku, Zdenki Barišić kao i prorektorima Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 
prof. dr. sc. Sonji Vili, prof. dr. sc. Dragi Šubariću, prof. dr. sc. Dražanu Kozaku te 
izv. prof. art. Robertu Raponji. Prof. Guberac zaključno je podsjetio na zajednički cilj, 
a to je braniti interese javnih sveučilišta ne omalovažavajući pri tome nikoga 
drugoga.  
 
Na kraju je predsjednik Rektorskoga zbora zahvalio članovima Rektorskoga zbora i 
svim nazočnima na sudjelovanju u radu 8. sjednice Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2017./2018. i zaključio sjednicu u 18.00 sati. 
 
Zapisnik sastavile:          Predsjednik Rektorskoga zbora 

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

 

    
  

 


