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ZAPISNIK
1. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2018./2019. godini održane 29.
listopada 2018. u Zagrebu s početkom u 13:30 sati.
Nazočni članovi Rektorskoga zbora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru i predsjednica
Rektorskoga zbora,
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku,
prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci,
prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu,
prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,

7.

prof. dr. sc. Alfio Barbieri, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,

8.

prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever

Nazočni predstavnici u Rektorskom zboru bez prava glasa:
9.
10.
11.
12.

prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta,
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola RH,
prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru,
Nediljko Jerković, zamjenik predsjednika Hrvatskog studentskog zbora,

Nazočni predstavnici Vlade RH:
13.
14.
15.
16.

mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH,
Ivan Milanović Litre, viši savjetnik u Vladi RH,
Karlo Ressler, savjetnik predsjednika Vlade RH,
Marko Milić, glasnogovornik Vlade RH,

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja:
17. prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja,
18. dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja,
19. Stipe Mamić, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja,
Nazočni predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje:
20. dr. sc. Vesna Dodiković Jurković, zamjenica ravnateljice Agencije za
znanost i visoko obrazovanje,
Ostali nazočni:
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu,
red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Alen Ružić, prorektor Sveučilišta u Rijeci,
prof. dr. sc. Sanja Barić, prorektorica Sveučilišta u Rijeci,
prof. dr. sc. Tomislav Kilić, prorektor Sveučilišta u Splitu,
prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, prorektorica Sveučilišta u Splitu,

32. prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u
Osijeku,
33. izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku,
34. izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku,
35. prof. dr. sc. Zoran Nakić, predsjednik Odbora za proračun Sveučilišta u
Zagrebu,
36. Heli-Hajdić Nikolić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu,
37. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci,
38. Paula Pavletić, prof., tajnica u Uredu Rektorskoga zbora
39. Petra Lojen, stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora,
40. Ivica Profaca, glavni urednik Universitasa,
41. Ivan Perkov, Universitas

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Dijana Vican , predsjednica Rektorskoga zbora
u akademskoj 2018./2019. godini (u daljnjem tekstu: predsjednica Rektorskoga
zbora)
Predsjednica Rektorskoga zbora, prof. dr. sc. Dijana Vican otvorila je 1. sjednicu
Rektorskoga zbora u akademskoj godini 2018./2019. te je u svoje ime i u ime svih
rektora i prorektora pozdravila i zahvalila premijeru, gospodinu Andreju Plenkoviću
na dolasku. Prof. Vican je također pozdravila ministricu, prof. Divjak naglasivši da
joj je drago što se ustraje na daljnjim komunikacijama vezanim uz programske
ugovore, točnije Odluke o programskom financiranju javnih visokih učilišta u
Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020.,
2020./2021., i 2021./2022.
Nakon toga, predsjednica Rektorskoga zbora predložila je sljedeći
Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika 1. izvanredne sjednice Rektorskoga zbora u
akademskoj godini 2017./2018. održane 17. rujna 2018.;
2. Prihvaćanje zapisnika 8. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj godini
2017./2018. održane 24. rujna 2018.;
3. Razmatranje Odluke o programskom financiranju javnih visokih učilišta u
Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020.,
2020./2021. i 2021./2022.;
4. Razno.
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika 1. izvanredne sjednice Rektorskoga zbora u
akademskoj godini 2017./2018. održane 17. rujna 2018.;
Predsjednica Rektorskoga zbora otvorila je raspravu vezanu uz prihvaćanje
zapisnika 1. izvanredne sjednice Rektorskoga zbora.
Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija obzirom da na 1. izvanrednoj sjednici
Rektorskoga zbora nije bila u mogućnosti prisustvovati, poslala je pismeno
očitovanje vezano uz Odluku o programskom financiranju, stoga je zamolila da se
integralni tekst Očitovanja Sveučilišta u Rijeci uključi u tekst zapisnika.

Članovi Rektorskoga zbora jednoglasno prihvaćaju Zapisnik s 1. izvanredne
sjednice u ak. god. 2017./2018. održane 17. rujna 2018. uz nadopunu sukladno
traženju rektorice Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija.

Ad.2. Prihvaćanje zapisnika 8. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj
godini 2017./2018. održane 24. rujna 2018.;
U okviru ove točke članovi Rektorskoga zbora nisu imali primjedbe niti prijedloge
za izmjene ili dopune teksta zapisnika te je zapisnik s 8. sjednice Rektorskoga
zbora u ak. god. 2017./2018. održane 24. rujna 2018. jednoglasno prihvaćen u
cijelosti.

Ad.3. Razmatranje Odluke o programskom financiranju javnih visokih
učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019.,
2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.;
Predsjednica Rektorskoga zbora prof. dr. sc. Dijana Vican iznijela je primjedbe
na Odluku o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj
u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., i 2021./2022.
koje je prikupila od svih sveučilišta. Kazala je da se članovi Rektorskoga zbora u
potpunosti slažu sa ciljevima navedenim u Odluci, ali većina rektora ima primjedbe
u primjeni i razradi dijelova Odluke vezano uz temeljno financiranje materijalnih
troškova nastavne djelatnosti, potom znanstvene i umjetničke djelatnosti te uz
financiranje specifičnog profila institucije. Kao prvu primjedbu predsjednica
Rektorskoga zbora je istakla neargumentirano ustrajavanje na tzv. povijesnoj
metodi što znači da su neka sveučilišta bila u zamrznutom stanju zbog zabrane
zapošljavanja pa nisu mogla biti razvijena. Premda su Programski ugovori uvedeni
2012. godine kao pilot projekt, dosad nije napravljena analiza njihove primjene već
su se isti nastavili primjenjivati i za novo trogodišnje razdoblje (od 2015. do 2018.
godine), a bez uvažavanja primjedbi pojedinih sveučilišta. Vezano uz novu Odluku
Vlade, predsjednica Rektorskoga zbora je neke njezine dijelove ocijenila
diskriminirajućim, budući da temeljno financiranje polazi od različite osnove za
izračun troškova subvencija za studente i materijalnih troškova visokih učilišta
između sveučilišta koji pretežito realiziraju studijske programe iz STEM područja i
onih koja pretežito realiziraju studijske programe iz ostalih područja, dok se prava
i obveze raspodjele troškova prema Programskim ugovorima odnose na sva visoka
učilišta jednako. Istakla je da takva diskriminacija utječe na smanjenje motivacije
djelatnika, stvaranje loših odnosa u visokoškolskoj zajednici i nepovjerenja u
sustav. Druga primjedba odnosi se na to da se izračunom za temeljno finnaciranje
materijalnih troškova za znanstvene i umjetničke djelatnosti neka visoka učilišta
stavljaju u nepravedan položaj jer se Odlukom mjere ugovoreni nacionalni i
kompetitivni znanstveni projekti te objavljeni radovi u prvom kvartilu (Q1) u
časopisima uvedenim u bazu Web of Science po znanstveniku u punom radnom
vremenu. Ovakav nepravedan položaj ogleda se u malim mogućnostima
dobivanja nacionalnih kompetitivnih znanstvenih projekata jer su financijska
sredstva usmjerena isključivo na jednu instituciju, Hrvatsku zakladu za znanost. Pri
tome su u nepravednom položaju mlađa sveučilišta koja još uvijek nemaju dovoljno
znanstvenoga kadra za apliciranje na međunarodne projekte, a istodobno zbog
zabrane zapošljavanja nisu bila u mogućnosti razviti znastvene timove koji
odgovaraju uvjetima većih međunarodnih projekata. Naglasila je i upozorila da
ovim zahtjevima treba prethoditi osiguravanje jednakih uvjeta svim
znanstvenicima. Nadalje, istakla je da unatoč tome što Ministarstvo znanosti i
obrazovanja obećava povećanje proračuna visokim učilištima u iznosu od17%,
analizom su uočena proračunska smanjenja. Također je istaknula da financiranje
specifičnog profila institucije ne stvara uvjete za realizaciju pokazatelja navedenih

u Odluci i ne uvažava strategije pojedinih visokih učilišta te je financiranje projekata
iz Europskog socijalnog fonda posve diskriminirajuće za integirana sveučilšita.
Istaknula je kako je neprihvatljiv i demotivirajući uvjet da sveučilišta koja ne potpišu
programski ugovor nisu prihvatljiva za sufinanciranje sredstava iz Europskog
socijalnog fonda, osobito nakon nepravednog i diskriminirajućeg odnosa prema
integriranim sveučilištima. Predsjednica Rektorskoga zbora je zaključila uvodno
izlaganje navođenjem prijedloga Rektorskoga zbora:
-

-

-

-

-

Izmjena Odluke u parametrima studentskih subvencija i financiranja
materijalnih troškova visokih učilišta izjednačavanjem studenata koji studiraju
studijske programe društveno-humanističkih i interdisciplinarnih područja sa
studentima STEM područja;
Izmjena Odluke u pokazateljima znanstvene djelatnosti uvažavajući
znanstvenike svih znanstvenih područja i polja jednakom vrijednošću (baze
Web of Science, Scopus i dr., bez uvjetovanja kvartilima);
Izmjena Odluke u pokazateljima specifičnog profila institucije dodavanjem
drugih pokazatelja koji su dobrobit za lokalnu i regionalnu zajednicu te
nacionalni kontekst;
Vrednovati visoka učilišta po projektima koji nisu samo oni kompetitivni na
nacionalnoj razini u Hrvatskoj zakladi za znanost ili međunarodnoj razini
(Horizon i dr.), nego i projekte i druge aktivnosti koje su relevantne za
društveno-gospodarski razvoj regionalne i nacionalne zajednice;
Integriranim sveučilištima kompenzirati diskriminacijske učinke ESF fonda;
Izraditi transparentne kriterije zapošljavanja;
Reforme visokog obrazovanja provoditi kvalitetnim i argumentiranim
raspravama.

Predsjednica Rektorskoga zbora je nakon iznesenih prijedloga zamolila ostale
rektore da iznesu dodatne prijedloge i komentare.
Prof. dr. sc. Damir Boras rekao je da je Odbor za proračun u pripremama za
potpisivanje programskih ugovora izračunao da će Sveučilištu u Zagrebu
nedostajati između 80 i 180 milijuna kuna. Također, izračuni svih sveučilišnih
sastavnica govore u prilog tome da programski ugovori ne pokrivaju osnovne
troškove njihova djelovanja, te je kao primjer istaknuo Muzičku akademiju kojoj
prijeti zatvaranje zbog nemogućnosti plaćanja režijskih troškova. Stoga je
Sveučilište u Zagrebu u suradnji sa sveučilišnim stručnim službama sastavilo
Prijedlog izmjena kojim traže da se u sufinanciranje materijalnih troškova uključi
nominalni iznos za sufinanciranje osnovnih materijalnih troškova. Rektor Boras
istaknuo je da Sveučilište u Zagrebu nosi 40 do 50 % troškova svih sveučilišta te
mu je za „preživljavanje“ potrebno od 80 do 100 milijuna kuna, tj. infrastrukturni
troškovi svih javnih sveučilišta bi bili pokriveni s 200 milijuna kuna. Podsjetio je da
je prema izračunima državni proračun od 2009. do 2014.godine povećan za 8,5%
(sa 118 na 128 milijardi kuna), dio za visoko obrazovanje i znanost je smanjen za
4,5 % (sa 4,1 na 3,9%), dok je istodobno broj studenata povećan za 18%. Što se
tiče znanosti, sredstva za istraživačke projekte smanjena su u tom razdoblju za
47%, nije bilo natječaja za znanstvenu opremu i nije bilo, osim iznimno,
zapošljavanja znanstvenih novaka. Naglasio je da su sveučilišta u prošloj godini
imala na raspolaganju 3,2 milijarde kuna, dok su sada ta sredstva smanjena na 2,6
milijarde kuna, što smatra neprihvatljivim i izravnim zadiranjem u autonomiju
sveučilišta. Na kraju izlaganja je podržao prijedloge koje je iznijela rektorica Vican.
Prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija podržala je prijedloge predsjednice
Rektorskoga zbora te naglasila da je Sveučilište u Rijeci jedno od rijetkih
sveučilišta koje je podržalo programske ugovore i to ponajviše zbog postojanja
svijesti o potrebi uređenja i uvođenja transparentnosti te stabilnosti u sustav.
Unatoč tomu što postoji svijest o nedostatku novaca za daljnji strateški razvoj, kao
i postojanja slučajeva diskriminacije i netransparentnosti prema nekim

sveučilištima, ipak smatra da programski ugovori nude četverogodišnju stabilnost
i jasne kriterije za sva sveučilišta, a uz to su u skladu sa europskim politikama.
Rektorica Prijić-Samaržija rekla je kako izračuni Sveučilišta u Rijeci govore da će
programski ugovori tom sveučilištu donijeti povećanje sredstava od 12%.
Prof. dr. sc. Vlado Guberac podržao je iznesene prijedloge, posebno vezano uz
izjednačavanje školarina u svim područjima. Smatra da studenti, nebitno u kojem
području studiraju, moraju imati jednake osnovne materijalno-tehničke uvjete.
Podsjetio je da Sveučilište u Osijeku godinama nije dobilo nova razvojna radna
mjesta, stoga se založio da sveučilišta konačno dobiju pool koeficijenata kako bi
mogla gospodarski njima raspolagati, ali i odgovarati za svako prekoračenje u
proračunu.
Prof. dr. sc. Dragan Ljutić rekao je da Senat Sveučilišta u Splitu daje podršku
programskim ugovorima te iskazao podršku rješavanju problema onih sveučilišta
koja nemaju ili u manjoj mjeri pokrivaju STEM područje. Iskazao je zabrinutost
hoće li, ako sveučilišta apsolutno prihvate programske ugovore, ukupan budžet
sveučilišta biti dovoljan za ostale stavke osim materijalnih troškova. Podržava
prijedlog da materijalni troškovi za studente u svim područjima budu jednaki te
smatra da bi se blagim povećanjem proračuna za visoko obrazovanje riješilo dosta
materijalnih troškova ali i otvorila nova radna mjesta što je važno za opstojnost
sveučilišta i perspektivu mladih ljudi.
Prof. dr. sc. Alfio Barbieri rekao je da je Sveučilište u Puli spremno potpisati
programski ugovor ali smatra da se radi o neadekvatnom temelju za raspodjelu
materijalnih troškova. Pozivanje na broj studenata neće riješiti manjkove sredstava
za materijalne troškove, već smatra da treba drukčije pristupiti utvrđivanju realne
potrebe za pokrivanjem materijalnih troškova, npr. može se poći od
knjigovodstvene evidencije. Zahvalio je Ministarstvu znanosti i obrazovanja na
uviđanju potreba Sveučilišta u Puli za koje smatra da je godinama bilo izostavljeno
iz razvojne perspektive.
Prof. dr. sc. Blaženka Divjak na početku svoga izlaganja podsjetila je da se razvoj
koncepta programskih ugovora nije počeo događati početkom ove godine kada je
Ministarstvo osnovalo Povjerenstvo za programske ugovore u kojima su sva
sveučilišta imala svoje predstavnike, već je on započeo tijekom dva ranija ciklusa
programskih ugovora. Na početku izlaganja iznijela je glavne brojčane pokazatelje
programskih ugovora, te istakla da su razlike u odnosu na dosadašnje programsko
ugovaranje u tome što su u ovom procesu postignuti transparentnost i stabilnost
financiranja, dok su kao važan element uvedeni i rezultati sveučilišta. U svojoj
prezentaciji osvrnula se na dokazivanje rasta sredstava i to kroz projekciju o tome
koliko bi sredstava sveučilišta danas dobila temeljem postojećih parametara i
rezultata. Nadalje je istakla da su sveučilišta u 2018. godini za sve ono što je
financirano putem programskih ugovora dobila 350,5 milijuna kuna. Prema Odluci
o programskom financiranju samo bi taj temeljni iznos, bez uključenih rezultata,
dosegao 367,67 milijuna kuna, a dodatnih 40,3 milijuna kuna je predviđeno za
raspodjelu temeljno na rezultatima. Ministrica Divjak je naglasila da će sveučilišta
za umjetničko područje dobiti 10 milijuna kuna, stoga je ukupni iznos za svih osam
javnih sveučilišta porastao na 417,93 milijuna kuna. Također, ukoliko se pridoda i
element razvojih projekata financiranih iz državnog proračuna i Europskog
socijalnog fonda, projekcije pokazuju rast financiranja između 23 i 51%. Ministrica
Divjak je ponovila da prema projekcijama Ministarstva znanosti i obrazovanja,
putem programskih ugovora sveučilišta dobivaju više sredstava u odnosu na
prethodno razdoblje. Ujedno, osnovica za obračun za znanost je povećana i to
najviše za društveno-humanističko područje. Osvrnula se na indikatore uzete za
znanost, a to su objave u WoS-u i Scopus-u koji su najviše rasli u proteklom
petogodišnjem periodu, te budući da su međunarodno relevantni, uzimaju se kao
temelj za financiranje temeljem rezultata. Ministrica je istakla da se materijalni

troškovi ne smanjuju, ali su uključeni u financiranje znanosti i nastave. Također je
dodala da sve zemlje Europske unije koriste neki od oblika programskog
financiranja usporedivog s našim i to po ciljevima, strukturi i indikatorima, te da je
uvođenjem razvojnih projekata ukupno povećanje veće od 40% u odnosu na
dosadašnje financiranje. Vezano uz razlike u financiranju STEM i društvenohumanističkog područja, ponovila je da se kod financiranja znanstvenih rezultata
u STEM području u obzir uzimaju samo objave u bazi Web of Science, dok se kod
društveno-humanističkih znanosti uzimaju i objave u Scopus-u. Unatoč tomu što
su u oba područja povećane subvencije po studentu, prof. Divjak smatra da se
sveučilišta ne mogu financirati samo „glavarinama“ jer bi tada produktivnija
sveučilišta dobila manje sredstava. Potom se osvrnula na pokazatelje koji govore
o broju radova koje objavi prosječni znanstevnik u STEM, odnosno u društvenohumanističkom području i istakla da u STEM području prosječni znanstvenik objavi
jedan rad, a u društveno-humanističkom i manje, što sugerira da je nužno poraditi
na produktivnosti. Jedini način da se potakne ta produktivnost jest da dio
financiranja bude temeljen na rezultatima. Ministrica je istakla da su sveučilišta ove
godine za znanost dobila 58 milijuna kuna, a po novom bi programskom ugovoru i
bez povećanja produktivnosti dobila 66 milijuna kuna. Vezano uz nastavnu
djelatnost, osvrnula se na povećanje iznosa subvencije po studentu i rekla da će
za STEM područje ono iznositi 6000 kuna, za društveno-humanističko područje
4300 kuna, a za umjetničko 7500 kuna, naglašavajući da ti iznosi ne uključuju
plaće. Nadalje je prof. Divjak istakla da unatoč tomu što je prvotno bilo planirano
povlačenje 400 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda za programske
ugovore, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je trenutno u pregovorima sa
Ministarstvom rada i mirovinskog sustava za dodatnih 100 milijuna kuna. Na kraju
izlaganja, prof. Divjak osvrnula na neke rizike i otvorena pitanja vezana uz sustav
znanosti i visokog obrazovanja, koji se između ostaloga odnose na negativna
demografska kretanja, zbog čega je potrebno znati pravilno balansirati između
kvota, što se može ublažiti na dva načina, većom internacionalizacijom ili
prestrukturiranjem upisnih kvota. Također je spomenula da je potrebno razgovarati
o položaju izvanrednih studenata, povećanju kvota u suficitarnim studijima,
povećanju međunarodne relevantnosti u znanosti, raspodjeli sredstava na razini
sveučilišta i dr.
Predsjednik Vlade mr. sc. Andrej Plenković na početku izlaganja je zahvalio
predsjednici Rektorskoga zbora na pozivu te pozdravio prisutne rektore, prorektore
kao i ostale sudionika sastanka. U svome je izlaganju naglasio da je uloga i
odgovornost sveučilišta, visokog obrazovanja, znanosti i cijele akademske
zajednice itekako značajna za daljnji razvoj hrvatskoga društva. Također je
istaknuo da će bez kvalitetnog sustava visokog obrazovanja biti teško „držati“ korak
sa drugim državama i društvima koje su brže u prilagodbi u četvrtoj industrijskoj
revoluciji. Predsjednik Vlade smatra da programski ugovori trebaju biti plod
svojevrsnog konsenzusa između Vlade i sveučilišta te je stoga Vlada sveučilištima
dala rok od 45 dana da daju svoja mišljenja i stavove vezano uz Odluku o
programskom financiranju za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Izrazio je
zadovoljstvo što su svi suglasni s tri ključna kriterija programskih ugovora relevantnost, izvrsnost i pokretač razvoja. Naglasio je da Vlada prepoznaje važnost
i ulogu znanosti i visokoga obrazovanja te je u proračunu predviđeno povećanje
financiranja ovoga područja, a sve u svrhu unaprjeđenja kvalitete obrazovanja
hrvatskih studenata. U svrhu postizanja konsenzusa, premijer Plenković je pozvao
sveučilišta da donesu konkretne prijedloge temeljem kojih će se programski
ugovori prilagođavati onome što sveučilištima treba i onime što država ima na
raspolaganju. Naglasio je da obrazovni sustav mora biti temeljni filter koji će graditi
generacije koje će znati kritički razmišljati i na taj način sudjelovati u razvoju
društva. Predsjednik Vlade se potom osvrnuo na trenutnu situaciju u Hrvatskoj te
uočio da se ne čuju dovoljno ljudi koji bi svojom supstancom trebali davati smjerove

razvoja društva. Također smatra da je potrebno povećati vidljivost sveučilišta u
medijima. Na kraju izlaganja, premijer je pozvao akademsku zajednicu na veću i
jaču društvenu angažiranost, neovisno o političkom aspektu.
Predsjednica Rektorskoga zbora zahvalila je premijeru i naglasila kako su rektori
čuli njegovu poruku te da će se potruditi biti jasniji i vidljiviji u medijskom prostoru.
Nakon kratke stanke sjednica je nastavljena bez prisutnosti predsjednika Vlade koji
se ispričao drugim obvezama. Predsjednica Rektorskoga zbora je potom
zamolila rektore i prorektore da nastave raspravu o Odluci Vlade RH.
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat istaknuo je da je na sastanku dekana Sveučilišta u
Zagrebu ovakav prijedlog Odluke odbijen. Drago mu je što je predsjednik Vlade
odmah shvatio da je problem ove Odluke financiranje nastavne djelatnosti, što su
već istaknuli i neki rektori. Prorektor Lazibat je pojasnio kako financiranje nastavne
djelatnosti po modelu subvencije po studentu nije prihvatljiv nikome jer studenata
je sve manje i trošak koji je vezan za subvenciju nije dovoljan za pokrivanje
troškova svih šest godina. Zato je prijedlog Sveučilišta u Zagrebu vrlo jasan, traži
se da na dio subvencija po studentu svako sveučilište doda nominalni iznos na ime
materijalnih troškova za opstojnost hladnog pogona. Podsjetio je kako je i
predsjednik Vlade rekao da u proračunu ima više novca stoga smatra da bi
sveučilišta trebala pokriti minimum materijalnih troškova dok bi ostatak novca
trebao ići u znanost, a sveučilišta će se sama boriti da dobiju europska sredstva.
Konkretno, za Sveučilište u Zagrebu radi se o 36 milijuna kuna, što je minorni iznos
za financiranje znanosti, jer kada se taj iznos podijeli na 34 sastavnice, svakoj ide
milijun i nešto kuna. Imamo situaciju sa Muzičkom akademijom koja je od 500
tisuća kuna došla na 5 milijuna kuna materijalnih troškova. Također smatra da niti
jedno sveučilište na može nenamjenski trošiti sredstva. Naime, novac koji je
povučen na ime studenta mora pratiti studenta, a ista stvar je i sa znanosti, jer bi
se u protivnom radilo o nenamjenskom trošenju novca. Ako sveučilište dobije
novac za znanost ne mogu se njime pokrivati materijalni troškovi. Prof. Lazibat je
rekao da dobiti novac za znanost, a ne moći financirati troškove radnog mjesta
znanstvenika ne rješava problem. Predlaže da se u Odluci malo veći iznos izdvoji
za materijalne troškove, a ostatak izdvoji za znanost. Istaknuo je da Sveučilište u
Zagrebu nema primjedbi na model financiranja znanosti te se u tome dijelu slaže
sa argumentacijom ministrice Divjak. Zaključio je da bi, naravno, htjeli da novca
ima više, ali znanstvenika nema, a netko ih mora obrazovati netko ih mora stvoriti.
Predsjednica Rektorskoga zbora je predložila da Sveučilište u Zagrebu sroči
svoje prijedloge te ih dopuni s objašnjenjem što može biti dio koji će Rektorski zbor
poslati premijeru i ministrici, a zaključke možemo potkrijepiti našim proračunima.
Ponovila je da je trošak studenata jednak u svim područjima, trošak vanjske
suradnje je također jednak i tako dalje te zaključila kako u zadnjih šest godina od
primjene programskih ugovora zaista ima nekih dijelova visokog obrazovanja i
znanosti koji su unazađeni tom primjenom i tim sredstvima. Što se tiče znanstvene
djelatnosti istaknula je kako je na Sveučilištu u Zadru kao rektorica postavila veće
zahtjeve no što su navedeni, bez obzira što nije bilo projekata, na način da je
davala da se HKO pretvori u znanstveni projekt da se mogu provoditi istraživanja,
da se može objavljivati. Kao veliki problem je rekla da postoje znanstvenici koji žele
raditi ali naprosto nemaju znanstvene niše u koje žele aplicirati.
Ministrica Divjak ponovila je da je Ministarstvo uložilo velike napore vezane uz
pregovore oko većega proračuna, što je i uočljivo jer kada se zbroje ta sredstva,
vidljivo je da su dobiveni povoljniji uvjeti i povoljnije financiranje. Rekla je da od
strane Ministarstva postoji dobra volja da se sredstva povećaju, ali odluku o
povećanju istoga donosi Vlada, nakon odrađenih pregovora sa Ministarstvom
financija. Zahvalila je na raspravi i komentarima te istakla da očekuje prijedloge
Rektorskoga zbora pri čemu je potrebno uzeti u obzir dva aspekta, prvi je vezan

uz ono što Sveučilišta očekuju vezano uz povećanje sredstava kako bi se o tome
moglo raspraviti na Vladi, a drugi je zajednički stav o tome što i na koji način
financirati vezano uz STEM i društveno-humanističko područje. Ministrica je
zamolila Rektorski zbor da usuglasi svoj prijedlog, kako bi se o njemu moglo dalje
pregovarati i razgovarati.
Predsjednica Rektorskoga zbora zahvalila je sudionicima rasprave i predlaže, a
članovi Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Rektorski zbor će pripremiti prijelog izmjena i dopuna Odluke o
programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u
akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
II.
Rektorski zbor će prijedlog iz točke I. ovoga Zaključka dostaviti Vladi
Republike Hrvatske i Ministarstvu znanosti i obrazovanja do datuma
definiranog u točki XIX. predmetne Odluke.

Ad.4. Razno
Ad.4.1. Obilježavanje Dana Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras u okviru ove točke još jednom je pozvao i podsjetio na
obilježavanje proslave Dana Sveučilišta u Zagrebu i početka 350. akademske
godine, u subotu 3. studenoga u Hrvatskom narodnom kazalištu s početkom u 10
sati. Nakon toga, zamolio je prorektora, prof. Miljenka Šimpragu da izvijesti o
održavanju Drugog rektorskog foruma jugoistočne Europe i zapadnoga Balkana
koje će se odražati u okviru svečanosti.
Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga izvijestio je o nedavno održanom prvom
Rektorskom forumu Zapadnoga Balkana održanom 24. i 25. rujna u Novom Sadu
na kojem je prihvaćena novosadska inicijativa koja počiva na ideji osnivanja
zajednice sveučilišta Zapadnoga Balkana. Naime, ideja je da se podrži Berlinski
proces koji predviđa i osnivanje posebne zaklade za financiranje znanstvenoistraživačkog rada na području Zapadnog Balkana. Procijenjeno je da bi se na
godišnjoj razini izdvojilo oko 24 milijuna eura iz kojih bi potom bili financirani samo
projekti na području Zapadnoga Balkana i u kojem bi sudjelovala sva naša
sveučilišta. Shodno tome, pozvao je okupljene rektore na potpisivanje Deklaracije
Sveučilišta jugoistočne Europe i Zapadnoga Balkana kao rezultat Drugog
rektorskog foruma koje će se održati 3. studenoga u 14 sati na Sveučilištu u
Zagrebu.
Ad.4.2. Europski fond za regionalni razvoj – dodjela bespovratnih sredstava
trajnog modaliteta modernizacije, unaprjeđenje i proširenje infrastrukturnog
studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju
Prof. dr. sc. Damir Boras u okviru ove točke prenio je obavijest o namjeri
penalizacije svih projekata od strane SAFU-a (Središnja agencija za financiranje i
ugovaranje). Rektor Boras podsjetio je da je Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije sklopilo ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s
visokim učilištima kao prihvatljivim prijaviteljima za izgradnju, odnosno
rekonstrukciju i opremanje studentskih domova za smještaj studenata u
nepovoljnom položaju. Visoka učilišta koja su ostvarila prava na bespovratna
sredstva, odnosno, sklopila ugovore o sufinanciranju su Sveučilište Josip Juraj
Strossmayer u Osijeku, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u

Zadru, Sveučilište u Splitu, Sveučilište J. Dobrile u Puli, Sveučilište u Dubrovniku,
Visoka škola za menadžment i turizam u Virovitici, Međimursko veleučilište u
Čakovcu, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Veleučilište u Šibeniku te
Veleučilište u Požegi. Istaknuo je da su visoka učilišta kao prijavitelji zajedno sa
svojim partnerima, studentskim centrima, proveli postupke javne nabave za
projektiranje, nadzor, građevinsko-obrtničke radove i opremanje domova sukladno
važećim zakonima o javnoj nabavi i preporukama SAFU i Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova EU. Unatoč tome, postoji namjera da se penalizira određeni
postotak za sve projekte u rasponu 5-25 %, što smatra neugodnim, jer primjerice
unatoč tome što je Sveučilište u Zagrebu radilo po preporuci SAFU, postoji
mogućnost da će Sveučilište morati vratiti sredstva u iznosu 5-10%. Istaknuo je da
će navedeno zasigurno negativno utjecati na razinu povlačenja sredstava iz EU
fondova što nikome nije u interesu. Stoga je rektor Boras predložio da Rektorski
zbor pošalje poruku o tome da takva politika nije dobra te da je potrebno promijeniti
takvu dosadašnju praksu.
Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija podržala je prijedlog rektora Borasa, te
napomenula da je zbog spomenutog problema Sveučilište u Rijeci podiglo upravni
spor protiv Ministarstva regionalnog razvoja.
Prof. dr. sc. Vlado Guberac rekao je da ukoliko SAFU odluči penalizirati, postavlja
se pitanje tko će to platiti, budući da sveučilišta nemaju dovoljno sredstava ni za
svoje poslovanje. Smatra da se konstruktivnim razgovorom sa predstavnicima
SAFU-a može riješiti veći dio problema.
Stipe Mamić rekao je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja ukazuje na to da
sveučilišta, javna visoka učilišta i neki instituti nisu trgovačka društva, nemaju
akumuliranu dobit stoga nemaju odakle platiti takve penale, a neprimjerena je
činjenica da sveučilišta moraju dizati kredit da bi mogla platiti iste. Spomenuo je da
su postojale određene ideje, prezentirane Ministarstvu financija, Ministarstvu
regionalnog razvoja i Bruxellesu, ali od strane Bruxellesa nisu bile prihvaćene, te
je rekao da se i dalje traži način kako spomenuti problem riješiti na razini Hrvatske.
Prof. dr. sc. Damir Boras naglasio je da Bruxelles mora prihvaćati zakone
odgovarajućih država, budući da su oni uključeni u pravnu stečevinu.
Prof. dr. sc. Nikša Burum uključio se u raspravu i rekao da je Sveučilište u
Dubrovniku trenutno u fazi izgradnje studentskog doma pa je objasnio da nije
problem SAFU, već je problem u samom Zakonu o javnoj nabavi, gdje se događa
da se iz jednog ministarstva dobiju dva oprečna savjeta o provedbi određenih
aktivnosti. Smatra da je problem u nedorečenim i kontradiktornim zakonima kojima
ni SAFU ne može dati preporuku.
Stipe Mamić je rekao da su penalizacije od strane SAFU ili ARPE (Agencije za
reviziju sustava provedbe programa Europske unije) preventivne te da iste moraju
savjesno i odgovorno pristupati svom poslu na propisani način, jer ukoliko
Bruxelles utvrdi određene nepravilnosti penalizacija će biti puno veća i odnosit će
se puno šire i jače na cijeli program.
Ad.4.3. Znanstveno-stručni skup „Europski ustav za Bosnu i Hercegovinu“
Prof. dr. sc. Zoran Tomić podsjetio je da Sveučilište u Mostaru i HAZU BiH već
treću godinu zaredom organiziraju znanstveno-stručni skup s međunarodnim
sudjelovanjem na kojemu se razmatra europski put Bosne i Hercegovine. Slijedom
toga, istaknuo je da će 14. i 15. ožujka 2019. organizirati znanstveno-stručni skup
pod nazivom Europski ustav za BiH u povodu 23. godine potpisivanja Daytonskog
sporazuma i usvajanja aneksa 4. Ustava BiH. Budući da se znanstveni skup
organizira pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora i premijera
Vlade RH gospodina Andreja Plenkovića, zamolio je Rektorski zbor za podršku,
točnije da isti i ove godine sudjeluje kao jedan od suorganizatora.

Ujedno, rektor Tomić najavio je obilježavanje Dana Sveučilišta u Mostaru 7.
prosinca te je predložio da se tim povodom, ukoliko bude moguće, sljedeća
sjednica Rektorskoga zbora održi dan ranije, 6. prosinca 2018. u Mostaru.
Predsjednica Rektorskoga zbora istaknula je da će se sljedeća sjednica
Rektorskoga zbora održati 6. prosinca ukoliko se prikupi dovoljno točaka za
raspravu, o čemu će biti prisutni pravovremeno obaviješteni. Vezano uz zahtjev
rektora Tomića, podsjetila je da je Rektorski zbor do sada svaki puta pružio
podršku ovome skupu, iako Rektorski zbor ne bi trebao uvoditi praksu podrške
pojedinim konferencijama, ali s obzirom na specifičnost konferencije zamolila je
rektore da i ove godine pruže podršku.
Slijedom provedene rasprave, predsjednica Rektorskoga zbora predlaže, a
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Rektorski zbor Republike Hrvatske daje podršku i pristaje biti
suorganizatorom znanstveno-stručnoga skupa „Europski ustav za Bosnu i
Hercegovinu“ koji će se održati 14.-15. ožujka 2019. u Neumu.

Predsjednica Rektorskoga zbora zahvalila je članovima Rektorskoga zbora i svim
nazočnima na sudjelovanju u radu 1. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj
godini 2018./2019. i zaključila sjednicu u 16 sati.

Zapisnik sastavile:

Predsjednica Rektorskoga zbora

Paula Pavletić, prof.
i
Petra Lojen

prof. dr. sc. Dijana Vican
Rektorica Sveučilišta u Zadru

