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 Z A P I S N I K 

3. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2018./2019. godini održane 23. 
siječnja 2019. u Zagrebu s početkom u 16:00 sati. 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora:  

1. prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru i predsjednica  
Rektorskoga zbora, 

2. prof. dr. sc. Nikša Burum , rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
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. Dragan Ljuti ć, rektor Sveučilišta u Splitu, 
6. 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 Milkovi ć, rektor Sveučilišta Sjever, 
9. prof. dr. sc. Željko Tanji ć, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja : 

10. prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja,  
11. dr. sc. Tome Anti čić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 
12. Stipe Mami ć, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja, 

Nazočni predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i  fondova Europske 
unije: 

13. Gabrijela Žalac, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 
14. doc. dr. sc. Nives Mazur Kumri ć, savjetnica ministrice  

Nazočni predstavnik Središnje agencija za financiranje i  ugovaranje 
programa i projekata Europske unije (SAFU): 

15. Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje 
programa i projekata Europske unije, (SAFU) 

Nazočni predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazo vanje: 

16. dr. sc. Vesna Dodikovi ć Jurkovi ć, zamjenica ravnateljice Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje, 
17. dr. sc. Josip Hrgovi ć, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje, 

Ostali nazo čni: 

18. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
19. prof. dr. sc. Miloš Judaš , prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
20. prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
21. prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć-Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
22. prof. dr. sc. Davor Vaši ček, prorektor Sveučilišta u Rijeci, 
23. prof. dr. sc. Tomislav Kili ć, prorektor Sveučilišta u Splitu, 
24.  prof. dr. sc. Drago Šubari ć, prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u 
Osijeku, 
25. izv. prof. dr. sc. Nebojša Stoj čić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
26. prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
27. prof. dr. sc. Ivo Čolak , prorektor Sveučilišta u Mostaru, 



 

28. Heli-Hajdi ć Nikoli ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu, 
29. Zdenka Bariši ć, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta J.J. Strossmayera u 
Osijeku, 
30. Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
31. Filip Klari ć-Kukuz, mag. iur.,  glavni tajnik Sveučilišta u Splitu, 
32. Martina Šantalab, dipl. iur. , glavna tajnica Sveučilišta Sjever, 
33. Ivica Šušak, dipl. iur., voditelj Ureda za pravne poslove Sveučilišta u 
Zagrebu, 
34. Paula Pavleti ć, prof.,  tajnica Rektorskoga zbora, 
35. Petra Lojen, mag. oec.,  stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora, 
36. Ivan Perkov , Hrvatske sveučilišne novine Universitas, 
37. Mario Konecki , Sveučilište u Zagrebu, 
38. Andrea Mešanovi ć, Sveučilište u Rijeci. 

 
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 3. sjednicu 
Rektorskoga zbora u akademskoj godini 2018./2019. te je posebno pozdravila 
ministricu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Gabrijelu Žalac, 
ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata 
Europske unije, Tomislava Petrica, kao i ministricu znanosti i obrazovanja, prof. 
Divjak kao i rektore, prorektore, glavne tajnike i ostale prisutne kolege te svima 
srdačno zahvalila na dolasku. 
 
Nakon toga, predsjednica Rektorskoga zbora predložila je sljedeći 

 
Dnevni red: 

 
1. Prihva ćanje zapisnika 2. sjednice Rektorskoga zbora u akad emskoj 

godini 2018./2019. održane 6. prosinca 2018.;  
 
2. Tematski dio sjednice: problemi u provedbi infra strukturnih projekata;  
 
3. Korištenje novog vizualnog identiteta Rektorskog a zbora;  
 
4.Izmjena članova povjerenstava Rektorskoga zbora i predstavni ka    
   Rektorskoga zbora u raznim tijelima; 
 
5.  Osvrt na kolektivni ugovor; 
 
6. Radno-pravni status djelatnika u suradni čkim zvanjima zaposlenih na    
    projektima HZZ-a; 
 
7. Idejno rješenje novog Informacijskog sustava o h rvatskoj znanstvenoj  
    djelatnosti (CroRIS); 
 
8. Razno. 
 
Članovi Rektorskoga zbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 
 
 



 

Ad.1. Prihva ćanje zapisnika 2. sjednice Rektorskoga zbora u akad emskoj 
godini 2018./2019. održane 6. prosinca 2018.;  

U okviru ove točke predsjednica Rektorskoga zbora istakla je da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen tekst prijedloga zapisnika 2. sjednice Rektorskoga zbora 
održane 6. prosinca 2018. godine, te je predložila da se članovi Rektorskoga zbora 
očituju o istome.  

Članovi Rektorskoga zbora nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili 
dopune teksta zapisnika te je zapisnik s 2. sjednice Rektorskoga zbora u ak. god. 
2018./2019. jednoglasno prihvaćen u cijelosti. 

Ad.2. Tematski dio sjednice: problemi u provedbi in frastrukturnih projekata 

Predsjednica Rektorskoga zbora  je na početku tematskoga dijela sjednice još 
jednom zahvalila ministiricama Žalac i Divjak te ravnatelju SAFU-a g. Petricu što 
su se odazvali pozivu na ovu tematsku raspravu. Prof. Vican istakla je da su rektori 
visoko motivirani u korištenju europskih fondova jer su svjesni da je infrastruktura 
temelj kvalitete i osiguravanja visoke razine studentskog, nastavnog i istraživačkog 
standarda. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, 2013. godine, ukazala se 
mogućnost korištenja europskih fondova a u skladu s time, proizašla su različita 
iskustva i problemi s kojima se suočavaju rektori. Prof. Vican naglasila je da rektori 
imaju različita iskustva s dosadašnjim korištenjem infrastrukturnih fondova. 
Suočavaju se s načelnom i institucionalnom potporom koju osigurava SAFU, dok 
je s druge strane potpora prepuna preporuka, ali ne i čvrste pravne sigurnosti. 
Sveučilišta se zato suočavaju s financijskim korekcijama koje bez potpore države 
ne mogu podnijeti. Prof. Vican je otvorila raspravu na tu temu. 

Prof. dr. sc. Damir Boras  je rekao kako Sveučilište u Zagrebu ima jako velik broj 
infrastrukturnih projekata iako su brojni važni projekti odbijeni, npr. projekt 
Kampusa Borongaj, zbog skidanja sa prioritetnih lista. Istaknuo je da novac iz 
projekata Sveučilišta u Zagrebu ide u cijelu regiju budući da poslove obavljaju 
tvrtke iz cijele Hrvatske, a Sveučilišta dobiva premalo bodova na regionalnosti. 
Smatra da država ne ulaže iz BDP-a dovoljno u smislu strategije u odnosu na 
prosjek Europe i zato je potrebno naći zamjenska sredstva ističući kako ESF 
fondovi nisu namijenjeni infrastrukturnim projektima. Istaknuo je da je neophodno 
što je prije moguće riješiti problem penalizacije pri provedbi infrastrukturnih 
projekata. Smatra da se penalizacije ne bi trebale provoditi u tako velikim omjerima 
budući da za njih ne postoje zakonske pretpostavke.  

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć-Samaržija na početku je zahvalila predsjednici 
Rektorskoga zbora na tome što je u kratkom roku organizirala sastanak koji je 
gledajući iz perspektive Sveučilišta u Rijeci od iznimne važnosti. Potom se osvrnula 
na provedbu projekta „Studentski smještaj na kampusu Sveučilišta u Rijeci“ 1. faza 
(TRIS), koji je bio u vrijednosti nešto manjoj od 180 milijuna kuna, dok za sada 
korekcije iznose otprilike 16,5 milijuna kuna. Naime, Sveučilište u Rijeci je započelo 
provedbu projekta TRIS 2014. godine, znatno ranije nego što je potpisan „Ugovor 
o dodjeli bespovratnih sredstava“ (07.04.2016.). Raniji početak provedbe projekta 
započeo je tadašnji rektor Pero Lučin uz suglasnost MZOŠ-a i tadašnjeg ministra 
Željka Jovanovića, a zbog osiguranja studentskog smještaja za potrebe 3. 
Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka, 2016., što je tada bilo procijenjeno 
nacionalnim interesom. Prof. Prijić-Samaržija smatra da navedenih neprihvatljivih 
troškova ne bi bilo da u tom trenutku nije bilo višeg nacionalnog interesa vezanog 
uz dobivanje i provedbu domaćinstava Europskih sveučilišnih igara, tj. da je projekt 
započeo nakon što su odobrena bespovratna EU sredstva. Većina korekcija 
odnose se na postupke javne nabave, a praksa i tumačenja koja su se tada 
dobivala od svih relevantnih tijela su manje rigorozna od onih koje sada dobivaju. 
Mnoge korekcije se osporavaju i nalaze u postupku žalbe, međutim smatra da neće 
biti prihvaćene obzirom na rezultate prethodnih žalbi od kojih gotovo niti jedna nije 



 

bila prihvaćena. Obzirom da Sveučilište ne raspolaže vlastitim izvorom prihoda 
kojima bi moglo sanirati tešku financijsku situaciju nastalu zbog provedbe vrijednog 
kapitalnog projekta u mandatu prethodne uprave sveučilišta, apelira da se u 
državnom proračunu pronađe sustavno rješenje za financiranje nepriznatih 
troškova.  

Prof. dr. sc. Vlado Guberac istaknuo je da nije svrha u tome da sami sebi radimo 
penalizacije i da se nedostatak sredstava pokriva iz državnog proračuna. Čini da 
bi se rješenje problema mogao prvo tražiti kod Agencije za reviziju sustava 
provedbe programa Europske unije (ARPA). Sveučilište u Osijeku je prijavilo osam 
velikih projekata, od koji je najveći „Zicer“ od oko 220 milijuna kuna i Ministarstvo 
inzistira da se projekt vodi na sveučilištu. Upozorio je da je na Sveučilištu u Osijeku 
zaposlena samo jedna osoba koja bi trebala koordinirati i „izvući“ postojeće 
projekte te ukoliko se na drugi način ne riješi, projekt će propasti. 

Prof. dr. sc. Dragan Ljuti ć rekao je da će u ime Sveučilišta u Splitu proslijediti 
ministrici Žalac probleme s kojima se susreću te potencijalne prijedloge rješenja 
istih. Uz problem potencijalnih korekcija, ključni izazov predstavlja likvidnost 
provedbe paralelnih projekata. Mišljenja je da su sveučilišta kao ustanove 
nekonkurentne na tržištu zbog nedovoljno dobro raspoređenih koeficijenata, iz 
čega proizlazi da je teže pronaći, ali i zadržati osobe koje će pratiti projekte i brinuti 
o ispravnosti istih, pa kao rješenje vidi prilagodbu Uredbe o koeficijentima i 
osiguravanje dodatnih sredstava za provedbu. Na kraju je istaknuo da je, u svrhu 
smanjivanja rizika, na sveučilištima potrebno razvijati urede za znanost, projekte i 
razvoj tehnologija koji će ubrzano učiti posao i pratiti projekte kako bi isti bili 
ispravno dovedeni do kraja.  

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri složio se da na sveučilištima ne postoji odgovarajući 
kadar koji bi pratio i koordinirao rad na projektima, stoga smatra korisnim da se 
oformi centralizirana jedinica koja bi obavila cijeli posao na ispravan način kako ne 
bi dolazilo do penalizacija.  

Prof. dr. sc. Željko Tanji ć istaknuo je da se Hrvatsko katoličko sveučilište na 
određene natječaje za dobivanje projekata ne može prijaviti budući da se vode kao 
privatno sveučilište. Po njihovim saznanjima europska regulativa ne postavlja 
takve restrikcije, stoga je postavio pitanje, zbog čega unutar hrvatskog 
zakonodavnog okvira, kada se radi o različitim tipovima projekata vezanih uz 
Europsku uniju, takve restrikcije postoje. Za primjer dao je druga katolička 
sveučilišta u Europi za koja je kazao da su se mogla ravnopravno prijavljivati na 
gotovo sve projekte.  

Predsjednica Rektorskoga zbora  upitala je da li je financijska korekcija pravilo u 
korištenju infrastrukturnih fondova, nakon čega je dala riječ ministrici Žalac. 

Gabrijela Žalac je u svome izlaganju rekla da pitanja korekcija nisu postojala u 
financijskoj perspektivi 2007. do 2013. U ovoj financijskoj perspektivi uvedene su 
financijske korekcije u svrhu kontrole i to jačanjem revizije nad projektima, odnosno 
da se utvrdi kako izgleda financijski tijek novca, koji se u konačnici ovjerava i šalje 
Europskoj komisiji. Istakla je da je Ministarstvo regionalnoga razvoja upravljačko i 
koordinacijsko tijelo što znači da je ono iznad tijela za reviziju i iznad Nacionalnog 
fonda Ministarstva financija, te vodi brigu o tome kako izgledaju svi fondovi u 
Republici Hrvatskoj. Ministrica Žalac naglašava da je potrebno izmijeniti Zakon o 
proračunu i Zakon o institucionalnom okviru za upravljanje fondovima. Vezano uz 
financijske korekcije, pojasnila je da one znače spašavanje sredstava iz europskog 
proračuna koji je dodijeljen Hrvatskoj. Točnije, tada se ta sredstva ne gube 
bespovratno, ne vraćaju se u Bruxelles, nego ostaju u našem operativnom 
programu te se mogu preusmjeriti na neke druge projekte. Financijske korekcije 
vezane uz načine osiguravanja sredstva bit će stvar dogovora sveučilišta i  
Ministarstva znanosti i obrazovanja. Za financijske korekcije za koje su odgovorni 



 

korisnici, isti bi trebali snositi teret za svoje pogreške, dok će za neke financijske 
korekcije sredstva nadoknaditi hrvatski proračun. Istakla je da razina korekcije na 
razini Europske unije iznosi 10% u prosjeku od ukupne alokacije. Naime, većina 
problema sa kojima se ti projekti susreću leži u javnoj nabavi, a kako bi se pokušale 
spriječiti situacije do kojih zbog korekcija dolazi, na Vladi je utvrđeno da sve nabave 
idu u tzv. ex ante, odnosno prethodnu kontrolu u SAFU. Ujedno, svjesni činjenice 
da ljudski kadar treba čuvati, jer u protivnom isti odlaze u privatna poduzeća gdje 
se nude veće plaće, na razini Vlade je donesena Odluka o 30% većim plaćama za 
osobe zaposlene na EU fondovima. Međutim, ova Odluka se ne primjenjuje na 
sveučilišta jer ona nisu tijelo u sustavu upravljanja europskim fondovima. Na kraju 
se nadovezala na pitanje rektora Tanjića i istakla da je problem s privatnim 
sveučilištima vezan uz državne potpore koje mogu ostvariti sukladno važećim 
pravilima, o čemu bi se moglo raspraviti sa Ministarstvom financija i vidjeti na koji 
način staviti privatna sveučilišta u isti položaj sa javnim sveučilištima. 

Tomislav Petric je vezano za probleme detektirane na razini dva studentska 
doma, Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci, objasnio da su isti trebali biti 
financirani iz kredita, ali kada je Hrvatska ušla u prekomjerni dug odlučilo se da će 
se probati retroaktivno financirati iz EU projekata. Naime, tada se radilo po 
hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi koji nije bio usklađen sa europskom 
regulativom. U novim projektima se pokušava prevenirati te se radi ex ante 
provjera. Vezano uz znanstvene centre izvrsnosti pokušava se pronaći model 
kojim bi se riješio problem potrošnih materijala. Ujedno, rekao je da će SAFU 
pokušati obrazložiti Ministarstvu gospodarstva da se iz Zakona o javnoj nabavi 
izuzmu istraživački projekti koji su po svojoj prirodi nepredvidivi i u kojima se 
određene stavke ne mogu unaprijed definirati. Na kraju je zamolio rektore i 
sveučilišta za suradnju kako bi u partnerskom odnosu zajednički iznijeli nove 
projekte.  

Gabrijela Žalac je ponovila da u slučaju kada je do financijske korekcije došlo zbog 
zakonske neusklađenosti, odnosno sustav je kriv što projekti nisu provedeni na 
ispravan način, tada iznos financijske korekcije treba snositi državni proračun. 
Ukoliko se dokaže da je kriv korisnik, tada on treba snositi apsolutni iznos 
financijske korekcije. Na pitanje rektora Borasa tko će utvrđivati krivnju, ministrica 
Žalac je odgovorila da ukoliko ne dođe do usuglašavanja sa upravljačim tijelom - 
Ministarstvom regionalnoga razvoja, predmet se šalje na Upravni sud. Također je 
napomenula kako do sada Ministarstvo regionalnoga razvoja nije izgubilo niti jedan 
takav spor na Upravnom sudu. Ministrica Žalac je zaključila kako je za ovaj 
sastanak pripremila objedinjena pitanja i odgovore koje će proslijediti rektorima kao 
pomoć u pojašnjenju nekih nedoumica.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  rekao je da će Ministarstvu regionalnoga razvoja 
dostaviti konstruktivne prijedloge, kao primjerice, da bi prije raspisivanja poziva bilo 
potrebno konzultirati zainteresirane strane (u ovom slučaju Rektorski zbor) vezano 
uz utvrđivanje kriterija i uvjeta za bespovratna sredstva, kao i da je potrebno 
definirati broj revizija projekta; tko ih može raditi i u kojoj fazi projekta, itd.  

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak složila se s ministricom Žalac i ponovila da korisnik 
neće snositi trošak penalizacije ukoliko isti nije prouzročio problem koji je u 
konačnici rezultirao penalizacijom. Trenutno ne postoji mehanizam na koji način 
će se takve situacije rješiti te ključnim smatra izmjenu Zakona o javnoj nabavi. 
Složila se sa važnosti ljudskih potencijala, te naglasila da je u Nacrtu zakona o 
znanosti i visokom obrazovanju detaljno raspisano na koji se način može 
vrednovati rad na projektima bez obveze pridržavanja koeficijenata propisanih za 
određena radna mjesta. Također, u sredstvima programskih ugovora, naglasak 
mora biti na podizanju kapaciteta, a između ostaloga i kapaciteta za upravljanje 
projektima.  
 



 

Predsjednica Rektorskoga zbora na kraju rasprave je zahvalila ministrici Žalac i 
gospodinu Petricu kao i svima ostalima na sudjelovanju u konstruktivnoj raspravi 
te predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

I. 

Rektorski zbor smatra da pri korištenju Europskih i  investicijskih strukturnih 
fondova sveu čilišta trebaju  jasniju i čvrš ću pravnu sigurnost, na mati čnim 
institucijama mogu ćnost zapošljavanja visokokvalificirane administrati vne 
potpore, a u slu čaju financijskih korekcija financijsku potporu osig uranu u 
Državnom prora čunu. 

II. 

U skladu s to čkom I. ove Odluke, Rektorski zbor daje podršku Sveu čilištu u 
Zagrebu i Sveu čilištu u Rijeci u iznalaženju rješenja problema pri  provedbi 
projekata studentskih centara.   

III. 

Rektorski zbor smatra da privatna sveu čilišta trebaju biti izjedna čena sa 
javnim sveu čilištima u korištenju sredstava iz fondova Europske  unije.  

 

Ad.3. Korištenje novog vizualnog identiteta Rektors koga zbora;  

Predsjednica Rektorskoga zbora  podsjetila je na Odluku Rektorskoga zbora iz 
svibnja 2018. da će g. Boris Ljubičić, nakon što je njegova odvjetnica Rektorskome 
zboru uputila upozorenje da je dio novoga logotipa Rektorskoga zbora njegovo 
autorsko djelo, u suradnji s Grafičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu za 
određenu naknadu izraditi redizajn novoga vizualnoga rješenja Rektorskoga zbora. 
Budući da suradnja iz objektivnih razloga nije ostvarena, a Rektorski zbor od 
primljenog upozorenja ne koristi novi vizualni identitet, rektori su temeljem 
konzultacija provedenih putem elektroničke pošte prihvatili tekst dopisa odvjetnici 
g. Ljubičića da Rektorski zbor do daljnjega odustaje od korištenja vizualnog 
rješenja koje su izradile studentice Grafičkog fakulteta. O novom vizualnom 
identitetu odluka će se donijeti kad se riješe nastali problemi.  
 
Predsjednica Rektorskoga zbora  prof. dr. sc. Dijana Vican predlaže, a Rektorski 
zbor uz jedan suzdržani glas donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o novom vizualnom identitetu Rektorskoga zbora 

Rektorski zbor privremeno odustaje od novog vizualn og identiteta do 
donošenja nove odluke o vizualnom identitetu Rektor skoga zbora.  

 

Predsjednica Rektorskoga zbora otvara daljnju raspravu vezano uz vizualni 
identitet Rektorskoga zbora.  

Prof. dr. sc. Damir Boras smatra da se državni simboli ne smiju zlorabiti te je po 
tom pitanju razgovarao sa stručnjakinjom za autorska prava izv. prof. dr. sc. 
Renatom Matanovac Vučković koja je spremna pružiti pravnu pomoć Rektorskome 
zboru po tom pitanju. Smatra da ovaj problem treba država sama riješiti.   

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć je upozorio kako je g. Ljubičić zaštitio crvene i plave 
kockice kao autorsko djelo te je svaku tužbu do sada dobio.  



 

Predsjednica Rektorskoga zbora  je zaključila raspravu te rekla kako je ostavljen 
prostor za daljnju suradnju g. Ljubičića i studentica Grafičkoga fakulteta ali 
Rektorski zbor će odluku o novom vizualnom identitetu donijeti na jednoj od 
sljedećih sjednica.   

 
Ad.4. Izmjena članova povjerenstava Rektorskoga zbora i predstavni ka 
Rektorskoga zbora u raznim tijelima 

Predsjednica Rektorskoga zbora je obrazložila potrebu izmjene predstavnika 
Rektorskoga zbora u raznim tijelima i povjerenstvima u kojima članove Predlaže 
Rektorski zbor.  

Predsjednica Rektorskoga zbora  je navela kako je u lipnju 2016. za člana 
Savjeta ISVU-a imenovan tadašnji prorektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Marka 
Rosića te zamolila prof. Ljutića da predloži zamjenskoga člana.  

Predsjednica Rektorskoga zbora  prof. dr. sc. Dijana Vican predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

o prijedlogu izmjene člana Savjeta ISVU-a  
(Informacijskog sustava visokih u čilišta) 

I. 

Temeljem traženja Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 650-01/16-
01/00022, URBROJ: 533-20-16-0005) od 2. lipnja 2016. Rektorski zbor je predložio 
za člana Savjeta ISVU-a (Informacijskog sustava visokih učilišta) prof. dr. sc. 
Marka Rosi ća, redovitoga profesora u trajnom zvanju Prirodoslo vno-
matemati čkoga fakluteta Sveu čilišta u Splitu. 

II. 

U skladu s navedenim u točki I. ove Odluke, Rektorski zbor predlaže da se član 
Savjeta ISVU-a naveden u točki I. ove Odluke zamjeni na način da Rektorski zbor 
u navedeni Savjet predlaže imenovanje prof. dr. sc. Tomislava Kili ća, 
prorektora Sveu čilišta u Splitu.   

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Predsjednica Rektorskoga zbora  je navela kako je u siječnju 2017. Rektorski 
zbor za članove Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga 
sabora predložio prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića, tadašnjeg rektora Sveučilišta 
u Splitu te prof. dr. sc. Josipa Faričića, prorektora Sveučilišta u Zadru. Hrvatski 
sabor je u navedeni Odbor imenovao prof. Anđelinovića, a predsjednica 
Rektorskoga zbora predlaže da se na njegovo mjesto sada predloži prof. dr. sc. 
Josip Faričić, prorektor Sveučilišta u Zadru. 

Predsjednica Rektorskoga zbora  prof. dr. sc. Dijana Vican predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

o prijedlogu izmjene člana Odbora za regionalni razvoj  
i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora 

I. 

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijedloga za imenovanje članova/članica 
radnih tijela Hrvatskoga sabora (NN 3/2017.), Rektorski zbor je predložio u Odbor 
za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora, prof. dr. sc. 



 

Šimuna An đelinovi ća, redovitog profesora u trajnom zvanju Medicinskoga 
fakulteta Sveučilišta u Splitu. 

II. 

U skladu s navedenim u točki I. ove Odluke, Rektorski zbor predlaže da se član 
Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora naveden 
u točki I. ove Odluke zamjeni na način da Rektorski zbor u navedeni Odbor 
Hrvatskoga sabora predlaže imenovanje prof. dr. sc. Josipa Fari čića, prorektora 
Sveučilišta u Zadru.  

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednica Rektorskoga zbora  je obrazložila kako je Rektorski zbor na zahtjev 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje u siječnju 2017. imenovao bivšeg 
prorektora Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Branko Matulića za svojega 
predstavnika u Upravnome vijeću Agencije. Pojasnila je da Upravno vijeće AZVO-
a imenuje Hrvatski sabor koji ga još uvijek nije imenovano te se imenovanje 
članova Upravnog vijeća AZVO-a još uvijek nalazi u saborskoj proceduri. Stoga 
smatra da Rektorski zbor trenutno ne može tražiti izmjenu člana.  

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija  je zamolila da se pri delegiranju 
predstavnika Rektorskoga zbora u različita tijela poštuje načelo zastupljenosti svih 
sveučilišta, na što je prof. dr. sc. Alfio Barbieri  upozorio kako manja sveučilišta 
imaju manji broj predstavnika te u budućnosti treba o tome voditi računa.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je pojasnio kako je većina predstavnika u raznim tijelima 
sa većih sveučilišta budući da ona imaju puno veći broj stručnjaka u raznim 
područjima pa je jednostavnije naći predstavnika na većem sveučilištu.  

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć je dodao kako su predstavnici Rektorskoga zbora u 
raznim tijelima predstavnici svih sveučilišta, bez obzira na kojem su sveučilištu 
zaposleni, te smatra da bi trebali redovito izvještavati Rektorski zbor o radu tijela u 
koja su imenovani.    

Predsjednica Rektorskoga zbora se složila sa iznesenim te rekla kako u svojstvu 
predsjednice Rektorskoga zbora kontaktira i konzultira sve rektore vezano uz 
predstavnike Rektorskoga zbora. Stoga je zamolila da Rektorski zbor odluke o 
daljnjim promjenama svojih predstavnika u raznim tijelima donese na sljedećoj 
sjednici.  

Predsjednica Rektorskoga zbora  je nadalje zamolila da se na ovoj sjednici ipak 
donese odluka o zamjeni članova u tijelima Rektorskoga zbora - Povjerenstvu za 
izradu prijedloga popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih 
kratica te prijedloga popisa stručnih naziva i njihovih kratica i Povjerenstvu 
Rektorskoga zbora za tumačenje i izradu izmjena i dopuna odluka o nužnim 
uvjetima za izbore u zvanja, kako bi se tim tijelima omogućio daljnji rad. 

Nakon provedene rasprave, predsjednica Rektorskoga  zbora prof. dr. sc. Dijana 
Vican predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 
 

Odluku o razrješenju i imenovanju člana 
Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu prijedloga  popisa akademskih 

naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te  prijedloga popisa 
stru čnih naziva i njihovih kratica 

I. 
Prof. dr. sc. Branko Matuli ć, redoviti profesor u trajnom zvanju Katoli čkoga 
bogoslovnoga fakulteta Sveu čilišta u Splitu, imenovan na dužnost člana 



 

Povjerenstva Rektorskoga zbora za izradu prijedloga popisa akademskih naziva i 
akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa stručnih naziva i 
njihovih kratica na temelju Odluke Rektorskoga zbora od 12. studenoga 2014. 
godine, razrješava se dužnosti člana Povjerenstva za izradu prijedloga popisa 
akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa 
stručnih naziva i njihovih kratica.  

Izv. prof. dr. sc. Goran Kardum, izvanredni profeso r Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Splitu imenuje se na dužnost člana Povjerenstva Rektorskoga 
zbora za izradu prijedloga popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i 
njihovih kratica te prijedloga popisa stručnih naziva i njihovih kratica  

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 
Nakon provedene rasprave, predsjednica Rektorskoga  zbora prof. dr. sc. Dijana 
Vican predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 

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

odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja 

I. 

Prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, redoviti profesor u t rajnom zvanju Odjela za 
elektrotehniku i ra čunarstvo Sveu čilišta u Dubrovniku i prof. dr. sc. Branko 
Matuli ć, redoviti profesor u trajnom zvanju Katoli čkoga bogoslovnoga 
fakulteta Sveu čilišta u Splitu,  imenovani na dužnost članova Povjerenstva 
Rektorskoga zbora za tumačenje i izradu izmjena i dopuna odluka o nužnim 
uvjetima za izbore u zvanja na temelju odluka Rektorskoga zbora od 12. studenoga 
2014. i 23. listopada 2017. godine, razrješavaju se dužnosti članova Povjerenstva 
Rektorskoga zbora za tumačenje i izradu izmjena i dopuna odluka o nužnim 
uvjetima za izbore u zvanja.  

Izv. prof. dr. sc. Željko Radi ć, izvanredni profesor Pravnoga fakulteta 
Sveučilišta u Splitu i izv. prof. dr. sc. Nebojša Stoj čić, prorektor Sveu čilišta u 
Dubrovniku imenuju se na dužnost članova Povjerenstva Rektorskoga zbora za 
tumačenje i izradu izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad.5. Osvrt na Kolektivni ugovor 

Predsjednica Rektorskoga zbora je prenijela informaciju iz tiska kako je 27. 
prosinca 2018. zaključen novi Granski kolektivni ugovor za znanost i visoko 
obrazovanje i Dodatak I koji uređuje posebne uvjete rada, između Nezavisnog 
sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
Napomenula je da nema informaciju da je GKU objavljen u Narodnim novinama, 
ali s obzirom da je potpisan, za poslodavce je obvezujući. Istaknula je kako sindikat 
nije kontaktirao Rektorski zbor vezano uz Kolektivni ugovor iako Rektorski zbor 
kontinuirano poziva na dijalog. Predlaže da se sazove posebna sjednica na kojoj 
će se raspraviti o primjeni GKU-a u praksi. 

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija  je izvijestila kako je Uprava Sveučilišta u 
Rijeci pozvalo predstavnike Nezavisnog sindikata, Velikog vijeća i Matice hrvatskih 
sindikata na raspravu nakon donošenja Kolektivnog ugovora. Otvorio se niz pitanja 
oko provedbe i izračunavanja norma sati, ali smatra vrijednim otvorenost obje 



 

strane za raspravu i rješavanje pitanja koje izazivaju prijepore. Ovaj GKU, prema 
procjeni Sveučilišta, povući će i određene financisjke posljedice vezano uz manjak 
kadrova na pojedinim sastavnicaima zbog odredbi vezanih uz normu asistenata I 
dopušeni prekovremeni rad te je stoga bitno da što prije budemo detaljno  
tinformirani i o tim pitanjima.      

Prof. dr. sc. Dragan Ljuti ć je naglasio kako je nužna komunikacija koje trenutno 
nema. Dobio je upozorenje dekana Pomorskog fakulteta da će ovaj GKU dovesti 
do zatvaranja toga fakulteta. Upozorio je da su uprave sveučilišta zapravo 
poslodavci koji će se u konačnici suočavati s problemima i biti tuženi. Najavio je da 
će na Sveučilištu u Splitu provesti širu raspravu o toj temi.  

Prof. dr. sc. Vlado Guberac  je rekao kako je Sveučilište u Osijeku već popisalo 
brojne primjedbe te upozorio kako su neke odredbe GKU-a u koliziji s krovnim 
zakonom i odlukama Rektorskoga zbora, koje su još uvijek na snazi.   

Prof. dr. sc. Damir Boras  je rekao kako stručne službe Sveučilišta u Zagrebu 
analiziraju sadržaj GKU-a i propituaju zakonitost i ustavnost pojedinih odredbi te 
kadrovske i financijske učinke GKU-a koji će se primjenjivati 1. listopada o.g. 
Rekao je kako je predstavnik Vijeća umjetničkog područja na sjednici Senata 
upozorio kako se prema ovom GKU-u mogu zatvoriti sve muzičke akademije. 
Osnovni je problem što sindikat nije prvo razgovarao s poslodavcima. Ustavni 
problem je u tome što ministar ne može potpisivati kolektivni ugovor u ime i bez 
konzultacija sa sveučilištima jer ona imaju autonomiju. Ne mogu se zanemarivati 
rektori kao poslodavci koji kasnije idu na sud i sada tvrditi da je sindikat otvoren za 
razgovor. Rektor Boras se potom osvrnuo na određene stavke ovog ugovora za 
koje smatra da nemaju pravno uporište te je ponovio da je osnovni problem u tome 
što se isti potpisao bez prethodnih konzultacija s Rektorskim zborom, zanemarivši 
činjenicu da Rektorski zbor i Sveučilišta predstavljaju 80% znanosti u Hrvatskoj. 

Prof. dr. sc. Nikša Burum naglasio je da predstavnik Sindikata Sveučilišta u 
Dubrovniku također nije bio upućen i upoznat sa detaljima potpisivanja GKU-a. 
Najavio je da će na Sveučilištu u Dubrovniku provesti širu raspravu na tu temu te 
se pismeno očitovati.  

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć smatra da svaki ugovor treba doprinijeti nečemu 
boljem za rad zaposlenika i znanstvenika na sveučilištima. Zaposlenici Sveučilišta 
Sjever također nisu upoznati s GKU-om niti što im isti donosi. Prof. Milković je 
mišljenja da se Rektorski zbor ne bi trebao uplitati u odnose Sindikata i zaposlenika 
obzirom da su predstavnici sindikata izabrani od strane samih zaposlenika.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  nadovezao se i rekao da predstavnike Sindikata ne 
biraju svi zaposlenici, što iznosi manje od 50% znanstvenika, a znanstvenici su u 
ovom slučaju ciljna skupina na koju se ovaj granski kolektivni ugovor najviše 
odnosi. Stoga je neprihvatljivo da sindikalni zastupnik, koji ne mora nužno biti 
profesor, pregovara o Kolektivnom ugovoru.  

Prof. dr. sc. Ante Čović je rekao da bi Rektorski zbor napravio veliku grešku kada 
bi krenuo raspravljati o implementaciji, preskočivši fundamentalne probleme koji 
su sada došli do izražaja. Objasnio je da u ovom slučaju postoje dva poslodavca, 
jedan je država, kojeg predstavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dok je drugi 
poslodavac tj. sveučilište, koje je zaštićeno sveučilišnom autonomijom. Stoga 
smatra da Ministarstvo ne može pregovarati u ime sveučilišta. Budući je Rektorski 
zbor “preskočeni” poslodavac u pregovaranju, prof. Čović je istaknuo da se 
Rektorski zbor mora izboriti za svoju ulogu i poziciju aktera u pregovorima.  

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga je kao jedan od osnivača i donedavni pregovarač 
sa strane Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja pojasnio da 
Nezavisni sindikat zastupa i pregovara u interesu svojega članstva. Poslodavce u 
tim pregovorima zastupa pregovarački tim kojeg imenuje Vlada, a sastoji se 



 

uglavnom od predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja. Stoga smatra da bi 
bilo dobro da u pregovaračkom timu s druge strane sjede izravni poslodavci, jer u 
konačnici oni snose posljedice.  

Voditelj Ureda za pravne poslove Sveučilišta u Zagrebu Ivica Šušak ukratko se 
osvrnuo na izlaganje prof. Šimprage i objasnio da je riječ o teoretsko pravnom 
problemu. Istaknuo je da je priroda kolektivnog pregovaranja u Republici Hrvatskoj 
nerazvijena te nije sukladna europskoj praksi. Objasnio je da se svugdje u Europi 
provode tzv. strukovni kolektivni pregovori, a isto znači da medicinske sestre ne 
mogu pregovarati o pravima i obvezama liječnika, da neznanstveno i nenastavno 
osoblje ne može pregovarati o pravima i obvezama sveučilišnih nastavnika i 
znanstvenika. U Hrvatskoj se provode tzv. sektorski kolektivni ugovori koji 
proizvode ovakve loše pravne, financijske i kadrovske posljedice. Krivac za pravno 
postupanje kod kolektivnih pregovora je Zakon o plaćama u javnim službama koji 
Vladi daje pravnu osnovu za pregovaranje kao poslodavca u ime znanosti i visokog 
obrazovanja, što je nedopustivo. Također je naglasio da postoje obvezujuće 
pravne norme koje se ne bi smjele nalaziti u kolektivnom ugovoru, a ovdje su se 
ipak pronašle.  

Dr. sc. Tome Anti čić složio se da sustav ima mnogo manjkavosti, međutim dok 
se Zakon ne promijeni, nužno je držati se unutar sustava Zakona. Smatra da se 
ovim Kolektivnim ugovorom napravilo mnogo toga te se slaže sa prijedlogom da 
se organizira tematska sjednica na ovu temu.  

Stipe Mami ć istaknuo je da su u pregovorima sudjelovali predstavnici visokih 
učilišta i javnih instituta koji su izabrani jasno propisanom procedurom. Smatra da 
se kolektivni ugovor može promijeniti samo voljom obje strane. Također je 
obavijestio da će Ministarstvo organizirati info dane gdje će sve zainteresirane 
informirati i odgovoriti na brojna pitanja, posebice pitanja normiranja i sl.  

Predsjednica Rektorskoga zbora predložila je da pravnici sveučilišnih institucija 
pobliže objasne rektorima primjenu tog Ugovora. Slijedom toga predložila je da se 
na Rektorskome zboru organizira tematska sjednica vezana uz primjenu Granskog 
kolektivnog ugovora.  

Predsjednica Rektorskoga zbora prof. dr. sc. Dijana Vican predlaže, a Rektorski 
zbor jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

I. 

Rektorski zbor će održati posebnu sjednicu vezano uz Granski kolekt ivni 
ugovor za znanost i visoko obrazovanje koji je potp isan 27. prosinca 2018. te 
je obvezuju ći za poslodavce.  

II. 

Obzirom na niz otvorenih pitanja glede primjene Gra nskog kolektivnog 
ugovora, sjednica Rektorskoga zbora bit će zatvorenog tipa te će na njoj 
sudjelovati rektori i glavni tajnici i tajnice sveu čilišta. Primjedbe i pitanja o 
primjeni GKU-a će biti dostavljeni Ministarstvu znanosti i obrazova nja.  

 
Ad.6.  Radno-pravni status djelatnika u suradni čkim zvanjima zaposlenih na 
projektima HZZ-a  
 
Predsjednica Rektorskoga zbora je zbog pomanjkanja vremena predložila da se 
rektori među sobom, putem elektroničke pošte, dogovore i izjasne o prijedlogu 
vezanom uz reguliranje radno-pravnog statusa djelatnika u suradničkim zvanjima 
i na suradničkim radnim mjestima koji će naknadno dostaviti. Nakon usuglašavanja 



 

svih rektora, dopis će se uputiti ministrici Divjak i državnom tajniku Tomi Antičiću. 
Rektori su se jednoglasno složili s prijedlogom rektorice Vican. 
 
 
Ad.7. Idejno rješenje novog Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj 
djelatnosti (CroRIS) 
 
Predsjednica Rektorskoga zbora je zbog pomanjkanja vremena za raspravu, 
predložila da se ista odgodi za neku od sljedećih sjednica.  
 

Ad.8. Razno  

Ad.8.1. naknada za provjeru vjerodostojnosti isprav a 

Predsjednica Rektorskoga zbora  je zamolila rektore za mišljenje vezano uz 
pitanje naknade za provjeru vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja 
službenika i namještenika. Spomenula je razgovor s državnom tajnicom u 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. B. Ramljak i idejom ministrice da 
bi Ministarstvo sveučilištu odobrilo radno mjesto na određeno vrijeme od godinu 
dana za potrebe provjere vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja pod 
uvjetom da se provjere ne naplaćuju Rekla je kako Sveučilište u Zadru nije u 
mogućnosti prihvatiti takvo rješenje iz razloga što smatra da tako nešto nema 
smisla zbog velikog i dugotrajnog nedostatka kadra na drugim mjestima te će 
provjeru diploma naplaćivati. 

Prof.dr.sc. Snježana Priji ć-Samaržija smatra da bi bilo dobro kada bi Rektorski 
zbor dogovorio jedinstveno postupanje vezano uz ovu problematiku.  

Stipe Mami ć rekao je da je važno raspraviti na koji način će se naplaćivati provjera 
vjerodostojnosti isprava te apelirao da bi dogovorene naknade trebale biti 
razumne.  

Prof. dr. sc. Damir Bora s spomenuo je da neke sastavnice naplaćuju 400 do 500 
kn.  

Prof. dr. sc. Ante Čović smatra da bi Rektorski zbor trebao donijeti preporuku 
svim sveučilištima o iznosu naknade za provjeru vjerodostojnosti isprava koju će 
svako sveučilište raspraviti na svojem senatu. Napomenuo je da se medijski 
prozivaju Hrvatski studiji jer je u javnost izišla informacija o falsifikatu njihove 
diplome, a oni sami u tome nemaju nikakve odgovornosti. 

 

Nakon provedene rasprave, predsjednica Rektorskoga  zbora prof. dr. sc. Dijana 
Vican predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

o naknadi za provjeru vjerodostojnosti isprava 

I. 

Javna sveu čilišta će samostalno donijeti odluku o tome ho će li za potrebe 
provjere vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazov anja službenika i 
namještenika u javnim službama, u dogovoru s Minist arstvom znanosti i 
obrazovanja, zaposliti dodatni kadar ili će poslove provjere obavljati s 
postoje ćim kadrom.  

II. 

Članovi Rektorskoga zbora su suglasni da svako visok o učilište samostalno 
donosi odluku o naplati administrativnih pristojbi.  

 



 

III. 

Članovi Rektorskog zbora su suglasni da se poslovi p rovjere 
vjerodostojnosti diploma napla ćuju naknadom u visini do 200,00 HRK.  

 
Ad.8.2. sudjelovanje u projektu EUA 

Prof. dr. sc. Miloš Judaš  je izvijestio o inicijativi European University Association 
(EUA) za pokretanje: Scholarly Read & Publish Agreements: Scenario & Modelling 
Study te izvijestio kako EUA poziva Rektorski zbor da se uključi u studiju koja će 
se provoditi u okviru toga projekta. Rektorski zbor bi u projektu trebao sudjelovati 
sa 5.000 do 10.000 Eura.  

Predsjednica Rektorskoga zbora  je zaključila kako je Rektorski zbor uvijek 
zainteresiran za sudjelovanje u projektima, međutim ne postoje sredstva iz kojih bi 
se pokrilo sudjelovanje u studiji stoga poziv EUA moramo odbiti. Rektorski zbor 
ostaje otvoren za suradnju u slučaju da nema potrebe za financijskim 
sudjelovanjem u provedbi projekta.   

 
Predsjednica Rektorskoga zbora  je svima zahvalila na sudjelovanju te zaključila 
sjednicu u 20.10 sati.  
 
 

 

Zapisnik sastavile:          Predsjednica Rektorskoga zbora 

 
 
Paula Pavletić, prof.     prof. dr. sc. Dijana Vican 
i                           Rektorica Sveučilišta u Zadru 
Petra Lojen   
 
  
 


