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Z A P I S N I K 

1. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2019./2020. godini održane 25. 
studenoga 2019. u Dubrovniku s početkom u 17:00 sati. 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora:  

1. prof. dr. sc. Nikša Burum , rektor Sveučilišta u Dubrovniku i predsjednik 
Rektorskoga zbora, 

2. prof. dr. sc. Marin Milkovi ć, rektor Sveučilišta Sjever i zamjenik predsjednika 
Rektorskoga zbora, 

3. prof. dr. sc. Damir Boras , rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
4. prof. dr. sc. Dragan Ljuti ć, rektor Sveučilišta u Splitu, 
5. prof. dr. sc. Alfio Barbieri , rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli, 
6. prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru, 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

7. Blaž Bulum , predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, 
 

Ostali nazo čni: 

8. izv. prof. dr. sc. Marta Žuvi ć, prorektorica Sveučilišta u Rijeci, 
9. prof. dr. sc. Emilio Marin , prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
10. izv. prof. dr. sc. Nebojša Stoj čić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
11. prof. dr. sc. Martin Lazar , prorektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
12. izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica , prorektorica Sveučilišta u Dubrovniku, 
13. izv. prof. dr. sc. Damir Vusi ć, prorektor Sveučilišta Sjever, 
14. Heli-Hajdi ć Nikoli ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu, 
15. Ivica Šušak, dipl. iur. , voditelj Ureda za pravne poslove Sveučilišta u     
        Zagrebu, 
16. Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur. , glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
17. Paula Pavleti ć, prof.,  tajnica Rektorskoga zbora, 
18. Petra Lojen, mag. oec.,  stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora, 
19. Iva Budimir, savjetnica rektora Sveučilišta u Zagrebu za medije i marketing 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Nikša Burum, predsjednik Rektorskoga zbora 
u akademskoj 2019./2020. godini (u daljnjem tekstu: predsjednik Rektorskoga 
zbora ) 

Predsjednik Rektorskoga zbora  otvorio je 1. sjednicu Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2019./2020. pozdravio je prisutne rektore, glavne tajnike i 
ostale prisutne kolege te im zahvalio na dolasku. Predsjednik Rektorskoga zbora 
je prema zahtjevu prof. Damira Borasa, zamolio nadopunu dnevnoga reda sa tri 
točke vezano uz model financiranja sveučilišta, financiranje znanstvenih časopisa 
i model apsorpcije sredstava iz Europskih fondova. Slijedom navedenog, predlaže 
sljedeći 

Dnevni red: 

1. Prihva ćanje zapisnika 9. sjednice Rektorskoga zbora u akad emskoj 
godini 2018./2019. održane 26. rujna 2019.; 



 

2. Prijedlog predstavnika Rektorskoga zbora u Povjeren stvo za 
izmjenu Pravilnika o uvjetima i na činu ostvarivanja prava na pokri će 
troškova prehrane studenata;  

3. Razvoj Europskog istraživa čkog prostora - prijedlog Njema čke 
rektorske konferencije;  

4. Obavijest o pozivu Euroazijskog saveza sveu čilišta (EURAS) na 
sudjelovanje na Sastanku EURIE 2020, Istanbul, 19.- 21. velja če 
2020.; 

5. Rasprava o modelu financiranja sveu čilišta;  

6. Financiranje znanstvenih časopisa;  

7. Model apsorpcije sredstava iz Europskih fondova za hrvatska 
sveu čilišta;  

8. Razno. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.1. Prihva ćanje zapisnika 9. sjednice Rektorskoga zbora u akad emskoj 
godini 2018./2019. održane 26. rujna 2019. 

U okviru ove točke predsjednik Rektorskoga zbora  istakao je da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen tekst prijedloga zapisnika 9. sjednice Rektorskoga zbora 
održane 26. rujna 2019. godine i zamolio članove Rektorskoga zbora da se očituju 
o istome. Budući da primjedbi i prijedloga za izmjenom nije bilo, zapisnik 9. sjednice 
Rektorskoga zbora u ak. god. 2018./2019. jednoglasno je prihvaćen u cijelosti.  

Ad.2. Prijedlog predstavnika Rektorskoga zbora u Po vjerenstvo za izmjenu 
Pravilnika o uvjetima i na činu ostvarivanja prava na pokri će troškova 
prehrane studenata  

Predsjednik Rektorskoga zbora  izvijestio je da je iz Ministarstva znanosti i 
obrazovanja pristigao dopis kojim traže da Rektorski zbor imenuje svojeg 
predstavnika u Povjerenstvo za izmjenu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 
prava na pokriće troškova prehrane studenata.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  za člana Povjerenstva za izmjenu Pravilnika o uvjetima 
i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, predložio je 
prof. dr. sc. Damira Ježeka, profesora Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, koji je bio član tog Povjerenstva i u protekloj akademskoj 
godini.  

Temeljem provedene rasprave, predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

o imenovanju člana Povjerenstva za izmjenu Pravilnika o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prava na pokri će troškova prehrane studenata 

I. 

Za člana Povjerenstva izmjenu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava 
na pokriće troškova prehrane studenata Rektorski zbor imenuje prof. dr. sc. 
Damira Ježeka,  profesora Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 



 

 
 
 
Ad.3. Razvoj Europskog istraživa čkog prostora - prijedlog Njema čke 
rektorske konferencije 
 
Predsjednik Rektorskoga zbora  podsjetio je na inicijativu Njemačke rektorske 
konferencije o zajedničkoj akciji prema Europskoj komisiji vezano uz nove razvojne 
ciljeve za Europski istraživački prostor koju je Rektorski zbor prihvatio na svojoj 7. 
sjednici u ak. god. 2018./2019.  
 
Paula Pavleti ć pojasnila je da države Hrvatska, Njemačka i Portugal čine tzv. „trio“ 
predsjedanja Europskom unijom u sljedećem razdoblju, pa je prijedlog Njemačke 
rektorske konferencije da prihvaćanjem spomenutog dokumenta zajednički 
pokušaju utjecati na Europsku komisiju na početak rasprave o razvoju Europskoga 
istraživačkoga prostora. Budući da su njemački i portugalski kolege o ovoj inicijativi 
već izvijestili svoje Vlade te ukoliko i Rektorski zbor RH podrži istu, prijedlog je da 
se ovaj zahtjev, u hrvatskoj i engleskoj verziji uputi premijeru i ministrici znanosti i 
obrazovanja.  
 
Prof. dr. sc. Dijana Vican podsjetila je da je Rektorski zbor već raspravljalo i 
podržao ovu inicijativu. Podržava svih pet točaka koje je Njemačka rektorska 
konferencija predložila te smatra da je za Hrvatsku izuzetno važno podržati ovu 
inicijativu,  pogotovo što se tiče internacionalizacije, budući je njemački prijedlog 
raspolitizirao termin Europskog istraživačkog prostora. Svih pet točaka tog 
dokumenta smatra prihvatljivim za sva visoka učilišta u Hrvatskoj, posebno 
istaknuvši etičku dimenziju te usklađenost financiranja znanosti u svim državama 
Europske unije. Stoga je zamolila Rektorski zbor da podrži ovaj dokument.  
 
Izv. prof. dr. sc. Marta Žuvi ć istakla je da Sveučilište u Rijeci podržava spomenutu 
inicijativu i suglasno je sa svim spomenutim točkama inicijative.   
 
Predsjednik Rektorskoga zbora  predlaže da Rektorski zbor podrži dokument: 
Razvoj Europskog istraživačkog prostora te da se uz popratni dopis uputi premijeru 
Andreju Plenkoviću i ministrici Blaženki Divjak.  
 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.4. Obavijest o pozivu Euroazijskog saveza sveu čilišta (EURAS) na 
sudjelovanje na Sastanku EURIE 2020, Istanbul, 19.- 21. veljače 2020 

Predsjednik Rektorskoga zbora  izvijestio je o obavijesti Ministarstva znanosti i 
obrazovanja vezano uz poziv Euroazijskog saveza sveučilišta (EURAS) na 
sudjelovanje predstavnika sveučilišta Republike Hrvatske na sastanku o visokom 
obrazovanju euroazijskih zemalja EURIE 2020 koji će se održati od 19. do 21. 
veljače 2020. godine u Istanbulu, uz napomenu da sveučilišta sama snose 
troškove sudjelovanja. Zaključeno je da Rektorski zbor neće imati svojega 
predstavnika, već će svako sveučilište samostalno odlučiti želi li sudjelovati na 
sastanku.  

Ad.5. Rasprava o modelu financiranja sveu čilišta 

Prof. dr. sc. Damir Boras izvijestio je da dobio jednoglasnu potporu svojeg Senata 
vezano uz promjenu modela financiranja sveučilišta, koju je predložio nakon što je 
na sjednici Rektorskoga zbora rektor Ljutić elaborirao kako bi Ministarstvo trebalo 
financirati stvarne troškove sveučilišta za uslugu poučavanja studenata. 
Napomenuo je da se sukladno stavku 3. članka 109. ZZDVO-a sredstva iz 



 

državnoga proračuna trebaju doznačavati sveučilištima u ukupnome iznosu, a  
vlastite prihode sveučilišta ne uračunavati u programske ugovore. Model 
financiranja trebao bi uključivati: ukupne materijalne troškove infrastrukture 
sveučilišta (npr. struja, plin, voda, održavanje,...) prema prijedlogu svakog 
pojedinog sveučilišta; troškove 'laboratorija' i ostale specifične troškove nastave 
koji ovise o studijskim područjima i dijelom o broju studenata; bonus za svakog 
studenta jednak za sve i troškove znanstvene i umjetničke djelatnost te transfer 
tehnologija. Rektor Boras je izvijestio da je Odbor za proračun izračunao da 
Sveučilištu u Zagrebu nedostaje najmanje 100 milijuna kuna, a sa ukupno 220 
milijuna kuna pokrili bi se troškovi svih hrvatskih javnih sveučilišta. Analiza je 
potaknuta inzistiranjem resorne ministrice na pristupanju pregovorima o 
programskim ugovorima, te je rektor Boras istaknuo da i sveučilišta inzistiraju na 
njima, ali ne u obliku kakav se nudi. Stoga je predložio da se na razini Rektorskoga 
zbora prihvati predloženi model financiranja i da se traže zajednički pregovori o 
modelima financiranja gdje će potom svako sveučilište, po svojim specifičnim 
pokazateljima, u svoje ugovore ugrađivati ono što ih najviše zanima. Prof. Boras 
zaključio je izlaganje rekavši da je Sveučilište u Zagrebu za to da stopa rasta svih 
drugih sveučilišta bude nešto brža i jača od one Sveučilišta u Zagrebu, uz uvjet da 
njegovo financiranje zbog toga ne pada.   

Prof. dr. sc. Dragan Ljuti ć smatra da programski ugovori moraju biti javni, 
transparentni i dostupni svima. Istaknuo je da sveučilišta načelno nisu protiv 
programskih ugovora, međutim ne prihvaćaju ih u onakvom obliku u kakvom im se 
nude te bi sveučilišta trebala zajednički nastupiti u, a sustav financiranja bi trebao 
biti transparentan i pošten. Predlaže da se procjene troškovi svakog sveučilišta 
zasebno, bez diskriminacije i to za: materijalne troškove, laboratorijske troškove i 
jednaki paušal po svakome studentu bez obzira na područje u kojem studira. Stoga 
predlaže da Rektorski zbor podrži promjenu modela financiranja.  

Prof. dr. sc. Dijana Vican  je naglasila kako ljudi ne razumiju da su kroz aktualni 
model financiranja materijalni troškovi svedeni kroz studenta i da je velika razlika 
između integriranih i neintegriranih sveučilišta te je stvorena velika zbrka. Podržala 
je za izmjenu modela financiranja te dodala da zapošljavanje ljudi koji realiziraju 
određeni studijski program mora biti standardiziran tako da se način zapošljavanja 
prilagodi potrebama standarda zanimanja. Potom se osvrnula na dopis koji je 
stigao iz Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz Europsko 
sveučilište podsjetivši da je Sveučilište u Zadru uvršteno u mrežu „Europska 
sveučilišta“. Dodala je kako je na sastanku u Briselu na tu temu ministrica izostavila 
Sveučilište u Zadru pritom ističući Sveučilište u Rijeci koje nije punopravni član 
mreže Europskih sveučilišta. Rekla je kako se u spomenutom dopisu 
obavještava o Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o sufinanciranju 
projekata iz programa EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport 
Erasmus plus u sklopu poziva za Europska sveučilišta čije Ministarstvo daje 
sustavnu podršku visokim učilištima. Između ostalog citirala je da MZO u 
sklopu radne skupine pri Europskoj komisiji pridonijelo osmišljavanju prvog poziva 
za Europska sveučilišta, što prof. Vican smatra neistinitim. Nadalje u dopisu stoji 
da u svrhu procjene zahtjeva za sufinanciranje sudjelovanja Sveučilišta u Zadru u 
alijansi Europskog sveučilišta uz upućivanje zahtjeva traže da se dostave cjelovit 
prijedlog projekta, popis aktivnosti, odnosno popis radnih paketa za koje je 
zaduženo Sveučilište u Zadru, obrazloženja aktivnosti za koje traže sufinanciranje, 
presliku evaluacijskog izvješća i presliku ugovora sa Europskom komisijom, za što 
smatra da nemaju pravo tražiti. Rektorica Vican istakla je da je ovim dopisom 
Sveučilište u Zadru ucijenjeno od strane MZO-a budući njime sugerira da dokle 
god Sveučilište ne pristane na potpisivanje programskih ugovora, nikakva sredstva 
neće ni dobiti. Nema ništa protiv niti jednog sveučilišta, ali navedeno smatra 
velikom uvredom, manipulacijom i nepravdom od strane Ministarstva prema 
studentima i profesorima Sveučilišta u Zadru kao i partnerima na projektu. 



 

Vezano uz financiranje, osvrnula se na zahtjev za sufinanciranje studentskog 
doma gdje je od 81 milijun kuna nedostajalo 6 milijuna kuna za početak gradnje 
istoga, na što se ministrica Blaženka Divjak oglušila. Zaključno je naglasila da će 
tražiti stranu ekspertizu procjene financiranja visokih učilišta u RH. 

Prof. dr. sc. Damir Boras  naglasio je da u programske ugovore ne ulazi samo 
financiranje studenata već i nastavnika. Također, oni trebaju sadržavati i kategoriju 
ustanova koje su od posebne nacionalne skrbi, odnosno javna sveučilišta, koja se 
moraju tretirati ne samo kao nastavne, znanstvene i obrazovne, već i kao odgojne, 
društvene i kulturno-umjetničke ustanove. Budući se infrastruktura razlikuje od 
sveučilišta do sveučilišta, isto je potrebno uzeti u obzir, jednako kao i povijesni 
razvoj pa je za primjer spomenuo Sveučilište u Osijeku koje je važna institucija 
hrvatskog naroda u Slavoniji i bez kojeg bi došlo do još veće depopulacije. Smatra 
da MZO ne razumije smisao i misiju javnih sveučilišta u Hrvatskoj te ih svodi na 
korporativno pravo i biznis. Sveučilišta se stalno suočavaju sa koncepcijom čemu 
služi Ministarstvo. Po Zakonu i Ustavu Ministarstvo je servis da u dogovoru sa 
sveučilištima dogovori financiranje sa Vladom. Zalaže se za izradu zajedničkih 
načela prema kojima svatko posebno dogovara odgovarajuće programsko 
financiranje. Izvijestio je kako je na Saborskom odboru rekao da je proračun koji 
se predlaže i rebalans proračuna nepovoljan i da se skrivaju podaci, izvrću 
činjenice, ne plaća se infrastruktura koliko bi trebalo po Ustavu te upozorio 
predstavnike Ministarstva da se ne pozivaju na buduće zakone i na nepotpisane 
programske ugovore jer na to nemaju pravo.  

Izv. prof. dr. sc. Marta Žuvi ć istakla je da je potpisani programski ugovor 
Sveučilišta u Rijeci objavljen na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci te je isti 
jasan i transparentan sa svim iznosima i svim dogovorenim indikatorima. Model 
troškova vrlo je jasan, a prema njemu se materijalni troškovi obračunavaju po 
glavarinama, dok je sve ostalo temeljno financiranje znanosti po rezultatima i 
ispregovaranim specifičnim profilima. Vezano uz dopis o sudjelovanju u Europskoj 
mreži sveučilišta, istakla je da će Ministarstvu dostaviti sve tražene informacije.  

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri podržao je da se razvije novi model financiranja budući 
da aktualni model nije adekvatan. Vezano uz pokretanje novih programa i studija, 
smatra da se isti ne smiju gledati samo kao izdatak, već i kao korist, a ukoliko će 
korist pokretanja novog studija/programa na razini Hrvatske biti veća nego što će 
biti izdatak na razini iste, onda taj program/studij treba podržati. Decentralizaciju je 
istaknuo kao jedan od važnih elemenata razvoja Hrvatske jer će ona omogućiti 
policentričan razvoj. 

Ivica Šušak smatra da se Odlukom o programskom financiranju nije poštovao 
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i odredbe koje govore o 
financiranju znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja. Upitna je zakonitost i 
procedura za donošenje proračuna budući da Nacionalno vijeće za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj, kao središnje strateško tijelo, nije sudjelovalo u 
izradi proračuna. Nadalje, ne mogu se sredstva za znanstveni razvoj, kao što je 
npr. financiranje znanstvenih časopisa, uključiti u programske ugovore jer je točno 
propisana procedura da mora ići putem javnog poziva na temelju ocjene 
povjerenstva i kriterijima koji su i danas objavljeni na stranicama Ministarstva. Ivo 
Šušak rekao je da su ovakvi programski ugovori nepovoljni za sva sveučilišta te 
smatra da bi Rektorski zbor trebao apelirati na pokušaj promjene modela 
financiranja i iznaći model financiranja svih troškova. 

Izv. prof. dr. sc. Marta Žuvi ć smatra da Sveučilište u Rijeci potpisivanjem 
programskih ugovora nije prošlo loše, budući je po prijašnjem modelu financiranje 
bilo u manjem iznosu nego kroz programske ugovore. Dodala je da se oprema ne 
financira kroz programske ugovore.  



 

Prof. dr. sc. Damir Boras naglasio je da rektori javnih sveučilišta nisu odgovorni 
samo za svoje sveučilište, već i za cjelokupni sustav sveučilišta i moraju osigurati 
da isti dugoročno funkcionira. Postojanje različitih načelnih kriterija za različita 
sveučilišta je nedopustiv, dok način na koji se vodi politika evidentno ne odgovara 
ni jednom javnom sveučilištu. Napomenuo je da Sveučilište u Zagrebu ne može 
surađivati sa sveučilištima koja ne poštuju javnu odgovornost, odnosno 
odgovornost prema hrvatskoj državi. Složio se s rektorom Barbieriem o potrebi 
policentričnoga razvoja, međutim postavlja se pitanje kako uvoditi nove studije i 
sveučilišta kada postojeći nisu dostatno financirani. 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri smatra da problem postoji i u sustavu naplata školarina 
od studenata koji bi trebao biti jedinstven za studente koji prilikom prenošenja 
nepoloženih predmeta u sljedeću godinu plaćaju samo nepoložene ECTS bodove. 
Smatra da bi trebali plaćati kaznene bodove i sustav se ne bi smio razlikovati među 
sveučilištima.  

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć svjestan je činjenice da je nekada na sjednicama 
Rektorskoga zbora postojala veća suglasnost među sveučilištima i određeni 
zaključci doneseni su jednoglasno. Podsjetio je da je programski ugovor dokument 
koji je nastao iz Odluke Vlade RH, a od svih javnih sveučilišta, Ministarstvo jedino 
Sveučilištu Sjever ne plaća glavarinu za redovite studente i dodatak za znanstvena 
produktivnost. Za glavarine po studenatu, Sveučilište Sjever je zakinuto za 2,8 
milijuna kuna, a za znanstvenu produktivnost 100%. Rektor Milković je zaključio 
podrškom razgovoru o načelima i zajedničkom zastupanju interesa. 

Prof. dr. sc. Nikša Burum obzirom na navedeno predložio je da se ponovi zahtjev 
Vladi Republike Hrvatske o povlačenju Odluke o programskom financiranju javnih 
visokih učilišta. Također, predlaže se da Model financiranja bude onakav kakav su 
predložili Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zagrebu.  

Prof. dr. sc. Dijana Vican  predlaže da se u zahtjevu Vladi navedu razlozi zbog 
kojeg se zahtjev ponavlja, a to je zato što se Odluka ne primjenjuje jednako na sva 
sveučilišta i zato jer ista nije u skladu sa Zakonom. Stoga treba predložiti da se 
prijeđe na predloženi novi način financiranja koji su preložili Sveučilište u Zagrebu 
i Sveučilište u Splitu.  

Temeljem provedene rasprave, predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 

I. 

Sukladno članku 109. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnos ti i visokom 
obrazovanju, sredstva iz Državnoga prora čuna trebaju se dozna čavati 
sveu čilištima u ukupnome iznosu, a  vlastite prihode sve učilišta ne 
uračunavati u programske ugovore. Sredstva za razvoj su stava znanosti i 
visokog obrazovanja, istraživa čku infrastrukturu i opremu u skladu s 
odredbama članka 108. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visok om 
obrazovanju raspore đuje ministar na temelju javnog poziva i mišljenja 
povjerenstva a ne putem programskih ugovora. Stoga je Rektorski zbor RH 
mišljenja da Odluka Vlade RH o programskom financir anju javnih visokih 
učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 
2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (NN 87/2018) nije u skladu sa Zakonom. 
Također, to čka VIII. Odluke, koja se odnosi na znanstvenu i umj etničku 
djelatnost,  ne primjenjuje se jednako na sve zapos lenike javnih sveu čilišta, 
zaposlenike na teret Državnog prora čuna i zaposlenike zaposlene na teret 
vlastitih prihoda javnog sveu čilišta, posebno u dijelu koji se odnosi na 
obračun znanstvene produktivnosti. 



 

 

 

II. 

Rektorski zbor predlaže novi model financiranja jav nih visokih u čilišta (po 
uzoru na Republiku Austriju i Republiku Francusku) koji bi  trebao 
uklju čivati:  

• ukupne materijalne troškove infrastrukture sveu čilišta (npr. struja, 
plin, voda, održavanje...) prema prijedlogu svakog pojedinog 
sveu čilišta,  

• troškove 'laboratorija', opreme te ostale specifi čne troškove 
sveu čilišne nastave koji ovise o znanstvenim podru čjima studijskih 
programa a dijelom o broju studenata na pojedinom s tudijskom 
programu, 

• troškove za studente na na čin da se ispla ćuje jednak iznos po 
studentu u svim znanstvenim podru čjima i 

• troškove znanstvene i umjetni čke djelatnost te transfer tehnologija. 

III. 

Rektorski zbor RH predlaže Vladi RH da stavi izvan snage Odluku iz to čke I. 
ovoga Zaklju čka te da se prije đe na novi model financiranja javnih visokih 
učilišta u Republici Hrvatskoj prema prijedlogu Rekto rskoga zbora (primjer: 
prema odredbama austrijskog Zakona o sveu čilištima - Universitätsgesetz  iz 
2002., Sveučilište u Be ču i Republika Austrija sklopili su Sporazum o surad nji 
za razdoblje od 2019. do 2021. – programski ugovor kao javnopravni ugovor, 
koji je objavljen 19. prosinca 2018. u Republici Au striji). 

 

Ad. 6. Financiranje znanstvenih časopisa  

Predsjednik Rektorskoga zbora  je rekao kako je predsjednica Nacionalnog 
vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj prof. dr. sc. Mirjana Polić 
Bobić uputila zahtjev za hitan prijem predsjedniku Vlade RH u povodu Apela 
Senata Sveučilišta u Zagrebu za očuvanje sustava javnoga financiranja domaćih 
znanstvenih časopisa te za regularno i dostatno financiranje znanstvenih časopisa 
u 2019. godini. Predložila je da na sastanaku s premijerom u ime Nacionalnog 
vijeća sudjeluju tri člana: prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, predsjednica 
Nacionalnog vijeća, prof. dr. sc. Igor Gliha, dekan Pravnoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Ante Čović, predsjednik koordinacije urednika znanstvenih 
časopisa. Predlaže da se izaslanstvo za sastanak s premijerom proširiti s 
izaslanstvom Rektorskoga zbora: prof. dr. sc. Nikša Burum, predsjednik 
Rektorskoga zbora, prof. dr sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i prof. 
dr. sc. Josip Faričić, prorektor Sveučilišta u Zadru.  

Ivo Šušak  je podsjetio kako se na Rektorskome zboru već raspravljalo o 
financiranju domaćih znanstvenih časopisa te je Sveučilište u Zagrebu napisalo 
navedeni Apel. Smatra da je sada trenutak da se spasi sustav financiranja 
znanstvenih časopisa na način da Vlada rebalansom iz rezervnih sredstava 
proračunske pričuve doznači iznos od 4.452.622,00 kuna koliki je iznos 
prošlogodišnjeg financiranja časopisa sveučilišta koja nisu potpisala programske 
ugovore jer će se kasnije osjetite posljedice u području društvenih i humanističkih 
znanosti.  

Prof. dr. sc. Dijana Vican  je naglasila kako je ministrica Divjak tvrdila kako je iznos 
za znanstvene časopise predviđen unutar programskih ugovora, dok je osobno 
imala uvid u tri različite verzije ugovora te niti u jednoj verziji nisu bila uključena 



 

sredstva za financiranje znanstvenih časopisa, na što je Ivo Šušak  dodao da je 
člankom 108. stavak 3 temeljnoga Zakona propisano da se sredstva za časopise 
moraju objavljivati putem javnog poziva.   

Temeljem provedene rasprave, predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 
I. 

Rektorski zbor podržava prijedlog Senata Sveu čilišta u Zagrebu sa sjednice 
održane 19. studenoga 2019. da se od Vlade Republik e Hrvatske  zatraži  
financijsko podupiranje u teku ćoj godini onih znanstvenih časopisa koje 
izdaju sveu čilišta koja nisu potpisala programske ugovore na ra zini 
prošlogodišnjeg financiranja u ukupnom iznosu od 4. 452.622,00 kuna te da 
se  tražena sredstva u najhitnijoj proceduri dozna če navedenim časopisima.  

II. 

Rektorski zbor moli predsjednika Vlade Republike Hr vatske da  primi 
objedinjeno izaslanstvo predstavnika Nacionalnog vi jeća za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj, Rektorskog zbora R epublike Hrvatske i 
Sveučilišta u Zagrebu na sastanak na kojem bi se razmotr ili akutni problemi 
financiranja znanstvenih časopisa u teku ćoj godini i na čelna pitanja 
očuvanja jedinstvenog sustava financiranja znanstveni h časopisa u 
Republici Hrvatskoj. 

III. 

Rektorski zbor jednoglasno imenuje prof. dr. sc. Ni kšu Buruma, predsjednika 
Rektorskog zbora Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Josipa Fari čića, prorektora Sveu čilišta u 
Zadru u objedinjeno izaslanstvo utvr đeno u čl. 2. ovoga Zaklju čka. 

 

Ad.7. Model apsorpcije sredstava iz Europskih fondo va za hrvatska 
sveu čilišta 

Prof. dr. sc. Damir Boras  rekao je da o ovoj temi govori temeljem izvještaja 
prorektora Mladena Janjanina koji je 18. listopada 2019. sudjelovao na sastanku u 
MZO-u gdje su ministrica Blaženka Divjak sa svojim djelatnicima i predsjednica  
AMPEU-e (Agencije za mobilnost i programe EU), prezentirali prijedlog modela 
apsorpcije sredstava iz europskih fondova za hrvatska sveučilišta. Na tom 
sastanku prorektor Janjanin se usprotivio predloženom modelu te rekao da se sve 
predloženo može provoditi isključivo u okviru realnih mogućnosti hrvatskih 
sveučilišta i kroz načela nacionalne sveučilišne strategije. Naime, u MZO-u se ne 
vodi računa o tome koliko sveučilišta mogu stvarno apsorbirati Erasmus plus 
sredstava, pa je tako i Sveučilište u Zagrebu dobilo 3,5 milijuna eura više nego što 
je tražilo, iako ta sredstva nije u mogućnosti apsorbirati. Rektor Boras požalio se 
da se mladi ne prijavljuju na Erasmus jer ne mogu financijski podnijeti stvarne 
troškove boravka na Erasmus razmjeni. Obzirom na to da sva hrvatska sveučilišta 
nisu ista, niti svi imaju jednake uvjete i mogućnosti, prof. Boras smatra da bi se o 
toj temi trebali očitovati rektori svih sveučilišta i da bi na temelju toga Rektorski zbor 
trebao donijeti preporuku o odnosu MZO-a i AMPEU-a prema ovoj temi i hrvatskim 
sveučilištima. Zaključio je kako će zadužiti prorektora Mladena Janjanina i 
rukovoditeljicu Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju Branku Roščić da 
izrade prijedlog promjene modela financiranja koji će potom predložiti članovima 
Rektorskoga zbora. 



 

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć kritizirao je dokument koji je izradila Agencija za 
mobilnost i programe EU, a koji govori o tome da su za natječaj 2019. mnogi 
korisnici zatražili manji broj mobilnosti studenata u odnosu na natječaj 2018., što 
smatra neistinitim, jer su primjerice Sveučilištu u Zadru i Sveučilištu Sjever 
smanjeni iznosi financiranja gotovo za duplo. Istaknuo je da ovaj dokument ne 
navodi istinu jer su pojedina sveučilišta spriječena u odlaznoj mobilnosti, na što je 
rektor Boras dodao da cjelokupna metodologija Agencije za mobilnost i programe 
EU nije dobra. 

Predsjednik Rektorskoga zbora je zaklju čio kako će Sveučilište u Zagrebu 
izraditi novi model dodjele financijske potpore unu tar Erasmus plus 
mobilnosti, a nakon šta se rektori slože i pismeno očituju, o predloženom 
modelu će se provesti glasanje na sjednici Rektorskoga zbor a. 

Ad.8. Razno  

Ad.8.1. Studij medicine na Sveu čilištu J. Dobrile u Puli 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri rekao je da je Sveučilište J. Dobrile u Puli pokrenulo 
proceduru pokretanja studija medicine te, iako je Nacionalno vijeće za znanost, 
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj o toj temi raspravljalo na sjednici održanoj 
16. listopada 2019., do danas nije dobio pisano mišljenje Nacionalnoga vijeća. 
Naglasio je da je Nacionalno vijeće trebalo samo izglasati odobrenje načina 
izvedbe studija kao integriranog sukladno članku čl.70 stavka 5. Zakona. Rektor 
Barbieri smatra da je studij medicine potreban građanima Istre, a ne samo 
Sveučilištu u Puli, dok je kao osnovni cilj za pokretanje istog naveo podizanje 
zdravstvenog standarda u Istri, koji se može ostvariti jedino pokretanjem studija u 
tom dijelu Hrvatske. Smatra da Nacionalno vijeće očito nije prepoznalo namjeru 
policentričnog razvoja Hrvatske.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  složio se sa rektorom Barbierijem da bi pokretanje 
studija medicine podiglo zdravstveni standard Istre, međutim naglasio je da je 
država ta koja treba osigurati financiranje i strateški odlučiti što će financirati. 
Smatra da ovaj problem nije pitanje samo Nacionalnog vijeća budući je potrebno 
osigurati kriterije poštovanja strategije razvoja Hrvatske. Rektor Boras naglasio je 
kako je teško dati potporu pokretanju novoga fakulteta dok MZO ni postojećima ne 
financira ono što je potrebno. Gledano sa društvenog aspekta podržava da 
Sveučilište u Puli pokrene Medicinski fakultet, čija se sredstva moraju osigurati kroz 
državne, lokalne, županijske i gradske institucije. 

Prof. dr. sc. Dragan Ljuti ć podržao je sve gore navedeno, kazavši da je sigurnost 
življenja potrebna u svakom dijelu naše države, pa tako i u Istri. Podsjetio je da je 
Medicinski fakultet u Splitu izrastao iz bolnice, pa je predložio da se na taj način 
oformi i Medicinski fakultet u Puli, budući je Opća bolnica u Puli dovoljno jaka da 
može postati klinička bolnica.  

Ad.8.2. Reguliranje radno-pravnog statusa na suradn ičkim radnim mjestima 
koje financira Hrvatska zaklada za znanost 

Prof. dr. sc. Dijana Vican zamolila je da se ponovni zahtjev prema MZO-u, točnije 
državnom tajniku Tomi Antičiću, vezano uz reguliranje radno-pravnog statusa 
djelatnika u suradničkim zvanjima i na suradničkim radnim mjestima koje financira 
Hrvatska zaklada za znanost ističući da se taj dopis već dva puta slao u MZO. 
Budući da odgovor još uvijek nije stigao, rektorica Vican predlaže da se isti ponovi 
i to na sve odgovarajuće adrese u Ministarstvu.  

Ad.8.3. Uvjeti za reizbor na znanstvena, znanstveno -nastavna, umjetni čko-
nastavna, nastavna i stru čna radna mjesta 

Prof. dr. sc. Dijana Vican  zatražila je da Rektorski zbor uputi zahtjev prema 
Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj da što je 



 

prije moguće donese podzakonski akt kojim će propisati minimalne uvjete radnih 
obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, 
nastavna i stručna radna mjesta, budući da u ovome trenutku ne postoje 
odgovarajući propis koji regulira reizbor.   

Ad.8.4. Primjena Kolektivnog ugovora i norma sati 

Prof. dr. sc. Dijana Vican  je podsjetila da Rektorski zbor donosi Odluku o načinu 
provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno nastavna zvanja, 
umjetnička i nastavna zvanja, a na Sveučilištu u Zadru se trenutno suočila sa 
pritiskom na Povjerenstvo koji ocjenjuje nastupno predavanje.  

Predsjednik Rektorskoga zbora  predložio je da se za jednu od sljedećih sjednica 
razgovara o Odluci Rektorskoga zbora vezano uz nastupno predavanje, te upitao 
je li pravna obveza Rektorskoga zbora pokrenuti izmjenu uvjeta Rektorskoga zbora 
za izbor u zvanja u kojem stoji norma sat, budući da se u Kolektivnom ugovoru 
govori o kontakt satu i nije jednostavno preračunati norma sate u kontakt sate i 
obratno.  

Prof. dr. sc. Dijana Vican  smatra da je potrebno da se sva sveučilišta ujednače u 
tumačenju norma sati te smatra da bi se trebao ponoviti zahtjev za odgodom 
primjene Kolektivnog ugovora, kao i da se sveučilišta trebaju uskladiti o minimalnoj, 
optimalnoj i maksimalnoj satnici, budući da se prekovremeni rad ne može 
izračunati.  

Ivo Šušak  je rekao da je Sveučilište u Zagrebu pokrenulo tri sudska procesa od 
čega su dva pred Ustavnim sudom u Zagrebu, dok je treći pred Općinskim sudom 
u Zagrebu. Prvi postupak je vezan uz prijedlog za ocjenu ustavnosti zakonitosti 
pravnih pravila koja se primjenjuju iz Kolektivnog ugovora, drugi je prijedlog za 
ocjenu ustavnosti zakonitosti Pravilnika o osnovama financiranja visoke naobrazbe 
na javnim visokim učilištima koji je ministrica stavila izvan snage, a treći je tužba 
protiv Republike Hrvatske zbog nezakonitog Kolektivnog ugovora. Vezano uz 
kontakt sat, Ivo Šušak ponovio je da taj pojam ne postoji u niti jednom propisu koji 
se tiče radnog zakonodavstva, sudskoj praksi, kao ni teoriji. Naime, Nacionalno 
vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj nije od 2013. godine do 
danas donijelo kriterije za reizbor, stoga prema mišljenju Ive Šuška svaki reizbor 
koji se obavlja je nezakonit, pa prema tome nema smisla da Rektorski zbor mijenja 
Odluku o izborima u zvanja vezano uz pojam norma sata tj. kontakt sata. Zaključio 
je da je pitanje reizbora isključivo ovlast Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj koje mora donijeti kriterije i uvjete za reizbor.  

Ad.8.5. Pravilnik o izborima u znanstvena zvanja 

Rektorica Vican je rekla kako je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje 
i tehnološki razvoj  u procesu izmjene Pravilnika o izborima u znanstvena zvanja i 
to u dijelu koji se odnosi na uvjete za izbor u humanističkim znanostima, gdje polje 
filologije nije izjednačeno sa jezikoslovljem, odnosno sa onima koji se bave 
teorijom i poviješću književnosti. Iskazala je nezadovoljstvo jer smatra da je taj 
Pravilnik napravio veliku diskriminaciju u izborima u društveno-humanističkim 
znanostima u odnosu na sve druge pa je predložila da taj Pravilnik bude tema za 
sljedeću sjednicu Rektorskoga zbora, nakon čega bi Rektorski zbor svoje 
prijedloge za izmjene Pravilnika uputio Nacionalnom vijeću za znanost. Osobno će 
pripremiti točku za sljedeću sjednicu. 

Ad.8.6. Financiranje djelatnosti Interuniverzitetsk og centra Dubrovnik (IUC) 

Prof. dr. sc. Damir Boras  je rekao kako je u ime Sveučilišta u Zagrebu uputio 
dopis predsjedniku Vlade, Andreju Plenkoviću povodom problema u financiranju 
djelatnosti Interuniverzitetskog centra Dubrovnik (IUC) smještenog u Dubrovniku u 
zgradi Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, a financiranog 



 

od strane Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Naime, 
od 2019. godine nastupile su poteškoće u financiranju djelatnosti IUC-a kojeg MZO 
kao i njegovi pravni prednici potpomažu i financiraju još od 1972. godine, a 
Sveučilište u Zagrebu snosio troškove plaća tri zaposlenika IUC-a. Rektor Boras 
rekao je da je MZO odbilo izravno financirati IUC iako postoji zakonska odredba 
koja predviđa iznimke za financiranje međunarodnih udruga. Potom je podsjetio da 
je tijekom 2017. godine Rektorski zbor izdao Preporuku za izravno financiranje 
IUC-a koje je doista u posljednje dvije godine doznačavalo sredstva IUC-a, ali je iz 
nepoznatih razloga to prekinulo. Na sastanka u MZO-u, predstavnici IUC-a 
izvješteni su da će IUC ubuduće financirati preko Sveučilišta u Rijeci koje je za 
razliku od Sveučilišta u Zagrebu potpisalo Programski ugovor. Dodao je kako je 
rektorica Sveučilišta u Rijeci na jednom sastanku izjavila kako je pristala da se 
novac transferira preko njezinog sveučilišta jer će „suradnja Sveučilišta u Rijeci i 
IUC-a doprinijeti boljoj vidljivosti i referencama Sveučilišta u Rijeci“.  Rektor Boras 
smatra da je riječ o još jednom u nizu pritisaka i ograničenja koja se stavljaju pred 
Sveučilište u Zagrebu i pred njega kao rektora zbog nepotpisivanja, za njih 
nepovoljnog i štetnog Programskog ugovora koji je predložio MZO. Istaknuo je da 
je ovime nanesena velika šteta Sveučilištu u Zagrebu kroz smanjenje vidljivosti i 
referenci za Sveučilište u Zagrebu. Naglasio je kako je 50 godina suradnje 
Sveučilišta u Zagrebu i IUC-a ugroženo postupcima MZO-a. Rektor Boras je dodao 
kako je premijera Plenkovića zamolio za posredovanje u nastavku financiranja 
IUC-a na dosadašnji način, za koji ne postoje nikakve pravne prepreke ili preko 
domaćina Sveučilišta u Zagrebu koji osigurava i plaće za tri zaposlenika IUC-a.  

Ivo Šušak  je dodao kako je 2012. godine, Vlada RH je na temelju ustavne i 
zakonske ovlasti, donijela je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge. Napomenuo je kako se više ne može financirati niti jedna udruga 
ako se ne javlja na natječaje. Ta uredba također kaže da se udruge mogu izravno 
financirati iz državnog proračuna ako su od posebnog nacionalnog interesa. Prije 
tri godine MZO je prihvatilo to stajalište i dvije godine izravno financiralo tu 
međunarodnu udrugu koja je registrirana u Hrvatskoj. Za cijelu 2019. godinu MZO 
nije doznačio sredstva te je došao u pitanje ugled te međunarodne udruge. Potom 
je napravljen aneks ugovora Programskog ugovora Sveučilišta u Rijeci kojim se 
financira međunarodna vidljivost Sveučilišta u Rijeci i onda se kroz formu 
međunarodne vidljivosti financira jedna međunarodna udruga naglasivši kako ništa 
nije priječilo MZO da izravno financira IUC. S druge strane, IUC je podstanar 
Sveučilišta u Zagrebu koje ga financira pod vrlo povoljnim uvjetima boravka u 
prostorima Sveučilišta. Smatra da se udruga ne može financirati kroz Programski 
ugovor jednog sveučilišta, budući da je Sveučilište u Zagrebu član te udruge i 
financira tri bruto plaće njezinih djelatnika.  

Temeljem provedene rasprave, predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 

Rektorski zbor podržava stajalište Sveu čilišta u Zagrebu u svezi financiranja 
Interuniverzitetskog centra (IUC) te predlaže da se  IUC od idu će godine 
financira u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerili ma i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od i nteresa za op će dobro koje 
provode udruge (“Narodne novine” broj 26/2015). 

Ad.8.7.  Radionica Universities of Enlightenment 

Paula Pavleti ć izvijestila je o pristiglom pozivu Austrijske rektorske konferencije 
na 2. radionicu u okviru inicijative „Universities for Enlightenment“ koja će se održati 
13. i 14. siječnja 2020. u Beču. Podsjetila je da su u ime Rektorskoga zbora na 1. 
radionici sudjelovali prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, prof. dr. sc. Miloš 



 

Judaš, izv. prof. dr. sc. Slaven Zjalić i ona, stoga je potrebno odlučiti tko će 
sudjelovati na 2. radionici. Podsjetila je da je rok prijave 23. prosinac, na što su se 
rektori složili da će naknadno, putem maila predložiti tko će u ime Rektorskoga 
zbora sudjelovati na toj radionici. 

Ad.8.8. Open Science Cloud (EOSC)  

Paula Pavleti ć izvijestila je o upitniku EUA (European University Association) 
vezano uz analizu European Open Science Cloud-a (EOSC) te Open Access-a 
(otvoreni pristup znanosti) kojim se Rektorski zbor traži odgovore na neka pitanja 
vezana uz nacionalnu politiku prema toj temi.  

Zaključeno je da će se upitnik proslijediti rektorima te na temelju pristiglih odgovora 
P. Pavletić će pripremiti objedinjeni odgovor prema EUA. 

Predsjednik Rektorskoga zbora  zahvalio je svima na sudjelovanju i zaključio 
sjednicu u 20 sati. 

 

Zapisnik sastavile:          Predsjednik Rektorskoga zbora 
 
  
 
Paula Pavletić, prof. i     prof. dr. sc. Nikša Burum 
Petra Lojen, mag. oec.                       Rektor Sveučilišta u Dubrovniku 
 


