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Z A P I S N I K 

2. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2019./2020. godini održane 20. 
prosinca 2019. u Nastavno-pokusnom objektu Šumarskog fakulteta – Zalesina s 
početkom u 18:00 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. 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, 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

7. prof. dr. sc. Željko Tanji ć, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
8. prof. dr. sc. Zoran Tomi ć, rektor Sveučilišta u Mostaru, 
9. doc. dr. sc. Damir Jugo , predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
10. Renato Novi ć, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru, 
 

Ostali nazo čni: 

11. izv. prof. dr. sc. Slaven Zjali ć, prorektor Sveučilišta u Zadru, 
12. izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško , savjetnik rektora Sveučilišta J. Dobrile u      
        Puli,  
13. izv. prof. dr. sc. Nebojša Stoj čić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
14. prof. dr. sc. Emilio Marin , prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
15. Heli-Hajdi ć Nikoli ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu, 
16. Ivica Šušak, dipl. iur. , voditelj Ureda za pravne poslove Sveučilišta u     
        Zagrebu, 
17. Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur. , glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
18. Paula Pavleti ć, prof.,  tajnica Rektorskoga zbora, 
19. Petra Lojen, mag. oec.,  stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora, 
20. Iva Budimir, savjetnica rektora Sveučilišta u Zagrebu za medije i marketing, 
21. Andrea Mešanovi ć, Sveučilište u Rijeci, 
22. prof. dr. sc. Tibor Pentek , Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
23. prof. dr. sc. Josip Margaleti ć, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
24. prof. dr. sc. Stjepan Pervan , Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
25. doc. dr. sc. Vjekoslav Živkovi ć, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
26. doc. dr. sc. Stjepan Mikac , Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
27. prof. dr. sc. Milan Oršani ć, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

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 2. sjednicu Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2019./2020. te pozdravio prisutne rektore, glavne tajnike i 
ostale prisutne kolege te im zahvalio na dolasku. Posebno je zahvalio domaćinima 
ove sjednice Rektorskoga zbora, dekanu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u 



 

Zagrebu prof. dr. sc. Tiboru Penteku, kao i svim prisutnim prodekanima istoga 
fakulteta.  

Nakon toga, predsjednik Rektorskoga zbora predložio je sljedeći 

Dnevni red: 

1. Prihva ćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskoga zbora u akad emskoj 
godini 2019./2020. održane 25. studenoga 2019.; 

2. Osnivanje Radne skupine MZO-a za podršku izradi Pra vilnika o radu 
Ureda za transfer tehnologije;  

3. Financiranje umjetni čkog podru čja na sveu čilištima;  

4. Razno. 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.1. Prihva ćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskoga zbora u akad emskoj 
godini 2019./2020. održane 25. studenoga 2019.; 

U okviru ove točke predsjednik Rektorskoga zbora  istakao je da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen tekst prijedloga zapisnika 1. sjednice Rektorskoga zbora 
održane 25. studenoga 2019. godine te je zamolio članove Rektorskoga zbora da 
se očituju o istome. Budući da primjedbi i prijedloga za izmjenom nije bilo, zapisnik 
1. sjednice Rektorskoga zbora u ak. god. 2019./2020. jednoglasno je prihvaćen u 
cijelosti.  

Ad.2. Osnivanje Radne skupine MZO-a za podršku izra di Pravilnika o radu 
Ureda za transfer tehnologije; 

Predsjednik Rektorskoga zbora  izvijestio je o dopisu Ministarstva znanosti i 
obrazovanja kojim se traži da rektori svakog pojedinačnog sveučilišta predlože 
člana i zamjenika u Radnu skupinu za podršku izradi Pravilnika o radu Ureda za 
transfer tehnologije. Predsjednik Rektorskoga zbora potom je dao riječ prof. 
Borasu koji je i predložio raspravu o ovoj temi.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  podsjetio je da je na Sveučilištu u Zagrebu prije pet 
godina otvoren Ured za inovacije i transfer tehnologije koji djeluje vrlo proaktivno. 
Uključivanjem tehničkih, ali i ostalih fakulteta u patente, inovacije i transfer 
tehnologije, Sveučilište u Zagrebu priključilo se svjetskim trendovima prikazivanja 
i prezentiranja svojih inovacija po svjetskim sajmovima na kojima je u posljednjih 
pet godina osvojilo preko 140 glavnih nagrada. Smatra da Ministarstvo znanosti  i 
obrazovanja ne smije propisivati uvjete pod kojima će sveučilišta osnivati Ured za 
transfer tehnologije, budući je to protiv Ustava kao i  Zakona o znanosti i visokom 
obrazovanju. Smatra da je važno da Rektorski zbor imenuje u tu Radnu skupinu 
odgovarajuće stručnjake čija će zadaća biti zalagati se za ono što je sveučilištima 
potrebno kao i za ostvarenje autonomije sveučilišta. Rekao je da su, uz Sveučilište 
u Zagrebu, urede za transfer tehnologija osnovali Sveučilište u Rijeci i Sveučilište 
u Splitu.  

Prof. dr. sc. Vlado Guberac  smatra da kada je u pitanju osnivanje Ureda za 
transfer tehnologije, glavnu riječ Radne skupine trebale bi imati osobe imenovane 
od strane sveučilišta, što je u ovom trenutku upitno budući je nepoznat broj članova 
Radne skupine.  

Predsjednik Rektorskoga zbora  predložio je da svako sveučilište imenuje po 
jednog člana u Radnu skupinu koji će, o svojim prijedlozima vezanim uz rad iste, 
obavještavati Rektorski zbor.  



 

Ivica Šušak podsjetio je da MZO nema mehanizam i instrumente putem kojih dijeli 
sredstva i potiče transfer tehnologije iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, već 
su sve financije u nadležnosti ministra gospodarstva. Za donošenje Pravilnika kao 
podzakonskog akta, naglasio je, prije svega mora postojati uporište u Zakonu koje 
u ovom slučaju ne postoji. Točnije, kao uporište se daje Nacionalni program reformi 
Vlade Republike Hrvatske gdje se zajedno sa donošenjem novog Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i sa izmjenama i dopunama Zakona o zakladi pokušava 
umetnuti i donošenje Pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologija. Ivo Šušak 
rekao je da Vlada i ministrica ne smiju propisivati ustrojstvo unutarnjih ustrojbenih 
jedinica bilo kojeg sveučilišta. Smatra da je je važno da su sveučilišta i Rektorski 
zbor uključeni u rad spomenute Radne skupine.  

Nakon provedene rasprave predsjednik Rektorskoga zb ora je zaklju čio kako 
će sukladno zahtjevu Ministarstva znanosti i obrazov anja, svako sveu čilište 
imenovati svojeg predstavnika i njegovog zamjenika u Radnu skupinu MZO-
a za podršku izradi Pravilnika o radu Ureda za tran sfer tehnologije, te o 
imenovanju obavijestiti tajnicu Rektorskoga zbora k ako bi Rektorski zbor bio 
u mogu ćnosti koordinirati njihov rad u navedenoj Radnoj sk upini.  
 

Ad.3. Financiranje umjetni čkog podru čja na sveu čilištima 

Prof. dr. sc. Damir Boras  je izvijestio o dopisu dekana umjetničkih akademija 
Sveučilišta u Zagrebu prema ministrici znanosti i obrazovanje, a na znanje 
premijeru RH g. Andreju Plenkoviću, kojim se traži pomoć oko rješavanja problema 
financiranja umjetničkog područja, posebno vezano uz financiranje vanjske 
suradnje. 

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć je istaknuo kako se vanjska suradnja financira iz 
temeljnog financiranja iz školarina ali je upozorio kako su umjetnički studiji jako 
skupi obzirom da se nastava odvija s malim grupama studenata ili čak „jedan na 
jedan“ te financiranje studija iz sredstava školarina nije dostatno. Posebno je 
upozorio kako je obračun umjetničkog rada unutar programskog financiranja nije 
primjeren budući da se uračunavaju radovi uvršteni u baze „Web of Science“ i 
SCOPUS, a umjetnici nisu birani u znanstvena zvanja te nemaju radove u 
znanstvenom području. Budući da na Sveučilištu Sjever imaju samo jednog 
nastavnika koji je izabran u znanstveno zvanje, dobili su sredstva samo za njega.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  upozorio je na umjetničko, kulturno i društveno 
djelovanje sveučilišta koje se ne smije zanemariti te zatražio Rektorski zbor da 
podrži predstavke iznesene u dopisu umjetničkih akademija. Također moli da se 
na dopis upozori i Nacionalno vijeće za znanost i tehnološki razvoj. 

Prof. dr. sc. Dragan Ljuti ć je istaknuo kako kriteriji za vrednovanje umjetničkog 
rada nisu prikladni kao baza za financiranje umjetničkog područja. 

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć-Samaržija  je rekla kako je Odlukom o programskom 
financiranju Vlade RH definiran iznos za temeljno financiranje po zaposleniku u 
umjetničkom području od 13.500 kn, te da su sredstva za vanjsku suradnju 
planirana unutar iznosa od 10 milijuna kuna koja se raspoređuju temeljem 
popisivanja programskih ugovora svakog sveučilišta. Sveučilište u Rijeci je 
temeljem potpisanog ugovora ostvarilo sredstva za vanjsku suradnju.   

Ivica Šušak  je upozorio kako je Odluka o programskom financiranju nezakonita na 
što je Rektorski zbor već upozorio Vladu RH. Zaboravljeni su kriteriji za umjetničko 
područje te, budući da se radi o najskupljem obliku nastave, na ovaj se način 
pridonosi ukidanju umjetničkih studija. Ovo je još jedan dokaz da je ta Odluka 
nezakonita. Obzirom na sadašnje financiranje, može se reći da se ne radi o 
programskom već o institucijskom financiranju. Predlaže da se inzistira na 



 

francuskom modelu financiranja ili financiranja koje provodi Sveučilište u Beču. 
Vlada mora znati kakve ciljeve želi ostvariti putem programskih ugovora.  

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

ZAKLJU ČAK  

I. 

Rektorski zbor podržava navode iznesene u dopisu de kana triju akademija 
Sveučilišta u Zagrebu, posebno vezano uz uskratu honorar a vanjskih 
suradnika za njihov rad u prošloj akademskoj godini . 

II. 

Rektorski zbor smatra da kvalitativni kriterij za v rednovanje znanstvene i 
umjetni čke djelatnosti,  tj. radovi uvedeni u baze Web of S cience i SCOPUS, 
kao što je propisano Odlukom Vlade RH o programskom  financiranju javnih 
visokih u čilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019.do 
2021./2022., nije primjenjiv na umjetni čko podru čje. 

 

Ad.4.Razno 

Ad.4.1. Hrvatska zaklada za znanost 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac  je podsjetio da je već ranije najavljena tematska 
sjednica vezana uz rad Hrvatske zaklade za znanost. Podsjetio je kako su stigli 
rezultati natječaja za projekte Zaklade koje smatra kriminalnima te smatra da treba 
održati tematsku sjednicu na koju će se pozvati ravnatelj i predsjednik Upravnog 
odbora HRZZ-a te ministrica znanosti i obrazovanja. Smatra da Hrvatska zaklada 
za znanost nije zaklada u pravom smislu riječi jer dobiva novac iz proračuna i nema 
zakladnika. Bila je namjera da se financiranje znanosti vrati na Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja ali u konačnici nije. Oformljena je zaklada s ciljem 
anonimnih i pravičnih recenzija koje nisu takve.   

Prof. dr. sc. Damir Boras  je predložio da se na tematsku sjednicu pozove i 
predsjednica saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Također je 
upozorio kako se u izvještajima Zaklade jasno vidi da postoji eksponencijalni pad 
prijava i financiranja društveno-humanističkih znanosti dok postoji relativno dobro 
financiranje prirodoslovlja. Izvijestio je da na Pravnom fakultetu postoji 
međunarodni projekt u okviru kojeg je provedeno istraživanje o procedurama, 
količini i načinu financiranja društveno-humanističkog područja od strane Hrvatske 
zaklade za znanost. Istraživanje je pokazano da je financiranje bilo diskriminatorno 
prema društveno-humanističkim znanostima.  

Ivo Šušak  je rekao kako je važno konstatirati da ne postoji nikakav mehanizam 
kontrole rada Zaklade niti mogućnosti žalbe ili prigovora na bilo koju odluku bilo 
kojeg njezinoga tijela, a ona raspolaže isključivo državnim novcem. Trenutno je 
situacija da Upravni odbor Zaklade donosi odluke iako im je istekao mandat. 
Podsjetio je da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo javni poziv za 
predlaganje kandidata za članove Upravnoga odbora i ti prijedlozi se trenutno 
nalaze na Vladi. Bilo bi dobro da Rektorski zbor reagira i zatraži ponovno 
raspisivanje javnog poziva, tj. poništavanje postojećega jer se boji da će ponovno 
biti prezastupljeno prirodoslovlje a trebalo bi osigurati jednaku zastupljenost svih 
područja. Pravni argumenti za poništavanje javnog poziva su sljedeći: Zakon o 
HRZZ mora biti usklađen sa Ustavom RH kao temeljem i novim Zakonom o 
zakladama. 



 

Izv. prof. dr. sc. Nebojša Stoj čić je upozorio na birokratsko nasilje koje Zaklada 
provodi. 

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć smatra da bi o tome trebalo provesti raspravu u 
Saboru. Predlaže da se prihvate prijedlozi Ive Šuška te da se zaključci – zahtjevi 
za poništenjem javnog poziva upute Vladi RH.  

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć-Samaržija  smatra da bi se rektori trebali pripremiti 
za raspravu jer svatko ima svoja specifična iskustva. Naime, Sveučilište u Rijeci je 
napravilo analizu projekata Zaklade i predstavilo je na Senatu.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je podsjetio kako Rektorski zbor predstavlja preko 80% 
znanstvene produkcije u Republici Hrvatskoj i kompetentan je za raspravu o 
Zakladi. Također smatra da Zaklada ne obavlja funkciju u pravom smislu budući 
da se financira isključivo iz državnih sredstava a ne ulaže novac na način da se 
financira od prihoda.  

Prof. dr. sc. Dragan Ljuti ć je rekao kako treba dobro proučiti procedure i kriterije 
temeljem kojih se imenuju članovi tijela Zaklade. Također, zaklade u svijetu 
osnivaju bogati pojedinci ili institucije a njima upravlja ravnatelj.  

Predsjednik Rektorskoga  zbora  se slaže da se za tematsku sjednicu o Zakladi 
treba dobro pripremiti s konkretnim podacima te predložio da sva sveučilišta 
pošalju svoje pisane primjedbe i pitanja.  

Prof. dr. sc. Željko Tanji ć je rekao kako bi bilo dobro da se rasprava pripremi po 
tematskim područjima: kriteriji za izbor članove Upravnog odbora Zaklade, kriterij 
vrednovanja projekata i provedivost projekta. Posljednje je vezano uz pitanje koliko 
samo sveučilište ima korist od projekta budući da se osobe koje rade na projektu 
moraju osloboditi nastave te bi sveučilište iz vlastitih sredstava trebala zaposliti 
osobu za izvođenje nastave umjesto osoba angažiranih na projektu.   

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć je podsjetio kako se Zaklada financira i dijelom iznosa 
koji su skinuti sa sveučilišta i dodijeljena Zakladi da raspoređuje, a u premisi 
osnivanja Zaklade ideja je bila da jedna trećina budu sredstva iz državnog 
proračuna, jedna trećina sredstva koje bi Zaklada stekla kroz projekte i 
sudjelovanja i jedna trećina bi bile donacije i sredstva koje bi Zaklada stekla od 
potpore iz gospodarstva. Na kraju se financiranje Zaklade svelo na državni 
proračun.  

Prof. dr. sc. Nebojša Stoj čić je upozorio kako je najveći problem u onima koji 
biraju hoće li neki projekt ići u recenziju.   

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

ZAKLJU ČAK 

I. 

Rektorski zbor uputit će Vladi RH zahtjev za poništenjem Javnog poziva za 
predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora HRZZ-a od 27. prosinca 
2017. godine (koji je trajao do 28. velja če 2018.), a  kojeg je u ime Vlade RH 
raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH. S  obzirom da još uvijek 
nije utvr đen prijedlog kandidata za članove Upravnog odbora HRZZ-a od 
strane Vlade RH (20. 12. 2019.), a u me đuvremenu je stupio na snagu novi 
Zakon o zakladama („Narodne novine“ broj 106/18 i 9 8/19), predlažemo 
donošenje odluke o poništenju javnog poziva za pred laganje kandidata za 
članove Upravnog odbora HRZZ-a od 27. prosinca 2017.  godine te izmjene i 
dopune Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost kako b i se uskladio s  novim 
Zakonom o zakladama. Nakon zakonodavnog postupka pr edlažemo raspis 
novog javnog poziva te imenovanje članova Upravnog odbora HRZZ-a. 



 

Rektorski zbor moli Vladu RH i Hrvatski sabor da u postupku predlaganja i 
imenovanja članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost vodi 
računa o predstavnicima svih znanstvenih podru čja u Republici Hrvatskoj (u 
skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetni čkim podru čjima, poljima i 
granama „Narodne novine“ broj 118/09, 82/12, 32/13 i 34/16) kao i svih 
subjekata akademske i znanstvene zajednice u RH u s kladu sa Zakonom o 
zakladama i Zakonom o Hrvatskoj zakladi za znanost.   

II. 

Članovi Rektorskoga zbora će tajnici Rektorskoga zbora do 20. sije čnja 2020. 
dostaviti pisane primjedbe i analize vezano uz rad Hrvatske zaklade za 
znanost temeljem kojih će se pripremiti materijal za raspravu na tematskoj 
sjednici Rektorskoga zbora.  

III. 

Na tematsku sjednicu Rektorskoga zbora o Hrvatskoj zakladi za znanost 
pozvat će se predstavnici Hrvatske zaklade za znanost, pred sjednica 
saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i ministrica znanosti i 
obrazovanja.  

 

Ad.4.2. Državna matura 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac predložio je da se na sljedećoj sjednici Rektorskoga 
zbora raspravlja o državnoj maturi. Podsjetio je kako ove godine veliki broj učenika 
nije položilo državnu maturu što izravno utječe na upis na javna sveučilišta. 
Napomenuo je da je u pojedinim zemljama zapadne demokracije nemoguće ne 
položiti maturu, već se ona polaže na način da srednjoškolac nakon provjere na 
državnoj maturi postiže određen broj bodova sa kojim se potom prijavljuje na 
razredbeni postupak na fakultet. Kao primjer naveo je Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti u Osijeku koji je ove godine izgubio 70 brucoša iz razloga što učenici nisu 
položili esej iz Hrvatskog jezika. Posljedica je da su ti učenici primorani upisati stuij 
na visokom učilištu koje nije bilo njihov prvi odabir i za koje će morati izdvojiti veći 
iznos novaca. Smatra da je Rektorski zbor tijelo koje mora pokrenuti raspravu o 
državnoj maturi i javno apelirati na ovaj problem. 

Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da su ovogodišnji rezultati državne 
mature iz predmeta matematike i engleskog bili jednaki prijašnjim godinama, dok 
su porazni rezultati uočeni kod eseja iz Hrvatskog jezika. Podsjetio je da su sama 
sveučilišta odlučila da će svoj razredbeni postupak prepustiti rezultatima državne 
mature. Također, prema Zakonu o srednjoškolskom obrazovanju, jedino učenici 
gimnazijskog obrazovanja završavaju srednju školu polaganjem državne mature, 
dok učenici strukovnih škola završavaju srednjoškolsko obrazovanje izradom 
završnog rada u samoj školi, te polaganje državne mature nije obvezno. Dodao je 
kako sveučilišta mogu sve učenike koji nisu vezani uz gimnazijsko obrazovanje 
upisivati na studij temeljem prijamnog ispita.  

Doc. dr. sc. Damir Jugo smatra da treba vrlo jasno napraviti razliku između 
srednjoškolaca koji su završili strukovne škole i koji svoje srednjoškolsko 
obrazovanje završavaju polaganjem završnog ispita te se bez državne mature 
mogu upisati na veleučilišta i visoke škole pod uvjetom da polažu prijemni ispit. 
Pozvao je Rektorski zbor da pokrene inicijativu i ostvari mogućnost da se isto 
realizira i na javnim sveučilištima. Rekao je da se na veleučilišta i visoke škole 
upisuju učenici strukovnih srednjih škola koji ne moraju polagati državnu maturu, 
ali to nije dominantno. 

Ivica Šušak  složio se da je potrebno sazvati tematsku sjednice po pitanju državne 
mature, budući je ovaj problem potrebno sustavno riješiti, jer će se  u protivnom 



 

uništiti generacije maturanata. Objasnio je da se zbog promjene paradigme 
zadataka korištenih u državnoj maturi dogodio ovako veliki drop out, jer naši učenici 
nisu naučemni rješavati problemske zadatke.  

Prof. dr. sc. Željko Tanji ć složio se da je pitanje državne mature potrebno 
raspraviti podržavši prijedlog rektora Guberca vezan uz uvođenje kriterija po kojem 
nije moguće ne položiti državnu maturu, već da učenik stječe određen broj bodova 
sa kojim se prijavljuje na upis na sveučilišne studijske programe. Rektor Tanjić 
istaknuo je da se ne smije događati da učenik koji je tijekom četiri godine svog 
gimnazijskog obrazovanja ostvario vrlo dobar ili odličan prosjek ne položi ispit iz 
državne mature.  

Prof. dr. sc. Vlado Guberac  upitao je, budući da su sveučilišta dragovoljno 
donijela odluku da državna matura postane jedini kriterij kod upisa na fakultet, 
mogu li ista donijeti odluku da državna matura ne bude kriterij upisa na fakultet.  

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć-Samaržija pridružila se raspravi rekavši da je ključni 
problem državnih matura, problem kvalitete srednjih škola, a posljedično i kvaliteta 
studenata koji upisuju sveučilišne studijske programe. Smatra da se smanjivanjem 
kriterija za upis na sveučilište neće riješiti problem, budući da je cilj da studenti 
upišu, ali i završe svoje školovanje u optimalnom roku.  

Prof. dr. sc. Dragan Ljuti ć smatra da se na osnovu nekih parametara gubi veliki 
broj mladih ljudi koji su htjeli studirati. Ukazao je na dezintegraciju sveučilišta u 
Hrvatskoj, dok se sveučilišta u svijetu ujedinjuju. Rekao je da je prijemni ispit na 
Medicinskom fakultetu u Zagrebu jasno pokazao da trebamo težiti znanju učenika, 
a ne ocjenama.  

Ivica Šušak  rekao je da od svih država koje imaju uvedenu državnu maturu, jedino 
Hrvatska ima dvojaku ulogu državne mature, gdje se ista vrednuje kao završni ispit 
za srednjoškolsko obrazovanje i kao prijemni ispit za upis na sveučilišta. U ime 
pripreme točke o državnoj maturi za sljedeću sjednicu Rektorskoga zbora predložio 
je da izvjestitelj bude prorektor Sveučilišta u Zadru i predsjednik Upravnog vijeća 
Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, prof. dr. sc. Josip Faričić. 

Predsjednik Rektorskoga zbora zamolio je da se za s ljede ću sjednicu 
Rektorskoga zbora pripreme materijali i argumenti v ezani uz provo đenje 
državne mature, a nakon provedene rasprave Rektorsk i zbor donijeti će svoj 
stav.  

Ad.4.3. Uredba o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 

Prof. dr. sc. Damir Boras predlaže da Rektorski zbor na jednoj o sljedećih 
sjednica raspravlja o promjeni koeficijenata, tj. Uredbi o izmjenama i dopunama 
Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim 
službama (NN 119/2019 od 6. prosinca 2019.) budući se ne poštuje Zakon o 
rasponu plaća, zbog čega se događa da primjerice učitelji na početku svog radnog 
vijeka imaju veću plaću od asistenata na fakultetu.  

Ad.4.4. Izvješ će o studijskom putovanju u Južnoj Americi 

Prof. dr. sc. Emilio Marin  podsjetio je ponovno predloživši da se na jednu od 
sljedećih sjednica Rektorskoga zbora pozove akademik Vladimir Bermanec koji bi 
kao predsjednik izaslanstva Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i 
tehnologiju prezentirao dokument i zaključke proizašle sa studijskog putovanja u 
Južnoj Americi tijekom kojeg su posjećene 4 zemlje, 10-ak gradova, svi centri 
hrvatske dijaspore kao i mnogobrojna sveučilišta. Temeljem istoga, napravljen je 
detaljan izvještaj sa raznim zaključcima i prijedlozima sa znanstvenog i nastavnog 
aspekta, a prof. Marin smatra da bi rezultati te misije iz Južne Amerike bili korisni 
svim hrvatskim sveučilištima.  



 

Ad.4.5. Internacionalizacija 

Prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samaržija  zamolila je da se pitanje 
internacionalizacije uvrsti kao jedna od tema za sljedeću sjednicu Rektorskoga 
zbora gdje bi se također raspravilo o prijedlogu mjera za unaprjeđivanje 
internacionalizacije u domeni studiranja, a koje je Sveučilište u Rijeci dostavilo 
ranije. 

Predsjednik Rektorskoga zbora zahvalio je svima na sudjelovanju i zaključio 
sjednicu u 21 sati. 
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