
 

Klasa: 602-04/19-05/21 
URBROJ: 380-230/071-20-12 
Zagreb, 21. rujna 2020.      
 

Z A P I S N I K 

6. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2019./2020. godini održane 21. rujna 
2020. na Sveučilišu u Zagrebu s početkom u 14:00 sati 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora:  

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

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

3. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
4. prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, 
5. prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 
6. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci,  
7. prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru,  
8. prof. dr. sc. Alfio Barbieri, rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli. 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

9. prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
10. doc. dr. sc. Damir Jugo, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
11. Mateo Marušić, u ime predsjednika Hrvatskoga studentskoga zbora, 
 
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja: 
 
12. prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, 
13. Stipe Mamić, pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja, 
14. Božo Pavičin, savjetnik ministra znanosti i obrazovanja 
 
Ostali nazočni: 

15. prof. dr. sc. Emilio Marin, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
16. Ivica Šušak, dipl. iur., voditelj Ureda za pravne poslove Sveučilišta u        
        Zagrebu, 
17. Heli Hajdić-Nikolić, dipl.iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu, 
18. Zdenka Barišić, mag.iur., glavna tajnica Sveučilišta J.J. Strossmayera u   
        Osijeku, 
19. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
20. prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., zamjenica ravnatelja        
        Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  
21. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskoga zbora, 
22. Petra Lojen, mag. oec., stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora. 
 

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 6. sjednicu Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2019./2020. te na početku pozdravio ministra znanosti i 
obrazovanja, prof. dr. sc. Radovana Fuchsa, prisutne rektore, glavne tajnike i 
ostale kolege te im zahvalio na dolasku.  

Nakon toga, predsjednik Rektorskoga zbora predložio je sljedeći  

Dnevni red: 



 

1. Prihvaćanje zapisnika 5. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2019./2020. održane 4. lipnja 2020.; 

2. Imenovanje članova triju povjerenstava za dodjelu državnih 
stipendija 2020./2021.; 

3. Nastavak rada Povjerenstva za provedbu Sporazuma o suradnji 
Hrvatskog olimpijskog odbora i Rektorskog zbora; 

4. Plan zapošljavanja na sveučilištima; 
5. Programsko financiranje javnih visokih učilišta u Republici 

Hrvatskoj; 
6. Primjena Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje;  
7. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u ak.god. 2020./2021. 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Na početku sjednice predsjednik Rektorskoga zbora dao je riječ Ivani Pavić 
Šimetin koja današnjoj sjednici prisustvuje na zahtjev Nacionalnog stožera civilne 
zaštite.  

Prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., istakla je da na današnjoj sjednici 
sudjeluje u svojstvu zamjenice ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na 
početku podsjetivši da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo zajedno sa 
Ministarstvom znanosti i obrazovanja i sa Sveučilištem u Zagrebu izdalo upute za 
rad sveučilišta, odnosno svih visokih škola, a koje se naslanjaju na upute iz svibnja 
sa nekoliko razlika. Jedna od njih odnosi se na to da je sada veći naglasak stavljen 
na izvođenje nastave u učionicama, odnosno na klasični oblik nastave kao i na 
nošenje maske što i jest sukladno Odluci Stožera civilne zaštite iz srpnja, kojom je 
propisana obveza nošenja maski u javnim ustanovama. Nadalje je rekla da dodatni 
izazov predstavljaju studenti Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Mostaru koji zbog 
studija putuju i prelaze granicu te bi se po pitanju sigurnosti u tom smislu trebalo 
omogućiti da se nastava okrupni koliko je moguće u turnuse kako bi prelasci 
granice zbog nastave bili što rijeđi. Zamolila je rektore da iznesu pitanja i probleme 
sa kojima se sveučilišta susreću kako bi se ista mogla eventualno raspraviti i 
razriješiti.  

Prof. dr. sc. Damir Boras zahvalio je Nacionalnom stožeru na suradnji prilikom 
pisanja preporuka pri čemu je istaknuo da se na Sveučilištu u Zagrebu propisno i 
odgovorno pridržavaju svih epidemioloških mjera i uputa.  

Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija osvrnula se na problem studentskih 
centara i domova u kojima se može očekivati da će doći do obolijevanja i 
poduzimanja mjera samoizolacije. Naime, propisane upute govore da je u 
studentskom domu potrebno osigurati sobu za izolaciju, ali ne dulje od 48 sati 
nakon čega je studenta s izrečenom mjerom samoizolacije potrebno smjestiti u 
organiziranu karantenu. Postavlja se pitanje gdje nakon tih 48 sati smjestiti 
studente, posebice strane studente, zbog čega je potrebno pronaći adekvatan 
smještaj u slučaju da više studenata u studentskom centru ili domu oboli.  

Prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., istakla je da u uputama za studentske 
domove stoji da je nužno imati tzv. organiziranu karantenu i izolaciju koju bi trebala 
organizirati županija sa stožerom i sveučilištem. Studentski domovi bi trebali poslati 
informaciju o potrebnim kapacitetima kako bi se moglo tražiti rješenje u okviru 
županije o tome gdje bi bila smještena organizirana karantena, odnosno 
organizirana izolacija. Pojasnila je da je karantena namijenjena osobama bez 
simptoma koji su u samoizolaciji, dok je izolacija za osobe koje imaju blage 
simptome bolesti, ali ne zadovoljavaju kriterije za hospitalizaciju.  

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić izvijestio je da je Sveučilište u Splitu formiralo COVID-
19 punkt u prostorima Medicinskog fakulteta koji će prikupljati sve informacije o 
mogućim COVID-19 infekcijama na cjelokupnom Sveučilištu. Dežurni punkt 
obavještavat će specijalistu školske i sveučilišne medicine zaduženog za pojedinu 



 

sastavnicu, koji će potom preuzeti daljnju brigu o zaraženom i organizirati njegovo 
zbrinjavanje. Također je rekao da će na Sveučilištu u Splitu svakom studentu na 
početku akademske godine pokloniti po dvije platnene maske.  

Prof. dr. sc. Vlado Guberac rekao je da su studentski domovi na Sveučilištu J.J. 
Strossmayera u Osijeku osigurali tzv. izolacijske sobe koje služe za jednodnevni 
boravak, a daljnju skrb za studenta, posebice ako je riječ studentu stranom 
državljaninu, preuzima KBC Osijek i daljnja procedura ide na način na koji je to 
Stožer definirao.  

Prof. dr. sc. Zoran Tomić istaknuo je da na Sveučilištu u Mostaru koriste 
kombinirani model izvođenja nastave koji je različit s obzirom na specifičnosti 
pojedinog područja - biomedicine s jedne strane i tehničkih i prirodnih znanosti s 
druge strane, dok bi društvene znanosti dominantno izvodile online nastavu. 
Ujedno je naglasio da je Sveučilište u Mostaru poduzelo sve epidemiološke mjere 
u skladu sa epidemiološkim standardima koje je propisalo nadležno tijelo 
Federacije i Županije.  

Predsjednik Rektorskoga zbora je prim. dr. sc. Ivani Pavić Šimetin zahvalio na 
dolasku te zaključio raspravu.  

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika 5. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2019./2020. održane 4. lipnja 2020. 

Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen tekst prijedloga zapisnika 5. sjednice Rektorskoga zbora održane 4. 
lipnja 2020. godine. Budući da nema primjedbi na zapisnik, zapisnik 5. sjednice 
Rektorskoga zbora u ak. god. 2019./2020. jednoglasno je prihvaćen u cijelosti. 

Ad.2. Imenovanje članova triju povjerenstava za dodjelu državnih stipendija 
2020./2021. 

Predsjednik Rektorskoga zbora izvijestio je o dopisu Ministarstva znanosti i 
obrazovanja kojim se traži da Rektorski zbor imenuje po jednoga člana u sljedeća 
povjerenstva; Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM području, 
Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa 
i u Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata.  

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

Odluku  

o predlaganju imenovanja članova Povjerenstva za dodjelu državnih 

stipendija u akademskoj godini 2020./2021. 

I. 

Za članove povjerenstava za dodjelu državnih stipendija u akademskoj 
godini 2020./2021. Rektorski zbor predlaže: 

- izv. prof. dr. sc. Željka Radića, prorektora za pravne poslove i razvoj 

ljudskih potencijala Sveučilišta u Splitu u Povjerenstvo za dodjelu 

državnih stipendija u STEM području; 

- prof. dr. sc. Nedjeljku Balić Nižić, prorektoricu za studije i studente 

Sveučilišta u Zadru u Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija na 

temelju socio-ekonomskog statusa; 

- prof. dr. sc. Mirjanu Hruškar, prorektoricu za prostorni razvoj i sustav 

kontrole kvalitete Sveučilišta u Zagrebu u Povjerenstvo za dodjelu 

državnih stipendija za posebne skupine studenata.   



 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ad.3. Nastavak rada Povjerenstva za provedbu Sporazuma o suradnji 
Hrvatskog olimpijskog odbora i Rektorskog zbora; 
 
Predsjednik Rektorskoga zbora izvijestio je o pristiglom dopisu Hrvatskog 
olimpijskog odbora kojim traže da se Rektorski zbor očituje o nastavku rada 
Povjerenstva za provedbu Sporazuma o suradnji Hrvatskog olimpijskog odbora, 
Rektorskog zbora RH i Hrvatskog akademskog sportskog saveza uz molbu za 
imenovanjem/potvrdom članova Povjerenstva, a sukladno odluci Rektorskoga 
zbora od 1. srpnja 2015.  

Prof. dr. sc. Damir Boras predložio je da se u sastav Povjerenstva umjesto doc. 
dr. sc. Zrinka Čustonje imenuje prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica 
Sveučilišta u Zagrebu.  

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

 
ODLUKU 

I. 

Rektorski zbor podržava nastavak rada Povjerenstva za provedbu 
Sporazuma o suradnji Hrvatskog olimpijskog odbora, Rektorskog zbora RH 
i Hrvatskog akademskog sportskog saveza. 

II. 

U Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke Rektorski zbor na mjesto doc. dr. sc. 
Zrinka Čustonje imenuje prof. dr. sc. Ivanu Čuković Bagić, prorektoricu za  
studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. 

Ostali članovi Povjerenstva ostaju isti kao u Odluci Rektorskoga zbora od 1. 
srpnja 2015. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ad.4. Plan zapošljavanja na sveučilištima 

Predsjednik Rektorskoga zbora u okviru ove točke izvijestio je da se u proteklom 
razdoblju Rektorski zbor nekoliko puta obratio Ministarstvu znanosti i obrazovanja 
gdje je apelirao na promjenu odnosa MZO-a prema sveučilišnom sustavu budući 
da je od 13. svibnja 2016. na snazi Odredba MZO-a o nemogućnosti zapošljavanja 
na visoka učilišta. Temeljem iste, na sveučilištima nije bilo novih zapošljavanja već 
se radilo o zamjenskim zapošljavanjima kroz sustav oslobođenih koeficijenta za 
nastavnike i stručno-administrativno osoblje koje u tekućoj akademskoj godini 
odlazi u mirovinu ili im prestaje ugovor o radu i ostaje upražnjeno radno mjesto. 
Prije toga, (odnosno do dolaska bivše ministrice Divjak), postojao je sustav 
koeficijenata po kojem su sveučilišta mogla autonomno voditi svoju kadrovsku 
politiku te se po tim koeficijentima održavao državni proračun koji sveučilišta nisu 
probijala. Nakon toga MZO je dostavilo Uputu o izradi Plana ljudskih resursa na 
sveučilištima gdje se poimenično morao sastavljati popis svih nastavnika koji 
moraju ići u izbor ili se moralo eksplicitno zahtijevati od MZO-a dopuštenje za 
zamjenu zaposlenika koji su iz određenih razloga odlazili iz sustava. Navedeno je 
sveučilištima bitno usporavalo proces i onemogućavalo vođenje kadrovske politike. 
Obzirom na navedeno, predsjednik Rektorskoga zbora zamolio je ministra da 
razmotri navedeni problem nadajući se da će se u suradnji sa MZO-om odobriti 
Plan upravljanja ljudskih resursa u 2020. godini na sveučilištima i na taj način 



 

omogućiti vođenje kadrovske politike sveučilištima u okviru zadane stavke 
Državnoga proračuna. 

Prof. dr. sc. Damir Boras istaknuo je da su sveučilišta po zakonu autonomna i 
samostalno određuju koga će i na koji način zaposliti pritome ne probijajući 
odobrena sredstva te iz tog razloga nije Ministarstvu slalo pojedinačne popise. 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac rekao je da su na Sveučilištu u Osijeku sastavili Plan 
upravljanja ljudskim resursima u kojima su do detalja razrađeni koeficijenti. Unatoč 
tome, zadnji podatak govori da je temeljem istoga Sveučilište u Osijeku 300 000 
kuna u minusu, odnosno MZO je 300 000 kuna u plusu zbog sredstava koja nisu 
uspjeli realizirati. Potom se osvrnuo na napise u medijima da su Sveučilište u 
Zagrebu, Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Osijeku protuzakonito zapošljavala što 
je vrlo loše odjeknulo u javnosti, zbog čega su se rektori tih sveučilišta i očitovali. 
Rektor Guberac naglasio je da sveučilišta nisu zapošljavala protuzakonito, već su 
zakinuta za sredstva koja im pripadaju. U raspravu se uključio rektor Boras 
istaknuvši da je Sveučilište u Zagrebu zapošljavalo u skladu sa Zakonom i 
financijskim planom koji je dostavljen MZO-u.  

Prof. dr. sc. Marin Milković rekao je da je Sveučilište Sjever također dostavilo 
MZO-u Plan zapošljavanja koji je odobren, ali je uslijed situacije koronakrize stigla 
Uredba iz Ministarstva financija kojom je određeno da sva daljna zapošljavanja i 
promjene upisa u COP (Centralizirani obračun plaća) neovisno o iznosu odobrenih 
sredstava u državnom proračunu odobrava ministar, na što je upućena žalba 
Ministarstvu. Istaknuo je kako je problem što se planovi nisu provodili iako su bili 
odobreni i bila su osigurana sredstva.  

Prof. dr. sc. Vlado Guberac smatra da se ne smije dozvoliti duplo administriranje 
na način da sastavnice sastavljaju Planove zapošljavanja koje dostavljaju MZO-u, 
a kod realizacije istih rektori i sveučilišta snose odgovornost. 

Stipe Mamić podsjetio je da Odluka Vlade o zabrani zapošljavanja datira iz Vlade 
Zorana Milanovića te je cijelo vrijeme na snazi, uz određena izuzeća koja su se 
modificirala. U trenutku kada se dogodio „lockdown“ Vlada je promptno reagirala 
na prijedlog Ministarstva financija zbog upitne likvidnosti i nužnosti selektiranja 
prioriteta, a vezano uz odluku o tome što se može financirati. Ta Odluka je 
modificirana kroz izmjene i dopune Zakona o izvršavanju državnoga proračuna u 
kojem je Ministarstvo financija isto ono što je dotada samo radilo prenijelo u 
nadležnost MZO-a. Istaknuo je da su svjesni spomenutog problema te da nitko u 
MZO-u nema ambiciju vođenja kadrovske politike na sveučilištima, pritome rekavši 
da će napraviti analizu Planova zapošljavanja sveučilišta te istražiti što se događa 
sa odobravanjem pojedinih radnih mjesta. Ujedno je naglasio da Zakon o 
izvršavanju državnog proračuna nije u suprotnosti sa niti jednim zakonom i njegove 
odredbe su potpuno na snazi i moraju se poštivati. Stipe Mamić na kraju je najavio 
da Ministarstvo financija priprema Smjernice ekonomske i fiskalne politike čija je 
ideja da se rashodi za zaposlene ostave na istoj razini, odnosno zamrznu, a da se 
ostali rashodi smanje, stoga nije za očekivati da će se u 2021. godini ta sredstva 
značajnije povećavati.  

Prof. dr. sc. Damir Boras naglasio je da je za sveučilišta lex specialis Zakon o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju čijih se odredaba pridržavaju, stoga 
smatra da Zakon o izvršavanju državnoga proračuna, koji je lex generalis, ne može 
delogirati prava sveučilišta da zapošljavaju u okviru sredstava koja su im odobrena.  

Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija rekla je da je na Sveučilištu u Rijeci 
ostvarena ušteda državnom proračunu u iznosu od pet milijuna kuna što su 
sredstva koja bi prema planu zapošljavanja i napredovanja trebala biti doznačena. 
Svjesna je da je riječ o Odluci Vlade, međutim upitala je može li se MZO založiti da 
se ta sredstva ipak na neki način vrate.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs istaknuo je da se svi ministri maksimalno zalažu i 
vode računa o svojim resorima, budući je situacija financijski složena, te je rekao 



 

će se intenzivnije posvetiti visokom školstvu i onom dijelu koji se odnosi na 
znanost.  

Ad.5. Programsko financiranje javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj 

Predsjednik Rektorskoga zbora u okviru ove točke podsjetio je da je Rektorski 
zbor 14. studenoga 2018. dostavio Vladi Republike Hrvatske prijedlog izmjena i 
dopuna Odluke o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici 
Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 
2021./2022., pritome istaknuvši da su od osam javnih sveučilišta samo dva 
potpisala programske ugovore. Nekoliko puta se na sjednicama Rektorskoga 
zbora raspravljalo na ovu temu te se u više navrata slalo primjedbe MZO-u. Naime, 
donošenje Odluke o programskom financiranju pratilo je rubno zakonito 
postupanje, jer u to vrijeme nisu bila uspostavljena dva temeljna tijela koja odlučuju 
o financiranju, a to su Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj i Savjet za financiranje visokog obrazovanja. Nadalje, Odluka 
Vlade definira financiranje samo javnih učilišta koja potpišu četverogodišnji 
programski ugovor, a alternativno financiranje onih javnih učilišta koja ne potpišu 
programski ugovor nije definirano. Uvjetovanje potpisivanja programskih ugovora 
radi dobivanja sufinanciranja iz sredstava Europskog socijalnog fonda, koje 
posebno diskriminira integrirana javna sveučilišta, je diskriminatorno. Financijske 
analize Odluke pokazuju da novi model ne predviđa, konkretno za Sveučilište u 
Zagrebu, pokriće osnovnih troškova redovne temeljne djelatnosti niti osigurava 
financijsku stabilnost poslovanja. Ukinuto je financiranje osnovnih materijalnih 
troškova iz Državnog proračuna te je njihovo financiranje prebačenu u subvencije 
participacija školarina. Naime, model subvencija koje se isplaćuju po broju 
studenata ne odražavaju na adekvatan način visinu osnovnih materijalnih troškova 
i troškova za tekuće i investicijsko održavanje jer ne percipiraju posebnosti i 
specifičnosti svakog pojedinog fakulteta. Na taj način subvencije participacija nisu 
dostatne za pokriće troškova redovne djelatnosti visokih učilišta. Izračun troškova 
subvencija za studente i materijalnih troškova visokih učilišta dovodi do direktne 
diskriminacije između visokih učilišta koji pretežito realiziraju studijske programe iz 
STEM područja i sveučilišta koja pretežito realiziraju studijske programe iz ostalih 
područja. Uz jačanje STEM područja, potrebno je uvažavanje posebnosti i 
značenja humanističkoga i velikog dijela društvenog područja znanosti. Nadalje je 
istaknuo da je ukinuto plaćanje vanjske suradnje iz Državnog proračuna iako o 
vanjskoj suradnji ovisi obavljanje redovne nastavne djelatnosti visokih učilišta, kao 
i to da je ukinuto financiranje izdavanja domaćih znanstvenih časopisa. Ukinuta su 
također kapitalna ulaganja, zaboravljeni su kriteriji za umjetničko područje, a 
obzirom da se radi o najskupljem obliku nastave, smatra da se na ovaj način 
pridonosi ukidanju umjetničkih studija. Vezano uz obračun znanstvene 
produktivnosti istaknuo je da MZO protivno odredbama Odluke Vlade RH priznaje 
pojedinom sveučilištu samo znanstvene radove znanstvenika koji su zaposleni na 
teret Državnog proračuna, dok negira znanstvene radove znanstvenika zaposlenih 
na teret vlastitih prihoda sveučilišta, pa ovakav stav resornog ministarstva ima 
elemente diskriminacije. Obzirom na navedeno Rektorski zbor poziva Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja da uvrsti radove svih zaposlenih znanstvenika u obračun 
znanstvene produktivnosti pojedinog sveučilišta, gdje se kao primjer navodi 
Sveučilište Sjever koje iz vlastitih prihoda u velikom dijelu financira rad zaposlenih 
znanstvenika, koji nisu upisani u sustav COP-a zbog nedostatka koeficijenata, a 
isti su od strane MZO jednostavno eliminirani prilikom obračuna znanstvene 
produktivnosti. Obzirom na velik broj primjedaba na koje nije odgovoreno, 
predsjednik Rektorskoga zbora smatra da je potrebno ponovno otvoriti razgovore 
o programskome financiranju.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs istaknuo je da ovdje nije riječ o „pravim“ 
programskim ugovorima već o raspodjeli određenog dijela sredstava po shemi koja 
najvjerojatnije nije idealna obzirom da se većina sveučilišta s istom nije usuglasila. 
Nastojat će se u ovom prijelaznom razdoblju postići rješenje koje bi osiguralo 



 

mogućnost da sva sveučilišta za sljedeću godinu potpišu ovakav dogovor, dok se 
stvari ne riješe suštinski i konkretno.  

Stipe Mamić složio se da situacija u kojoj većina sveučilišta nije potpisala 
programski ugovor nije održiva, stoga se promptno radi na kratkoročnim rješenjima 
u vidu onoga što se može u ovih mjesec dana korigirati i napraviti, a da bude u 
interesu svih sveučilišta. Naglasio je da je MZO otvoreno za suradnju i raspravu o 
tome kako promijeniti model u kontekstu dugoročne održivosti i postizanja boljih 
rezultata. Na kraju je najavio da će se do kraja ove godine za sljedeću akademsku 
godinu isplatiti određena akontacija u iznosu od barem 10 %, a sve nove ideje i 
prijedloge u smislu izmjene Odluke trebalo bi čim prije dostaviti MZO-u. 

Prof. dr. sc. Damir Boras zahvalio je ministru Radovanu Fuchsu i Stipi Mamiću 
istaknuvši da se nada kako će se za ovu godinu pronaći privremeno rješenje, ali 
da ono mora biti usuglašeno u dogovoru sa rektorima i sveučilištima.  
 

Ad.6. Primjena Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje 

Predsjednik Rektorskoga zbora u okviru ove točke rekao je da je Rektorski zbor 
o primjeni Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, koji je zaključen 
27. prosinca 2018., raspravljao šest puta na sjednicama Rektorskoga zbora u 
akademskoj 2018./2019. godini. Također, 4. srpnja 2019. Rektorski zbor je 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Nezavisnom sindikatu znanosti i i visokog 
obrazovanja (potpisnicima KU-a) uputio Zahtjev za odgodom primjene Kolektivnog 
ugovora za znanost i visoko obrazovanje, a isti je zahtjev upućen i predsjedniku 
Vlade 23. srpnja 2019. sukladno zaključku sa sjednice RZ-a održane 22. srpnja 
2019. Taj zaključak sugerira da Sveučilišta, visoka učilišta i veleučilišta objektivno 
ne mogu početi s primjenom KU-a od 1. listopada 2019. jer nisu ispunjene temeljne 
pretpostavke za njegovu primjenu. Primjenu KU-a treba odgoditi do osiguravanja 
uvjeta za njegovu efikasnu primjenu,te treba nastaviti s pregovorima u vezi odredbi 
KU-a na način da u pregovore MZO-a i NSZVO-a budu uključeni rektori i čelnici 
znanstvenih institucija jer su oni po položaju zaduženi za konkretnu primjenu KU-
a. U ime Rektorskoga zbora tražio je odgodu primjene Kolektivnog ugovora za 
znanost i visoko obrazovanje, osim zbog razloga koji su srpnju 2019. dostavljeni 
Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Nezavisnom 
sindikatu znanosti i visokog obrazovanja, tako i zbog izvanrednih okolnosti nastalih 
pandemijom u ožujku 2020. godine, a koje traju i danas. Rektorski zbor smatra da 
je potrebno pokrenuti nove pregovore u koje će biti uključeni predstavnici 
sveučilišne zajednice i u kojem će se razvijati partnerski odnos s Ministarstvom 
znanosti i obrazovanja, rektorima, dekanima i ravnateljima znanstvenih instituta 
kao stvarnih i pravnih poslodavaca te krajnjih korisnika Kolektivnog ugovora.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs svjestan je navedenih problema, međutim smatra 
da je pokretanje raskida KU proces koji bi trajao predugo i pretpostavlja da ne bi 
rezultirao sklapanjem novog KU, prije nego što važeći istekne. Treba vidjeti mogu 
li određene odredbe istoga imati ozbiljnije reperkusije, pa procijeniti što se u tom 
smislu može napraviti.  

Prof. dr. sc. Dijana Vican na početku se osvrnula na Plan zapošljavanja, 
naglasivši kako niti jedno sveučilište nije tražilo nova zapošljavanja, već je bila riječ 
o unaprijeđenjima, bez kojih nijedno sveučilište ne može opstati. Smatra da je 
neophodno ministra Fuchsa temeljito upoznati sa tematikom, stoga je predložila da 
se objedine i pošalju svi dopisi i zaključci koji su u proteklom razdoblju slani 
NSZVO-u i predsjedniku Vlade kako bi ministar bio upoznat sa istima. U budućnosti 
očekuje ljepšu i konstruktivniju komunikacija između sveučilišta i MZO-a. 

Stipe Mamić vezano uz KU rekao je da, ukoliko postoje neke neprovedive odredbe 
i detalji oko samog KU iste bi trebalo dostaviti MZO-u kako bi kolege koje sudjeluju 
u radu Povjerenstva za tumačenje KU bili upoznati sa njima.  



 

Prof. dr. sc. Željko Tanjić rekao je da dosada nije dobiven odgovor iz MZO-a o 
tome odnosi li se KU na privatna visoka učilišta te smatra da je isti svojim rješenjima 
i ne sudjelovanjem rektora prilikom pregovara napravio veliki kaos u sustavu 
visokoga obrazovanja.  

Prof. dr. sc. Marin Milković rekao je da je Rektorski zbor donio Pravilnik o 
uvjetima izbora u znanstveno nastavna zvanja koji ima nešto drugačije norme nego 
što je određeno novim KU, pri tome naglasivši da postupke izbora u zvanja provode 
po starim normama, što upućuje da se određeni dokumenti trebaju uskladiti.  

Doc. dr. sc. Damir Jugo pridružio se apelima oko razjašnjavanja KU, posebno 
oko nedoumica u primjeni KU na privatna visoka učilišta.  

Ivica Šušak smatra da je ključ izlaska iz ovog problema promjena sastava 
Povjerenstva za tumačenje KU jer bi se novim tumačenjima, logičnim i primjerenim, 
olakšala primjena onih dijelova koji se moraju primijeniti. Smatra da se KU ne smije 
primjenjivati na privatna visoka učilišta budući da Vlada nije njihov osnivač i vlasnik. 

Prof. dr. sc. Dijana Vican predložila je da se naznače kritične odredbe KU za koje 
će se tražiti tumačenje i to barem tri članka koja su neprimjenjiva te prijedlog za 
izmjenu članova Povjerenstva za tumačenje KU. 

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

ZAKLJUČAK 

I. 

Rektorski zbor potvrđuje Zaključak koji je donio na svojoj 6. sjednici u ak. 
god. 2018./2019. održanoj 27. lipnja 2019. (Klasa: 602-04/18-05/35; Urbroj: 
380-230/071-19-27) uz obrazloženje upućeno predsjedniku Vlade RH, 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Nezavisnom sindikatu znanosti i 
visokog obrazovanja, a kojim se traži odgoda primjene Kolektivnog ugovora 
za znanost i visoko obrazovanje zbog njegove neprimjenjivosti u sustavu 
javnih sveučilišta, posebice u dijelu koji se odnosi na normiranje nastavnog 
i znanstvenog rada.  

II. 

Rektorski zbor predlaže Ministarstvu znanosti i obrazovanja izmjenu sastava 
dijela članova Povjerenstva za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za 
znanost i visoko obrazovanje (koje imenuje Ministarstvo) kako bi se 
vjerodostojnim tumačenjem omogućila primjena barem dijela odredbi 
Kolektivnog ugovora. 

III. 

Rektorski zbor ukazuje da donošenjem Pravilnika o stavljanju izvan snage 
Pravilnika o osnovama financiranja visoke naobrazbe na javnim visokim 
učilištima (NN 65/2019) prestaje postojanje podzakonskog akta kojim 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem ovlasti ZZDVO-a uređuje 
financiranje visokog obrazovanja.  

 

Ad.7. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u ak.god. 2020./2021. 
 

Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da u skladu s člankom 2. Poslovnika o 
radu Rektorskoga zbora, a prema redoslijedu imenovanja predsjednika Rektorskog 
zbora u akademskoj 2020./2021. godini Rektorskim zborom predsjedava 
Sveučilište Sjever slijedom čega predlaže da se za predsjednika imenuje prof. dr. 
sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever. Isto tako je utvrđeno da u akademskoj 
2021./2022. godini prema redoslijedu imenovanja Rektorskim zborom predsjedava 



 

Sveučilište J. Dobrile u Puli, stoga bi se prof. dr. sc. Alfio Barbieri trebao imenovati 
zamjenikom predsjednika Rektorskoga zbora.  

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

ODLUKU 

o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Rektorskog zbora  
u akademskoj  2020./2021. godini 

 
1. Prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever imenuje se na 

dužnost predsjednika Rektorskoga zbora u akademskoj 2020./2021. 
godini. 

2. Prof. dr. sc. Aflio Barbieri, rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli imenuje se 
na dužnost zamjenika predsjednika Rektorskoga zbora u akademskoj 
2020./2021. godini. 

3. Mandat imenovanom predsjedniku navedenom u točki 1. ove Odluke i 
zamjeniku predsjednika Rektorskog zbora navedenom u točki 2. ove 
Odluke, započinje 1. listopada 2020. godine i traje do 30. rujna 2021. 
godine. 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. 
listopada 2020. godine.  

 

Predsjednik Rektorskoga zbora zahvalio je svim rektorima i kolegama na 
suradnji u protekloj godini, pritome poželjevši rektoru Milkoviću puno uspjeha u 
daljnjem radu.  

Prof. dr. sc. Marin Milković zahvalio je rektoru Burumu te dodao kako je situacija 
nesuradnje s Ministarstvom izuzetno štetila visokoobrazovnom sustavu. Stoga 
vjeruje da će započeti partnerski odnos s Ministarstvom i Vladom RH za koji se 
Rektorski zbor čitavo vrijeme i zalaže. 

Prof. dr. sc. Emilio Marin izvijestio je članove Rektorskoga zbora da od 1. 
listopada više neće obnašati funkciju prorektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
pritome zahvalivši na mogućnosti sudjelovanja kroz proteklih nekoliko godina na 
sjednicama Rektorskoga zbora koje će zadržati u lijepom sjećanju. 

Predsjednik Rektorskoga zbora zahvalio je svima na sudjelovanju i zaključio 
sjednicu u 16.00 sati. 

 

Zapisnik sastavile:          Predsjednik Rektorskoga zbora 

  

Paula Pavletić, prof. i     prof. dr. sc. Nikša Burum 
Petra Lojen, mag. oec.                       Rektor Sveučilišta u Dubrovniku 
 
 
 

 


