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Z A P I S N I K 

1. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2010./2021. godini održane 18. 
prosinca 2020. na Sveučilištu u Zagrebu s početkom u 13:00 sati. 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora:  

1. prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever i predsjednik 
Rektorskoga zbora, 

2. prof. dr. sc. Alfio Barberi, rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli 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. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku. 

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, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja: 

12. prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, 
13. Ivica Šušak, dipl.iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva 
znanosti i obrazovanja 

Ostali nazočni: 

14. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskoga zbora, 
15. Petra Lojen, mag. oec., stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora. 
 
Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Marin Milković, predsjednik Rektorskoga zbora u 
akademskoj 2020./2021. godini (u daljnjem tekstu: predsjednik Rektorskoga 
zbora). 

Predsjednik Rektorskoga zbora otvorio je 1. sjednicu Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2020./2021. te na početku pozdravio ministra znanosti i 
obrazovanja, prof. dr. sc. Radovana Fuchsa, sve prisutne rektore i ostale kolege te 
im zahvalio na dolasku.  

Nakon toga, predsjednik Rektorskoga zbora predložio je sljedeći  

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 6. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2020./2021. održane 21. rujna 2020.; 
2. Plan zapošljavanja na sveučilištima;  
3. Programsko financiranje javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj;  
4. Primjena Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, 



 

5. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, s 
konačnim prijedlogom Zakona; 
6. Prijedlog člana Nacionalne skupine za razvoj sustava praćenja osoba s 
kvalifikacijama; 
7. Prijedlog člana Povjerenstva za izradu nacrta pravilnika o diplomi i 
dopunskoj ispravi o studiju; 
8. Razno.  
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika 6. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2019./2020. održane 21. rujna 2020. 

Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen tekst prijedloga zapisnika 6. sjednice Rektorskoga zbora održane 21. 
rujna 2020. godine. Budući da nema primjedbi na zapisnik, zapisnik 6. sjednice 
Rektorskoga zbora u ak. god. 2019./2020. jednoglasno je prihvaćen u cijelosti. 

Ad.2. Plan zapošljavanja na sveučilištima 

Predsjednik Rektorskoga zbora vezano uz ovu točku rekao je da su obavljeni 
neformalni sastanci i konzultacije te su na posljednjoj sjednici Rektorskoga zbora 
održanoj 21. rujna 2020., otvorena pitanja plana zapošljavanja na sveučilištima i 
trenutno nepostojanje prakse i konkretnih uputa o tome kako će se zapošljavanja 
u narednoj kalendarskoj godini provoditi. Ponovio je da se donošenjem Zakona o 
izvršavanju državnoga proračuna izrijekom zabranjuje novo zapošljavanje na 
određeno i neodređeno vrijeme, dok se u iznimci navodi novo zapošljavanje ukoliko 
ga odobri resorni ministar te ukoliko ga prethodno odobre Ministarstvo uprave i 
Ministarstvo financija, pri čemu je istaknuo da bi tako složena procedura mogla 
značajno usporiti cjelokupne postupke zapošljavanja. Na posljednjoj sjednici 
Rektorskoga zbora neformalno je navedeno da MZO radi na izradi prijedloga 
dokumenta kojim bi se reguliralo zapošljavanje na način kojim bi se vratila 
autonomija zapošljavanja na sveučilišta sukladno odlukama fakultetskih vijeća, 
senata i rektora kao čelnika koji bi davali suglasnost, kao što je bila praksa prije 
dolaska bivše ministrice Divjak. Ponovio je stav Rektorskoga zbora da je takav 
način funkcioniranja bio u skladu sa autonomijom sveučilišta i nejasan je razlog 
zbog kojeg je bilo potrebno uvoditi promjene, stoga je i na svim dosad obavljenim 
sastancima jasno naglašavana potreba vraćanja mogućnosti kadrovskog 
upravljanja na sveučilišta. 

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić smatra da rektori sveučilišta moraju moći upravljati sa 
koeficijentima na pošten i transparentan način te ako će Uprava za visoko školstvo 
izravno komunicirati sa sastavnicama sveučilišta i odobravati ili ne odobravati 
radna mjesta za pojedinu sastavnicu, rektori sveučilišta i njihove uprave nemaju 
svrhu. 

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs pozdravio je sve okupljene zahvalivši na pozivu i 
istaknuvši da će se truditi što je više moguće surađivati sa svim sveučilištima i 
Rektorskim zborom. Rekao je da će Zakon o izvršavanju državnoga proračuna za 
2021. godinu, koji je izglasan u Saboru, provoditi sva ministarstva i sva tijela 
državne uprave. Između ostaloga, naveo je da Zakon navodi popis određenih 
ograničenja o korištenju sredstava iz proračuna pa tako navodi da ustanove kojima 
se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu i iz sredstava Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje, zabranjuje novo zapošljavanje te prijam 



 

službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, ako im se sredstva 
za rashode za zaposlene osiguravaju iz općih prihoda i primitaka odnosno iz 
sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Iznimno od stavka 1. 
ovoga članka, novo zapošljavanje i prijam službenika i namještenika dopušteni su 
ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to potrebno 
dobiti prethodnu suglasnost MZO-a. Nadalje je istaknuo da se novim 
zapošljavanjem i prijemom službenika i namještenika smatra svaki postupak koji 
završava sklapanjem ugovora o radu ili izmjenom ugovora o radu te izmjenom 
rješenja, odnosno odluke o plaći. Pojasnio je da prethodna suglasnost nije 
potrebna u slučaju promjene plaće, a koja se odnosi na stjecanje akademskog 
stupnja doktora znanosti i povećanje osnovice izračuna plaće i povećanje 
koeficijenta složenosti poslova sukladno Uredbi. Ministar Fuchs istaknuo je da bez 
obzira što postoje određeni koeficijenti unutar ukupnog obračuna, MZO mora 
formalno pravno, sukladno ovome Zakonu, dati suglasnost na nova zapošljavanja.  

Ivica Šušak rekao je da je Proračun donesen na razini limita prošle godine te su u 
nominalnom iznosu sva financijska sredstva ista. Podsjetio je na rast plaća koji 
počinje 1. siječnja 2021., i to po osnovu povećanja osnovice koja je ugovorena sa 
Sindikatima javnih službi i po osnovu porezne reforme koja stupa na snagu 1. 
siječnja 2021., što znači da se unutar istog nominalnog iznosa od prošle godine 
smanjuje mogućnost korištenja koeficijenata. Istaknuo je da će resorna Uprava za 
visoko obrazovanje prihvatiti Planove zapošljavanja koje pojedina sveučilišta 
dostave te će ih koristiti kao alat za kontrolu. Pojasnio je da temeljem ovoga 
Zakona, MZO ne može Planove zapošljavanja niti prihvatiti, niti odbiti, ali će im isti 
služiti kao orijentir i vodič kod izdavanja pojedinačnih suglasnosti uz uvjet da se na 
integriranim sveučilištima pojedinoj sastavnici ili fakultetu neće moći izdati 
suglasnost bez odobrenja rektora. Stoga je najavio da će do 31. prosinca 2020. biti 
pripremljen dopis vezano uz upute o načinu provođenja postupka zapošljavanja i 
napredovanja, kojim će se zamoliti sveučilišta da dostave planove upravljanja 
kadrovima, odnosno planove zapošljavanja, koji će MZO koristiti kao orijentir o 
onome što su rektori, odnosno senati sveučilišta odobrili.  

Prof. dr. sc. Damir Boras zamolio je ministra Fuchsa informaciju o tome koliko je 
kojem sveučilištu tj. sastavnici direktno dodijeljeno sredstava a da o tome nije 
obaviješten čelnik sveučilišta. 

Radovan Fuchs rekao je da nije riječ o tajnim podacima sa kojima sveučilišta ne 
bi smjela raspolagati, a ukoliko Rektorski zbor to zatraži, MZO će dostaviti 
informacije o odobrenim sredstvima po pojedinim sastavnicama bez suglasnosti 
rektora unatrag pet godina.  

Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija upitala je treba li u Planovima 
zapošljavanja za 2021. navesti i one suglasnosti koje nisu dobivene za 2020. ili će 
se iste naknadno odobriti bez ponovnog navođenja, na što je ministar Fuchs 
odgovorio da je u Planu zapošljavanja za 2021. godinu potrebno navesti i sve 
suglasnosti koje nisu realizirane u 2020. Rektorica Prijić-Samaržija je također 
postavila pitanje koje se otvorilo na Senatu Sveučilišta u Rijeci, vezano uz 
procedure za reizbor asistenata.  

Ivica Šušak je odgovorio da je izmjenama iz 2013. propisano da će Nacionalno 
vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj donijeti kriterije za reizbor, 
ali do danas ti uvjeti nisu doneseni. Stoga, dokle god ne postoji odluka o kriterijima 
za reizbor, ne može se provoditi reizbor na asistentska radna mjesta. 



 

Slijedom provedene rasprave predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a 
članovi Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeći 

ZAKLJUČAK 

I. 

Rektorski zbor pozdravlja intenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja da po 
dostavljenom planu upravljanja ljudskim resursima pojedinih sveučilišta za 
2021. godinu omogući vođenje kadrovske politike sveučilištima u okviru 
zadanih stavki državnoga proračuna. 

II. 
Rektorski zbor od Ministarstva znanosti i obrazovanja traži da se, zbog 
postojanja mogućnosti zapošljavanja provedenih bez suglasnosti rektora, 
svakom pojedinom čelniku sveučilišta dostave podaci o zapošljavanjima na 
njihovom matičnom sveučilištu provedenim u proteklih pet godina.  
 
Ad.3. Programsko financiranje javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj 

Predsjednik Rektorskoga zbora u okviru ove točke podsjetio je na Odluku Vlade 
RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u 
akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. 
donesenoj 27. rujna 2018. o kojoj je Rektorski zbor raspravljao na nekoliko 
sjednica. Ponovio 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., pritom istaknuvši da su od osam javnih 
sveučilišta samo dva potpisala programske ugovore. U prijedlogu izmjena i dopuna 
Odluke navodi se da je donošenje Odluke o programskom financiranju pratilo 
rubno zakonito postupanje te uvjetovanje potpisivanja programskih ugovora radi 
dobivanja sufinanciranja iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Financijske 
analize Odluke pokazuju da novi model ne predviđa pokriće osnovnih troškova 
redovne temeljne djelatnosti niti osigurava financijsku stabilnost poslovanja. 
Također, ukinuto je financiranje osnovnih materijalnih troškova iz Državnog 
proračuna te je njihovo financiranje prebačenu u subvencije participacija školarina 
koje 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. Također, ukinuto je plaćanje vanjske suradnje, 
ukinuto je financiranje domaćih znanstvenih časopisa, ukinuta su kapitalna ulaganj 
ts su zaboravljeni kriteriji za umjetničko područje. 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 velik broj navedenih primjedbi, predsjednik 
Rektorskoga zbora zamolio je ministra Fuchsa da izvijesti o tome kako će teći 
programsko financiranje sveučilišta u ovoj godini.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs uvažava iznesene primjedbe istaknuvši da 
programski ugovori nisu do kraja osmišljeni te su napravili neobičnu razliku između 
sveučilišta. Promjena paradigme financiranja visokog školstva zahtjeva ozbiljan 
pristup, stoga se način financiranja u sljedećoj godini neće bitnije promijeniti. 



 

Međutim, rekao je da će se u novom Nacrtu odluke izdvojiti financiranje 
znanstvenih časopisa i financiranje umjetničkih područja, koja zahtijevaju poseban 
pristup. Nadalje je najavio da se priprema ozbiljna promjena financiranja 
visokoškolskog sustava kroz izradu Sporazuma o programskom financiranju 
sveučilišta, i to svako sveučilište zasebno sa zasebno definiranim iznosima po svim 
kategorijama. Takvo programsko financiranje uključiti će ukupne mase za plaće, 
materijalne troškove, dio istraživačkog rada, infrastrukturu i eventualne buduće 
projekte koji se financiraju iz državnog proračuna i to u ukupnoj masi kojom onda 
sveučilište de facto raspolaže samostalno. Pokazatelji bi se naknadno definirali u 
razgovorima i pregovorima, pri čemu bi se sveučilišta obvezala što će isporučiti u 
akademskoj godini. Međutim, da bi se takav Sporazum izradio, potrebno je utvrditi 
cijeli niz parametara, a promjenom načina financiranja sustava visokoga 
obrazovanja uz promjenu zakonodavnih akata koja je nužna, vidi mogućnost da se 
cijela reforma financira iz sredstava temeljem Plana za oporavak Europske 
komisije kojoj je već poslana prva verzija dokumenta.  

Ivica Šušak rekao je da će se Odluka o programskom financiranju mijenjati, pa i 
sam naziv Odluke koji sada glasi Odluka o programskom i institucijskom 
financiranju... Ponovio je da se iz gotovog Nacrta odluke izuzima financiranje 
znanstvenih časopisa i financiranje umjetničke djelatnosti uz nastojanje da se 
zadrži ista razina sredstava kako bi se donekle pokušalo obeštetiti društveno i 
humanističko područje. Istaknuo je da je nemoguće zaključiti bilo kakav programski 
ugovor budući da središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove vertikale i 
obrazovanja nema vjerodostojne i točne podatke. Naime, radi korištenja različitih 
informatičkih programa postoje podatci koji nisu u potpunosti točni, a preduvjet za 
uvođenje pravog modela financiranja je digitalizacija evidencije prikupljanja 
podataka. Na kraju je rekao da je u proceduri izrada novoga Nacrta pravilnika o 
diplomi i dopunskoj ispravi o studiju u digitaliziranom obliku koji će pomoći 
zapošljivosti naših studenata budući da će poslodavci moći u digitalnom obliku 
vidjeti paletu svih vještina i kvalifikacija koje je student stekao. Izvijestio je također 
da je Nacrt pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju, koji predstavlja 
preduvjet za uspostavu bilo kakvog novog modela financiranja, upućen Agenciji za 
znanost i visoko obrazovanje.   

Temeljem provedene rasprave članovi Rektorskoga zbora pozdravljaju 
napore Ministarstva znanosti i obrazovanja da kroz kratkoročna rješenja 
napravi pomak u programskom financiranju visokih učilišta te pokušaj 
iznalaženja mogućnosti financiranja temeljne znanstvene djelatnosti 
minimalnog iznosa za sveučilišta koja imaju većinu studenata i zaposlenika 
u društvenom i humanističkom području. Također, pozdravljaju daljnji rad 
Ministarstva znanosti i obrazovanja na izradi analiza podataka i argumentima 
u suradnji sa rektorima.  
 
Ad.4. Primjena Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje  

Predsjednik Rektorskoga zbora u okviru ove točku rekao je da je Rektorski zbor 
o primjeni Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje raspravljao sedam 
puta na svojim sjednicama u posljednje dvije godine. Ponovio je primjedbe o tome 
kako je KU nepotpun jer zanemaruje znanstvene institute, visoke škole i 
veleučilišta, nisu uzete u obzir specifičnosti stručnih studija i ne obuhvaća stručno-
administrativno osoblje. Primjena KU (posebice u dijelu koji se odnosi na 
normiranje nastavnog i znanstvenog rada) dovela bi do urušavanja visokoškolskog 
sustava te nisu osigurane financijske pretpostavke. KU je zanemario specifičnosti 



 

rada umjetničkih akademija i znanstvenih instituta te isti predviđa projekte ustanova 
bez osiguravanja sredstava za takve projekte.  

Prof. dr. sc. Dijana Vican uključila se u raspravu posjetivši da je Rektorski zbor 
imao primjedbe zbog neuključivanja akademske zajednice odnosno predstavnika 
sveučilišta u izradu i potpisivanje Kolektivnog ugovora samo od strane Ministarstva 
i Sindikata. Također, u primjeni KU postojali su problemi sa određenim člancima 
koji se više odnose na institute, a kod primjene na  neka visoka učilišta, kao što su 
integrirana sveučilišta, ima jako puno nepogodnosti te nose opasnost od 
podnošenja tužbi.   

Prof. dr. sc. Željko Tanjić izvijestio je da je na sjednici Povjerenstva za tumačenje 
Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje održanoj 4.11.2020. 
donesena Odluka da se KU primjenjuje na Hrvatsko katoličko sveučilište, unatoč 
tome što je više puta tijekom razgovora sa bivšom ministricom Divjak bilo rečeno 
da se Hrvatsko katoličko sveučilište ne smatra obveznikom KU. Navedeno smatra 
paradoksom na koji će Hrvatsko katoličko sveučilište reagirati. U raspravu se 
uključila rektorica Vican istaknuvši da je potrebno naučiti govoriti jasnim jezikom 
kada su institucije osnovane o tome kako i zašto su iste osnovane jer privatna 
sveučilišta imaju svoje specifičnosti. Smatra da je Hrvatsko katoličko sveučilište 
privatno sveučilište budući je sklopljeno po posebnim ugovorima.  

Prof. dr. sc. Damir Boras kao rješenje predlaže da se prilikom sklapanja novog 
KU pozovu predstavnici sveučilišta koji će ravnopravno sudjelovati u raspravi te da 
se promijeni Zakon reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata.  

Ministar Fuchs je dodao kako postoje dvije mogućnosti, otkazati KU ili pričekati 
da postojeći KU istekne i krenuti sa pregovorima o novom KU. Smatra da nije 
izvedivo ulaziti u izmjene Zakona.  

Predsjednik Rektorskoga zbora zamolio je Ministarstvo da uzme u obzir 
zaključak sa posljednje sjednice Rektorskoga zbora održane 21. 9. 2020. o tome 
da se ponovno razmotri prijedlog za 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. 

Ad.5. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, s 
konačnim prijedlogom Zakona 

Predsjednik Rektorskoga zbora je podsjetio kako je Javno savjetovanje o 
Prijedlogu Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru otvoreno 3. prosinca 2020. 
i traje do 3. siječnja 2021. godine. Odlukom Ustavnog suda prihvaćen je prijedlog 
Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom pojedinih članaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 64/2018) što je uzeto u 
obzir u ovom prijedlogu Zakona. Izvijestio je kako su u materijalima za sjednicu 
dostavljena očitovanja Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga studentskoga zbora koja 
su navedene institucije već uputile na javno savjetovanje. Zamolio je prisutne da 
daju svoje komentare.  

Prof. dr. sc. Vlado Guberac rekao je da su najveći odjek u javnosti dobile izmjene 
koje se odnose na stručne studije. Ovim prijedlogom studenti sveučilišnih i stručnih 
studija zadržali na jednakoj razini tj. razini 6. za studente preddiplomskih studija i 
na razini 7. za studente diplomskih studija, ali uz uvođenje podrazina s kraticama 
sv i st te je u Zakonu o HKO-u došlo do određenih razlika. Sveučilište J. J. 
Strossmayera u Osijeku reagirat će na članak 12. koji propisuje ekvivalent razine 



 

kvalifikacija HKO-a s razinama EQF-a gdje dolazi do stavljanja u neravnopravan 
položaj studenata sveučilišnih studija čija se diploma izjednačava sa diplomom 
studenata stručnih studija.  

Ministar Radovan Fuchs smatra da nije pravedno govoriti o razlici u razini 
studiranja jer je ona jednaka za sve ako smo odlučili za dualni oblik obrazovanja u 
Republici Hrvatskoj. Poznato je da sveučilišni studiji daju drugačiji oblik naobrazbe 
od stručnih studija i da studenti sveučilišnih studija nastavljaju školovanje na 
doktoratima, bave se znanošću, postaju profesori i sl., dok studenti stručnih studija 
odlaze na tržište rada sa puno više znanja fokusiranog na kompetencije. Važnost 
stručnog ili sveučilišnog studija prilikom zapošljavanja može biti jedino u javnoj 
službi dok u privatnom sektoru to nije važno ukoliko je osoba kvalificirana za 
određeni posao. Te razine se neće promijeniti donošenjem ili nedonošenjem 
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira jer su razina obrazovanja i diploma definirani 
drugim zakonima. Upis studenata stručnih studija na sveučilišne studije ovisi 
isključivo o sveučilištima stoga to ne smatra problemom. Pravim problemom 
smatra sektorska vijeća koja su u sedam godina potrošila 140 milijuna kuna za rad 
i upisala 30 zanimanja. Naglasio je da su ovim prijedlogom Zakona ona stavljena 
pod ingerenciju AZVO-a i Agencije za strukovno obrazovanje, gdje im je i mjesto. 
Naglasio je kako je ovaj prijedlog Zakona najbolji i najkompromisniji prijedlog koji 
se može napraviti te apelira da se ne pravi problem tamo gdje ga nema u cilju 
omogućavanja prohodnosti visokoobrazovnog sustava.      

Prof. dr. sc. Vlado Guberac smatra da će nastati problem kada će studenti 
stručnih studija tražiti direktan upis na doktorski studij na što je ministar rekao da 
svako sveučilište ima autonomno pravo postaviti uvjetima pod kojima će dozvoliti 
upis na svoje studije, tj. odrediti razlikovne ispite ili ne. Također, rektor Guberac 
smatra da je do problema sa sektorskim vijećima došlo iz razloga što svako vijeće 
ima samo po jednog predstavnika visokih učilišta.  

Prof. dr. sc. Dijana Vican rekla je kako je bila predsjednica jednog sektorskog 
vijeća četiri godine te se ne slaže sa iznesenim kritikama na rad sektorskih vijeća. 
Naglasila je kako je njena izvješća direktno prenosilo Nacionalno vijeće za razvoj 
ljudskih potencijala i Sabor prihvaćao te traži da se troškovi iznesu javno ukoliko 
postoji ikakva sumnja.  

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić podržao je ono što je iznio ministar i prijedlog Zakona 
smatra vrlo prihvatljivim i razumnim te smatra da ne treba unositi dodatni nemir 
vezano uz HKO. Zaključio je da se ovim prijedlogom pruža prilika mladim ljudima 
za odgovarajuću edukaciju.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs je naglasio kako se ovim prijedlogom pokušava naći 
najbolje rješenje koje uvažava Odluku Ustavnoga suda te će nevezano uz razine 
obrazovanja prije svega inzistirati na kvaliteti visokoškolskih institucija. Smatra da 
ovoga trenutka treba brinuti o razini ukupnog visokoškolskog sustava u Republici 
Hrvatskoj.  

Prof. dr. sc. Marin Milković zahvaljuje na iznesenim mišljenjima koja smatra 
dragocjenima i poželjno je da ih se čuje. Naglasio je kako je ova točka zamišljena 
kao razmjena mišljenja bez donošenja konkretnih zaključaka.  

Prof. dr. sc. Nikša Burum pravim problemom smatra priznavanje inozemnih 
kvalifikacija na što je ministar Fuchs rekao kako je svjestan tog problema te da će 
ga riješiti drugim zakonom.  



 

Prof. dr. sc. Damir Boras smatra da nije problem u tekstu Zakona već kod 
korištenja europske nomenklature. Problem je medijski prostor u kojem se krivo 
percipiraju razlike između stručnih i sveučilišnih studija i visokoobrazovnih 
ustanova pa tako dekani veleučilišta govore o svojoj instituciji kao o fakultetu. 
Stoga smatra važnim kako će se dalje ova tema interpretirati u javnosti te moli da 
u slučaju potrebe Ministarstvo reagira.  

Doc. dr. sc. Damir Jugo je rekao kako je dan ranije održana sjednica Vijeća 
veleučilišta i visokih škola koje je dalo punu podršku prijedlogu Zakona. Naglasio 
je kako se studenti hrvatskih stručnih studija bez problema upisuju na doktorske 
studije u inozemstvu, npr. Sloveniji, te mu je nejasno da su najveći kritičari 
predloženog Zakona sveučilišta koja imaju jako veliki broj studenata na stručnim 
studijima. Slaže se sa potrebom dizanja kvalitete na svim studijima te se zalaže za 
poštivanje zakona.  

Prof. dr. sc. Vlado Guberac zamolio je da se imenuje predstavnik Rektorskoga 
zbora u Vijeću veleučilišta i visokih škola.  

Prof. dr. sc. Damir Boras je rekao da Sveučilište u Zagrebu neće inzistirati na 
predloženoj izmjeni vezano uz povezivanje razina s ishodima učenja u HKO-u , 
EQF-u i EHEA-i. Također je rekao da su stručni studiji i kvalitetna visoka učilišta 
vrlo potrebna Hrvatskoj te ne treba stvarati animozitet između sveučilišta i 
veleučilišta tj. visokih škola već se treba držati Zakona. 

Mateo Marušić je rekao kako je Hrvatski studentski zbor također raspravljao o 
prijedlogu Zakona te su Rektorskome zboru dostavili zaključak u kojem je 
navedeno da razine studija nemaju zajednički minimalni i objektivni standard kao 
npr. državnu maturu kao kriterij upisa te da podržavaju predloženo rješenje samo 
ako je na tragu potvrđivanja, nadopunjavanja i realizacije u praksi ostalih zakona i 
podzakonskih akata koji se odnose na visoko obrazovanje. Apeliraju na nužnost 
uspostavljanja efikasnih sustava osiguravanja kvalitete između predloženih razina 
kako bi se osiguralo stvarno ostvarivanje ishoda učenja te kvalitetno obrazovanje. 
Hrvatski studentski zbor je prijedlog Zakona prihvatio kao kompromisno rješenje. 

Prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija je rekla da je sudjelovala u izradi ovoga 
prijedloga Zakona te time prihvaća prijedlog kao kompromisno rješenje.  

Prof. dr. sc. Marin Milković je zaključio raspravu konstatacijom kako svi razumiju 
situaciju u kojoj se nalaze studenti i jasna je nužnost donošenja kompromisnog 
rješenja. Naglasio je da Rektorski zbor o ovom prijedlogu Zakona raspravlja 
potaknut otvorenim javnim savjetovanjem te će se o prijedlogu Zakona svako 
sveučilište očitovati zasebno u zadanom roku. 

Ad. 6. Prijedlog člana Nacionalne skupine za razvoj sustava praćenja osoba 
s kvalifikacijama; 

Predsjednik Rektorskoga zbora je rekao kako je u materijalima dostavljen dopis 
Ministarstva kojim se traži da Rektorski zbor imenuje člana Nacionalne skupine za 
razvoj sustava praćenja osoba s kvalifikacijama. Cilj je Skupine poticati praćenje 
osoba koje su završile ili napustile srednjoškolsko obrazovanje, visoko obrazovanje 
i obrazovanje odraslih te izgradnje nacionalnog sustava praćenja osoba s 
kvalifikacijama.  

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



 

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za izradu 
nacrta pravilnika o diplomi i dopunskoj ispravi o studiju 

I. 
Za predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za izradu nacrta 
pravilnika o diplomi i dopunskoj ispravi o studiju imenuje se prof. dr. sc. 
Ivana Čuković Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje 
kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad. 7. Prijedlog člana Povjerenstva za izradu nacrta pravilnika o diplomi i 
dopunskoj ispravi o studiju   

Predsjednik Rektorskoga zbora je rekao kako je u materijalima dostavljen dopis 
Ministarstva kojim se traži da Rektorski zbor imenuje člana Povjerenstva za izradu 
nacrta pravilnika o diplomi i dopunskoj ispravi o studiju. Naime, Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja je uvidjelo potrebu za boljim strukturiranjem i ažuriranjem 
podataka u ispravi koji će omogućiti svim zainteresiranim dionicima bolje 
razumijevanje stečenih znanja i vještina tj. kompetencija osoba s diplomom. 
Zadaća Povjerenstva je predložiti izmjene Pravilnika o sadržaju diploma i 
dopunskih isprava o studiju.  

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

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora u Nacionalnu skupinu za 
razvoj sustava praćenja osoba s kvalifikacijama 

I. 
Za predstavnika Rektorskoga zbora u Nacionalnu skupinu za razvoj sustava 
praćenja osoba s kvalifikacijama imenuje se prof. dr. sc Đurđica Miletić, 
prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad.8. Razno 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri je zahvalio rektoru Draganu Ljutiću, Sveučilištu u Splitu 
i KBC-u Split vezano uz mentorstvo u cilju realizacije studija medicine na 
Sveučilištu J. Dobrile u Puli. 

Predsjednik Rektorskoga zbora zahvalio je svima na sudjelovanju i zaključio 
sjednicu u 16.30 sati. 

 

Zapisnik sastavile:          Predsjednik Rektorskoga zbora 

 
Paula Pavletić, prof. i     prof. dr. sc. Marin Milković 
Petra Lojen, mag. oec.                        Rektor Sveučilišta Sjever 


