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Z A P I S N I K 

1. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini održane 28. 
listopada 2021. na Sveučilištu u Rijeci s početkom u 17.30 sati. 

Članovi Rektorskoga zbora:  

1. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci i 
predsjednica Rektorskoga zbora, 

2. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i zamjenik 
predsjednice Rektorskoga zbora,  

3. prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, 
4. prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 
5. prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru,  
6. prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
7. prof. dr. sc. Ivan Samardžić, rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu, 

Članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

8. doc. dr. sc. Damir Jugo, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
9. prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru, 

Ostali: 

10. prof. dr. sc. Alfio Barbieri, prorektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli, 
11. izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet, prorektorica Sveučilišta Sjever, 
12. prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
13. Ivica Šušak, dipl. iur, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 
14. prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, predsjednica Nacionalnog vijeća za 

znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj,  
15. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje, 
16. prof. dr. sc Drago Šubarić, prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u 

Osijeku, 
17. izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
18. Neven Pintarić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, 
19. Roberta Hlača Mlinar, dipl.iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
20. Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu, 
21. Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta J.J. Strossmayera u 

Osijeku,  
22. Damir Vasilj, voditelj Ureda rektora Sveučilišta u Mostaru,  
23. Andrea Mešanović, asistentica rektorice Sveučilišta u Rijeci, 
24. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskoga zbora, 
25. Petra Lojen, mag. oec., stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora. 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, predsjednica 
Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini (u daljnjem tekstu: 
predsjednica Rektorskoga zbora). 
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Predsjednica Rektorskoga zbora otvorila je 1. sjednicu Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2021./2022. te na početku pozdravila sve prisutne rektore i 
prorektore koji sudjeluju u ime članova Rektorskoga zbora, državnog tajnika 
Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivicu Šuška, predsjednicu Nacionalnog vijeća 
za znanost visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, prof. dr. sc. Mirjanu Polić Bobić, 
ravnateljicu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, prof. dr. sc. Jasminu 
Havranek i ostale prisutne kolege te im zahvalila na dolasku. Potom je dala riječ 
zamjeniku predsjednice Rektorskoga zbora prof. dr. sc. Damiru Borasu da se 
uvodno obrati prisutnima. 

Prof. dr. sc. Damir Boras zahvalio je predsjednici Rektorskoga zbora na 
gostoprimstvu i zaželio puno uspjeha u daljnjem radu. Podsjetio je da je Hrvatski 
sabor osnovao novo Sveučilište obrane i sigurnosti za koje vjeruje da će dati svoj 
doprinos u vojnim znanostima, ali i cjelini naših postojećih javnih sveučilišta. 
Zamolio je da se, nakon što ovo Sveučilište prođe sve potrebne procedure, razmisli 
o uključivanju v.d. rektorice prof. dr. sc. Ivane Čuković-Bagić u rad Rektorskoga 
zbora, na što je predsjednica Rektorskoga zbora potvrdila da će se na sjednicu 
Rektorskoga zbora pozivati i v.d. rektorica Sveučilišta čim se za to steknu formalno-
pravni uvjeti.  

Predsjednica Rektorskoga zbora rekla je kako je u međuvremenu pristigao dopis 
Zajednice studentskih centara kojim se Rektorski zbor poziva na suradnju vezano 
uz financiranje objekata u studentskom standardu iz fondova EU te podrži 
Zajednicu u nastojanju za donošenje novog Pravilnika o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Budući da se rektori 
nisu stigli pripremiti za raspravu o spomenutoj točci, predsjednica Rektorskoga 
zbora predložila je da se pod točkom Razno stavi na znanje pristigla zamolba, a 
na sljedećoj sjednici otvori rasprava o istoj.  

Prof. dr. sc. Damir Boras smatra da su zahtjevi Zajednice studentskih centara 
razumni te smatra da bi Rektorski zbor, nakon što se upozna sa dostavljenim 
materijalima i savjetuje sa ravnateljima studentskih centara, trebao pružiti podršku 
navedenim zahtjevima.  

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 6. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2020./2021. održane 27. kolovoza 2021.; 

2. Rasprava o planu zapošljavanja, napredovanja i financiranja u 
akademskoj 2021./2022. godini  

3. Organizacija rada Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. 
godini: 
a) Kalendar sjednica; 
b) Tematske rasprave, 
c) Izvješća o radu aktivnih tijela Rektorskoga zbora i imenovanih 

predstavnika Rektorskoga zbora u ostalim tijelima; 
d) Izvješća prestavnika tijela i institucija na poziv Rektorskoga 

zbora; 
4. Prijedlog predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za izdavanje 

mišljenja o odobrenju djelatnosti posredovanja; 
5. Prijedlog Izmjena i dopuna popisa akademskih naziva, stupnjeva i 

njihovih kratica te Izmjene i dopune popisa stručnih naziva i njihovih 
kratica;  

6. Razno  

                                       Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 



 

  

 

Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika 6. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj                         
godini 2020./2021. održane 27. kolovoza 2021.;  

Predsjednica Rektorskoga zbora rekla je da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen tekst prijedloga zapisnika 6. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2020./2021. održane 27. kolovoza 2021. pod predsjedavanjem prof. dr. sc. 
Marina Milkovića. Budući da nema primjedbi na zapisnik, zapisnik 6. sjednice 
Rektorskoga zbora u ak. god. 2020./2021. jednoglasno je prihvaćen u cijelosti. 

Ad.2. Rasprava o planu zapošljavanja, napredovanja i financiranja u 
akademskoj godini 2021./2022.  

Predsjednica Rektorskoga zbora je uvodno podsjetila da je Nacionalni plan 
oporavka i otpornosti usvojen u srpnju o.g. te predstavlja strateški dokument za 
sveučilišta jer definira razvojne pravce djelovanja u znanosti i visokom obrazovanju 
za narednih pet godina te veže određena financijska sredstva. Kao uvod u raspravu 
o regulatornim i financijskim okvirima financiranja sveučilišta pripremila je kratki 
prikaz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. 

Poseban naglasak je stavila na komponentu 3. Obrazovanje, znanost i istraživanje 
koja podrazumjeva ulaganja od 7.5 milijardi kuna. Unutar te komponente, ukupna 
ulaganja u Reformi C3.1., (Reforma obrazovnog sustava) iznose 5.1 milijardu 
kuna, a u Reformi C3.2. (Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta) ona 
iznose 2.4 milijarde kuna.  

U Reformi C3.1. (Reforma obrazovnog sustava) je za područje visokog 
obrazovanja predviđeno 633 milijuna kuna što je povezano s nekoliko izazova, kao 
npr. nedostatak smještaja za studente u studentskim domovima, nedostatak 
digitalne nastavne infrastrukture, nedostatak pouzdanih podataka i evidencija u 
sustavu visokog obrazovanja i nedostatak mjera za uključivo i socijalno osjetljivo 
visoko obrazovanje. Ovim se infrastrukturnim ulaganjem rješava problem 
nedovoljne digitalne zrelosti visokog obrazovanja.  

U Reformi C3.2. (Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta) ukupna 
ulaganja iznose 2.4 milijarde kuna i ona je u cijelom svom opsegu namijenjena za 
sustav znanosti i visokog obrazovanja. Izazovi koji su definirani odnose se na 
nedovoljna ulaganja u istraživanje i razvoj, slabu produktivnost i slabu citiranost 
znanstveno-istraživačkog sektora, slabu suradnju znanstveno-istraživačkog 
sektora i gospodarstva te rascjepkanost znanstveno-istraživačkog sektora. Cilj ove 
Reforme je strukturna i organizacijska reforma javnog znanstveno-istraživačkog 
sektora s ciljem povećanja kvalitete i međunarodne vidljivosti i jačanje ciljanih 
istraživanja i utjecaja znanosti na razini inovacija gospodarstva i društva. Ovom se  
reformom radi na uvođenju novih modela financiranja kroz programske sporazume 
te jačanju institucijskih, infrastrukturnih i organizacijskih kapaciteta znanstveno-
istraživačkog sektora. Preduvjet za obje komponente je donošenje novog 
zakonodavnog okvira, prije svega novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju koji se planira donijeti do kraja trećeg kvartala 2022. godine. 
Zakonskim izmjenama će se propisati provedba reforme kroz sklapanje 
programskih sporazuma sa sveučilištima, odnosno znanstvenim institutima radi 
uvođenja novog modela financiranja i propisati okviri za uvođenje učinkovitijeg 
modela upravljanja s jasnom linijom odgovornosti donositelja odluka unutar 
akademske samouprave. Također, reforma koja se odnosi na jačanje kapaciteta 



 

podrazumijeva okrupnjavanje znanstvenih resursa za utjecajna i produktivna 
znanstvena istraživanja, te konsolidaciju i osuvremenjivanje studijskih programa 
sukladno nacionalnim strateškim razvojnim ciljevima. Ovu će Reformu voditi 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u uskoj suradnji i dijalogu sa sveučilištima i 
znanstvenim institutima, a ukupna investicija iznosi 920 milijuna kuna. Od ukupnih 
920 milijuna kuna, 450 milijuna kuna utrošiti će se na razvoj sustava programskih 
sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta usmjerenih na 
inovacije, istraživanje i razvoj, dok će preostalih 470 milijuna kuna biti usmjereno 
na jačanje institucijskih kapaciteta sveučilišta i znanstvenih instituta za inovacije. U 
tom dijelu Reforma 2 jest stvaranje okvira za privlačenje studenata istraživača u 
STEM i ICT područjima  te uvođenje okvira za njihovo napredovanje i razvoj 
karijera, unaprijeđenje sustava zapošljavanja i omogućavanje pokretljivosti u 
karijerama. Provedba uključuje reformu zakonodavnog okvira, program jačanja 
znanstvenih kapaciteta i stvaranje mreže znanstveno-tehnološke infrastrukture. 
Ukupna investicija u ovom dijelu iznosi 930 milijuna kuna, od čega 388.5 milijuna 
kuna biti će usmjereno u razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri 
istraživača te provođenju vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT 
područjima. Preostali dio od 541.5 milijuna kuna utrošiti će se na ulaganje u 
istraživačko-tehnološku infrastrukturu u navedenim područjima, što je prije svega 
vezano za razvoj novih tehnologija, inovacija i visokotehnološkog poduzetništva 
temeljenog na znanju.  

Reforma 3. odnosi se  na poboljšanje učinkovitosti javnih ulaganja u području 
istraživanja, razvoja i inovacija. Provedba uključuje donošenje novog Zakona o 
Hrvatskoj zakladi za znanost, a Zaklada će imati jasno definiranu misiju podrške 
za provedbu, koordinaciju, dizajn, praćenje i vrednovanje politika projektnog 
financiranja IRI. Procijenjena investicija ove reforme iznosi 550 milijuna kuna i sav 
iznos se ulaže u kompetitivne projekte,  odnosno u Zakladu i projekte Zaklade.  

Predsjednica Rektorskoga zbora smatra da bi Rektorski zbor trebao zauzeti 
određene stavovove vezane uz Nacionalni plan budući će sveučilišta biti aktivno 
uključena u implementaciju istoga te je iznijela prijedlog zaključaka za raspravu.  

Prof. dr. sc. Damir Boras je zahvalio na prezentaciji te podržao predložene 
zaključke te, uzimajući u obzir cijeli obrazovni sustav, podsjetio je da je u 2019. 
godini 37 % diplomiranih studenata i 70 % doktora znanosti proizašlo sa Sveučilišta 
u Zagrebu dok je 67.7 % zaposlenika i suradnika u nastavi zaposleno na 
Sveučilištu u Zagrebu. Obzirom na navedene brojke, smatra da Sveučilište u 
Zagrebu kao najveće sveučilište, ali uz uvažavanje svih ostalih sveučilišta, javnih i 
privatnih, ima svoju specifičnu ulogu da u takvim raspravama stavi svoj naglasak. 
Složio se sa naglaskom na STEM područje, ali i ukazao na problem jednostranosti 
pristupa. Ponovio je da je prvenstvena uloga sveučilišta obrazovanje temeljeno na 
što boljoj znanosti. Bez nastavnika u društvenim i humanističkim znanstvenim 
područjima nema vrhunskog obrazovnog sustava i jedino pravo hrvatsko tržište 
rada su naši nastavnici koji se zapošljavaju u sustavu, zbog čega se ne smije 
zaboraviti humanističko područje. Smatra da se zanemaruje važnost promjene 
Zakona o radu zbog održavanja kvalitete. Dobno ograničavanje ne smije biti 
sadržano ni u jednom zakonu budući je protuustavno i predstavlja dobnu 
diskriminaciju, a za vrhunske profesore i znanstvenike uvijek mora biti mjesta u 
sustavu. Vezano uz nove modele financiranja rekao je da, ukoliko želimo zadržati 
vrhunski obrazovni sustav, javna sveučilišta se ne smiju financirati samo po modelu 
broja upisanih studenata. U Europi se javna sveučilišta financiraju iz proračuna u 
prosjeku sa 1.2% BDP-a, čemu je potrebno težiti u strateškim promišljanjima. 



 

Također, podsjetio je da se financiranjem iz Europskih fondova nadoknađuju 
zaostatci, ali sredstva iz istih ne smiju postati model financiranja. Naglasio je 
važnost sudjelovanja svih sveučilišta u pripremi zakonskih i zakonodavnih rješenja 
te pozvao na otvoreni i transparentni dijalog u kojem će aktivno i dobrohotno 
sudjelovati i sveučilišta sa svojim imenovanim predstavnicima.  

U raspravu se uključio prof. dr. sc. Dragan Ljutić koji se složio sa iznesenim 
prijedlogom zaključaka. Podržao je razvoj i ulaganje u STEM područje, ali ne na 
štetu humanističkih znanosti koje su bitne za nas kao državu i naciju. Smatra da 
Hrvatska mora ostati u Europi i kao država i kao nacija, zbog čega je važno da vodi 
računa o svom jeziku, povijesti i kulturi.  

Predsjednica Rektorskoga zbora zamolila je državnog tajnika, Ivicu Šuška da 
informira rektore o stavu MZO vezanom planove zapošljavanja i napredovanja za 
ovu akademsku godinu te planove financiranja i rješavanja tužbi Nezavisnog 
sindikata znanosti i visokog obrazovanja vezano uz neisplatu osnovice od 6 %. 

Ivica Šušak istaknuo je da su rješenja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 
rezultat mukotrpnih i dugotrajnih pregovora u svrhu potpunog uključivanja hrvatskih 
sveučilišta u europski istraživački prostor, ali i europski prostor visokog 
obrazovanja. Naveo je neke od mana i nedostataka našeg sustava koje uključuju 
lošu mobilnost, nizak stupanj internacionalizacije, ogroman zakonodavni 
nedostatak i u akreditaciji združenih programa kao i cijeli niz drugih problema koji 
su se pojavili pri uključivanju u europski prostor visokoga obrazovanja. Upozorio je 
na velik problem sa digitalnom opremljenošću odnosno sa digitalnom zrelošću 
naših sveučilišta gdje uveliko zaostajemo u odnosu na osnovne i srednje škole. 
Shodno tome, u dogovoru sa Državnim zavodom za statistiku, bit će osigurano oko 
8000 prijenosnih računala koji su korišteni svega par tjedana u svrhu popisivanja 
stanovništva i koje će MZO staviti na raspolaganje javnim visokim učilištima u 
Republici Hrvatskoj. Prva, pripremna faza reforme uključuje snimanje stanja i 
potreba na sveučilištima vezano uz digitalizaciju što će koordinirati Carnet kao 
ovlaštena ustanova. Jača se privlačenje studenata istraživača u STEM i ICT 
područjima i kroz pojačane stipendije pokušat će se prevladati problem nedostatka 
studenata u teškim i zahtjevnim prirodoslovnim disciplinama kao što su matematika 
i fizika, posebice u nastavnim smjerovima. Podsjetio je da je akcija spašavanja 
znanstevnih novaka rezultirala nedostatkom znanstvenog podmlatka, stoga će 
kroz ove modele 550 milijuna kuna biti namijenjeno za financiranje istog. Velik 
naglasak je stavljen na transfer tehnologije i patenata, odnosno povezivanje naših 
najboljih fakulteta i studija u tehničkom području s gospodarstvom. Rekao je 
također da će se voditi računa i o humanističkim i društvenim znanostima budući 
su to pitanja nacionalnog i društvenog identiteta. Pritom je upozorio da npr. u ovom 
trenutku u Republici Hrvatskoj postoji 9 diplomskih i 6 doktorskih studija povijesti 
te blizu 300 nezaposlenih povjesničara, zbog čega smatra da će se takve situacije 
u dogledno vrijeme morati harmonizirati. Ponovio je da predviđene mjere iz 
Nacionalnog plana moraju biti sadržane u novom zakonodavnom okviru o čemu 
ovisi daljnje financiranje, a sljedeći tjedan će MZO zamoliti uključivanje sveučilišta 
i svih dionika u postupak izrade novog zakonskog teksta. Pritom je napomenuo da 
se trenutno iz državnog proračuna financira 137 visokoškolskih ustanova koje 
imaju pravnu osobnost i 25 javnih znanstvenih instituta. Smatra da je sustav zreo 
za cjelovitu i konkretnu reformu, budući broj studenata drastično pada dok 
istovremeno raste broj zaposlenih.  



 

Vezano uz pitanje radnih mjesta i napredovanja Ivica Šušak je rekao da će svima 
u sustavu biti omogućena redovita napredovanja na više radno mjesto, nakon pet 
godina provedenih na postojećem radnom mjestu te će biti omogućena zamjena 
zaposlenika 1 za 1, a sve će se provoditi uz suglasnost rektora, tj. uprava 
sveučilišta. Vezano uz pitanje troškova vanjske i unutarnje suradnje na umjetničkim 
akademijama istaknuo je da su osigurana sredstva od 11 milijuna kuna. Potom se 
osvrnuo na tužbe Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja vezano uz 
neisplatu osnovice od 6 % te je izvijestio da će MZO refundirati kompletan iznos 
po pravomoćnoj sudskoj presudi svima kojima se ovrhom ili isplatom skine novac.  

Prof. dr. sc. Damir Boras ponovio je da se po Zakonu financiraju sveučilišta, a ne 
pojedini fakulteti unutar neintegriranih sveučilišta. Također se osvrnuo na 
Kolektivni ugovor istaknuvši da je posljednji donesen bez dijaloga i suradnje sa 
sveučilištima. U raspravu se uključio prof. dr. sc. Dragan Ljutić istaknuvši da je 
najveća implikacija na našu znanost odluka da ljudi mogu napredovati.  

Prof. dr. sc. Vlado Guberac smatra da je potrebno nastaviti ulaganja u 
digitalizaciju, ali uz nužnost preferiranja i izvođenja kontaktne nastave. Podržao je 
reformu Hrvatske zaklade za znanost i donošenje novog Zakona o zakladi obzirom 
na aktualni način financiranja znanstveno istraživačke djelatnosti. Smatra da 
politika zapošljavanja doktoranada na projektima nije najbolja kako se ne bi 
ponovila situacija sa znanstvenim novacima. Vezano uz broj studijskih programa, 
složio se da je prevelik istaknuvši da na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku 
zatvaraju studijske programe za koje smatraju da nisu tržišno atraktivni.  

Neven Pintarić apelirao je na MZO uz molbu da se određena količina prijenosnih 
računala koji će biti dostupni nakon popisa stanovništva izdvoji za potrebe 
studenata.  

Prof. dr s. Ivan Samardžić složio se sa predloženim zaključcima, podsjetivši da 
manja sveučilišta imaju problem sa razvojem i nisu u istoj poziciji kao veća 
sveučilišta. Pozdravlja promjene u sustavu znanosti i obrazovanja, istaknuvši kako 
je mladim osobama u sustavu najvažnija mogućnost napredovanja. 

Predsjednica Rektorskoga zbora zahvalila je na raspravi istaknuvši kako 
Rekorski zbor podržava interese malih sveučilišta vodeći računa o razlikama.  
Rekla je da će zaključci sa određenim nadopunama biti proslijeđeni članovima 
Rektorskoga zbora na usuglašavanje.  

Nakon provedene rasprave, predsjednica Rektorskoga zbora predlaže, a članovi 
Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeći 

ZAKLJUČAK 

o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., 
poglavlje 3. Obrazovanje, znanost i istraživanje (odlomci 1. - 3.) 

I. 

Rektorski zbor podržava reformske procese definirane kroz Nacionalni plan 
oporavka i otpornosti 2021. – 2026. vezane uz modernizaciju visokog 
obrazovanja i podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta. 

II. 

Rektorski zbor podržava ulaganje u unaprjeđenje digitalne nastavne 
infrastrukture i upozorava na potrebu iznalaženja izvora dodatnih 
financiranja za ostale ustanovljene izazove: smještaj za studente u 



 

studentskim domovima, uspostavu sustava pouzdanih podataka i evidencija 
u sustavu visokog obrazovanja te provedbu mjera za uključivo i socijalno 
osjetljivo visoko obrazovanje. 

III. 

Rektorski zbor podržava donošenje novog zakonodavnog okvira, uvođenje 
novog financijskog modela te povećanje financiranja i jačanje institucijskih, 
infrastrukturnih i organizacijskih kapaciteta sveučilišta.  

IV. 

Rektorski zbor naglašava nužnost uske suradnje Ministarstva znanosti i 
obrazovanja s Rektorskim zborom u oblikovanju i provedbi reformi, te 
nužnost organiziranja aktivnog sudjelovanja akademske zajednice u svim 
planiranim postupcima s ciljem iznalaženja rješenja koja će osigurati 
uspješnu provedbu s dugoročnim i održivim učincima za cjelovitu 
akademsku zajednicu.   

V. 

Rektorski zbor podržava reforme vezne uz izmjene postojećih kriterija za 
zapošljavanje i napredovanje koji su zatvoreni za mobilnost, administrativno 
restriktivni u smislu promjene znanstvenih područja i prelazaka između 
akademskog i poslovnog sektora, ali i potrebu poticanja mladih istraživača, 
poticanje inovacija, transfera znanja i  otvorenosti suradnji s poslovnim 
sektorom. Rektorski zbor ukazuje na izazov isključivanja znanstvenika iz 
područja humanističkih i društvenih znanosti u reformske procese te apelira 
na poticanje interdisciplinarnosti i personaliziranih akademskih i karijernih 
putova imajući na umu kompetencije budućnosti.   

VI. 

Rektorski zbor se zalaže za veća ulaganja u istraživačko razvojne (IRI) 
projekte,, podržava razvoj vrhunskog znanstvenog istraživanja i razvoja 
inovativnih ideja i proizvoda, te naglašava potrebu usklađivanja sa snažnom 
inicijativom Europske unije prema otvorenoj znanosti i novim sustavima 
vrednovanja istraživanja i razvoja akademskih karijera. 

VII. 

Razumijevajući proračunske  izazove vezane financiranje sveučilišta u ak. 
god. 2021./2022. u situaciji suočavanja s pandemijom uzrokovanom korona 
virusom COVID-19, Rektorski zbor upozorava da je razvoj sveučilišta već 
drugu godinu za redom u sve tri misije - obrazovnoj, istraživačkoj i javnoj – 
ozbiljno usporen. Izazovi tekuće ak. god 2021./2022. vezani su uz činjenicu 
proračunskih restrikcija i pripremu za primjenu novog zakonodavnog okvira 
i modela financiranja koji će započeti s ak. god. 2022./2023., u kojoj se još 
neće osjetiti dobrobiti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Rektorski 
zbor je stava da svi dionici sustava visokog obrazovanja i znanosti trebaju, 
u otvorenom i transparentom dijalogu, nastojati što uspješnije prebroditi 
izazove ‘prijelazne’ akademske godine, posebice vezano uz  izazove 
napredovanja i zapošljavanja mladih istraživača, financiranja i održavanja 
ukupne infrastrukture, te kvalitetnog poučavanja i istraživanje u zahtjevnim 
uvjetima.   

    



 

 

 

Ad. 3. Organizacija rada Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini 

Ad.3. a) Kalendar sjednica 

Predsjednica Rektorskoga zbora u okviru ove točke sastavila je prijedloge 
kalendara sjednica Rektorskoga zbora u ovoj akademskoj godini kako bi članovi 
Rektorskoga zbora mogli unaprijed planirati obveze. Prvi prijedlog temelji se na 
ideji da se sjednice Rektorskoga zbora povezuju sa obilježavanjima dana 
sveučilišta ili posjetima sveučilištima. Drugi prijedlog održavanja sjednica odnosi 
se da se sjednice Rektorskoga zbora održavaju na Sveučilištu u Rijeci ili online i to 
posljednjeg četvrtka u mjesecu, dok treći prijedlog uključuje da se termini 
održavanja sjednica dogovaraju od sjednice do sjednice.  

Prof. dr. sc. Damir Boras predložio je da se termini sjednica dogovaraju od 
sjednice do sjednice, po mogućnosti kontaktno uz poštivanje svih epidemioloških 
mjera. Rekao je da je Sveučilište u Zagrebu spremno prihvatiti organizaciju 
sjednica Rektorskoga zbora u slučaju da neko sveučilište neće biti u mogućnosti 
organizirati istu.  

Prof. dr. sc. Dijana Vican predložila je da se sjednice Rektorskoga zbora 
organiziraju po potrebi ovisno o temama o kojima je potrebno raspraviti.  

Kao prijedlog za održavanje sljedeće sjednice Rektorskoga zbora, prof. dr. sc. 
Zoran Tomić pozvao je sve pristune rektore na obilježavanje Dana Sveučilišta u 
Mostaru koje će se održati 10.12. Također je predložio da se dan ranije, 9.12. održi 
radni sastanak između Rektorskoga zbora RH i Rektorskoge konferencije BiH 
vezano uz razmjenu iskustva i unaprjeđenju postojeće suradnje.  

Predsjednica Rektorskoga zbora je temeljem rasprave predložila da se sjednice 
Rektorskoga zbora u ovoj akademskoj godini organiziraju prema potrebi, odnosno 
da se iste dogovaraju od sjednice do sjednice. Zahvalivši na pozivu rektoru Zoranu 
Tomiću, zaključila je da će se sljedeća sjednica Rektorskoga zbora održati u 
Mostaru 9. prosinca u poslijepodnevnim satima.  

 

Ad. 3. b) Tematske sjednice 

Predsjednica Rektorskoga zbora u okviru ove točke istakla je da je pristiglo 
nekoliko prijedloga o mogućim temama za rasporavu na sjednicama Rektorskoga 
zbora, kao što je pitanje sveučilišnog sporta i dualnih karijera sportaša, pitanje 
sveučilišnih bolnica odnosno uloge i utjecaja akademske zajednice na regulative u 
zdravstvu, digitalnu tranziciju i osiguranje kvalitete online nastave, podizanje 
istraživačkog i inovacijskog kapaciteta, internacionalizaciju itd. Smatra da je važno 
da Rektorski zbor pošalje poruku o važnim temama o kojima se raspravlja u Europi, 
stoga je predložila da svaka sjednica uključi jednu tematsku točku te da Rektorski 
zbor generira poruke i na taj način pokuša utjecati na kreiranje nacionalnih politika.  

 

Ad. 3. c) Izvješća o radu aktivnih tijela Rektorskoga zbora i imenovanih 
predstavnika Rektorskoga zbora u ostalim tijelima; 

Predsjednica Rektorskoga zbora rekla je da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen popis aktivnih tijela Rektorskoga zbora i ostalih tijela u koje je Rektorski 



 

zbor imenovao svoje predstavnike. Obzirom na svojedobnu praksu Rektorskoga 
zbora, smatra da bi bilo korisno da predstavnici koje je Rektorski zbor imenovao, 
usmeno ili pismeno izvješćuju o onome što se događa u tijelima u koja su 
imenovani i obavijeste Rektorski zbor o dosadašnjem radu.  

Damir Jugo osvrnuo se na rad Povjerenstva za izradu prijedloga popisa 
akademskih naziva i prijedloga stručnih naziva i njihovih kratica, istaknuvši da ne 
postoji komunikacija i suradnja između Vijeća veleučilišta i Rektorskoga zbora. 
Objasnio je da se u nekoliko navrata događalo da Povjerenstvo predlaže drugačije 
kratice od onih koje su usvojene u elaboratima što je stvorilo velike probleme 
ustanovama. Zamolio je da se u ovoj godini organizira zajednički sastanak u svrhu 
pronalaženja optimalnoga rješenja i da se usuglasi protokol i procedura po kojoj će 
se postupati. Idealnim rješenjem smatra uspostavljanje zajedničkog povjerenstva 
s jednakim brojem članova sa strane Rektorskoga zbora i Vijeća veleučilišta i 
visokih škola za izradu popisa stručnih naziva i kratica.   

Paula Pavletić, kao članica tog Povjerenstva, objasnila je da postoje definirana 
pravila o tome kako se donose nazivi i kratice. U radu navedenog Povjerenstva 
sudjeluje predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te se sve odluke donose 
kompromisom. Sadašnja predstavnica Vijeća nikada nije imala primjedbi na 
prijedloge popisa stručnih naziva i kratica. Napomenula je da se prijedlog popisa 
izrađuje temeljem dopusnica koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito, po 
izdavanju, šalje u Tajništvo Rektorskoga zbora i/ili prema zahtjevu visokoga 
učilišta. Povjerenstvo je nedavno održalo sastanak sa predstavnicima Ministarstva 
znanosti i obrazovanja te je početkom listopada, radi usklađivanja, Ministarstvu 
dostavljen prijedlog preporuka za izradu akademskih i stručnih kratica te još uvijek 
čekamo odgovor Ministarstva. Nakon što prijedlog preporuka bude usklađen, 
dostavit će se Rektorskome zboru na prihvaćanje što će biti jasna uputa visokim 
učilištima o načinu i pravilima kreiranja naziva i kratica u okviru elaborata.  

Predsjednica Rektorskoga zbora predložila je da se konzultira Povjerenstvo za 
izradu popisa akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva kako bi se 
razmotrili i eventualno predložio efikasniji način rada.   

 

Ad.3. d) Izvješća prestavnika tijela i institucija na poziv Rektorskoga zbora; 

Predsjednica Rektorskoga zbora najavila je da će se na sjednice Rektorskoga 
zbora pozivati predstavnike tijela i institucija vezano uz određenu tematsku 
raspravu.  

 

Ad.4. Prijedlog predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za izdavanje 
mišljenja o odobrenju djelatnosti posredovanja 

Predsjednica Rektorskoga zbora u okviru ove točke izvijestila da je 22. rujna 
proslijeđen dopis MZO-a svim rektorima, u kojem se traži da Rektorski zbor 
predloži predstavnike u Povjerenstvo za posredovanje pri obavljanju studentskih 
poslova. U prethodnom mandatu predstavnik Rektorskoga zbora u tom 
Povjerenstvu je bio Jurica Kardum sa Sveučilišta u Zadru. Pojasnila je da su pristigli 
prijedlozi sa tri sveučilišta, a budući se jedan od prijedloga odnosi na produženje 
mandata dosadašnjeg predstavnika u spomenutom Povjerenstvu, rektorica Prijić-
Samaržija predložila je da Jurica Kardum ponovno bude izabran za predstavnika 
Rektorskoga zbora u tome Povjerenstvu.  



 

Nakon provedene rasprave predsjednica Rektorskoga zbora predlaže, a članovi 
Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeću 

ODLUKU 

o predlaganju člana Povjerenstva za izdavanje mišljenja o odobrenju 
djelatnosti posredovanja 

I. 

Predlaže se Jurica Kardum, mag. oec., voditelj Studentskog servisa 
Sveučilišta u Zadru, za člana Povjerenstva za izdavanje mišljenja o odobrenju 
djelatnosti posredovanja.  

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad.5. Prijedlog Izmjena i dopuna popisa akademskih naziva, stupnjeva i 
njihovih kratica te Izmjene i dopune popisa stručnih naziva i njihovih kratica; 

Paula Pavletić je izvijestila da je Povjerenstvo Rektorskoga zbora za izradu 
prijedloga popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te 
prijedloga popisa stručnih naziva i njihovih kratica 12. i 13. listopada održalo 
elektroničku sjednicu te prihvatilo prijedlog Izmjena i dopuna popisa akademskih 
naziva, stupnjeva i njihovih kratica te Izmjena i dopuna popisa stručnih naziva i 
njihovih kratica koji je pripremljen temeljem dobivenih novih dopusnica iz MZO-a i 
pojedinih zahtjeva visokih učilišta. Prijedlog oba popisa dostavljen je članovima 
Rektorskoga zbora u materijalima.  

Nakon provedene rasprave predsjednica Rektorskoga zbora predlaže, a članovi 
Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeću 

 

ODLUKU 

I. 

Rektorski zbor RH prihvaća prijedlog Izmjena i dopuna Popisa akademskih 
naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedlog Izmjena i dopuna 
Popisa stručnih naziva i njihovih kratica koje je pripremilo Povjerenstvo 
Rektorskog zbora za izradu prijedloga popisa akademskih naziva i 
akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa stručnih naziva 
i njihovih kratica.  

II. 

Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i 
njihovih kratica upućuje se nadležnim institucijama za objavu u Narodnim 
novinama.  

III. 

Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica upućuju se Vijeću 
veleučilišta i visokih škola na davanje suglasnosti.  

 

 



 

Ad.6. Razno 

Ad.6.1. Zahtjev Zajednice studentskih centara 

Predsjednica Rektorskoga zbora u okviru ove točke osvrnula se na pristigli dopis 
Zajednice studentskih centara RH vezan uz financiranje objekata u studentskom 
standardu iz fondova EU i donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 
prava na pokriće troškova prehrane studenata o kojem će se, kako je uvodno 
rečeno, rasprava otvoriti na sljedećoj sjednici Rektorskoga zbora. Ponovila je da 
Rektorski zbor podržava daljni razvoj studentskih centara i prema MZO-u zagovara 
izdvajanje sredstava studentskim centrima.  

Ad.6.2. Nacionalni centar za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

Predsjednica Rektorskoga zbora podsjetila je na dopis kojeg je Rektorski zbor 
uputio Nacionalnom vijeću te zamolila prof. Polić Bobić da izvijesti o pripremljenim 
odgovorima na ranija pitanja iz dopisa.  

Prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić izvijestila je da je Nacionalno vijeće 26. listopada 
poslalo suglasnosti vezane uz izmjene i dopune odluka Rektorskoga zbora o 
izborima u zvanja vezano uz odredbe Kolektivnog ugovora.  

Nadalje, vezano uz prigovore na sastav matičnih odbora, rekla je da su isti 
pripremljeni te će biti dostavljeni pisanim putem članovima Rektorskoga zbora.   

Ad.6.3. Sastanak Rektorskoga zbora i Mađarske rektorske konferencije 

Ivica Šušak izvijestio je o inicijativi mađarskog ministra inovacija i tehnologija dr. 
Lászla Palkovicsa koji je prilikom susreta sa hrvatskim ministrom znanosti i 
obrazovanja prof. dr. sc. Radovanom Fuchskom predložio zajednički sastanak 
Mađarske rektorske konferencije i Rektorskoga zbora RH.  

Paula Pavletić uključila se u raspravu i prenijela informaciju dobivenu od glavnog 
tajnika Mađarske rektorske konferencije da bi se sastanak održao u Pečuhu, te je 
molba s mađarske strane da se sastanak održi prije 10. prosinca ili sljedeće godine.  

Predsjednica Rektorskoga zbora predložila je da se sastanak održi sljedeće 
godine, budući da je 9. prosinca predviđena sjednica Rektorskoga zbora u Mostaru 
te nema dovoljno vreme.  

Ad.6.4. Obavijest  

Doc. dr. sc. Damir Jugo obavijestio je da će Vijeće veleučilišta i visokih škola u 
travnju 2022. godine obilježiti 20 godina svoga djelovanja kada će biti održana 
svečana sjednica na koju će biti pozvani svi rektori.  

Predsjednica Rektorskoga zbora zahvalila je svima na sudjelovanju i zaključila 
sjednicu u 20.30 sati.  

 

Zapisnik sastavile:          Predsjednica Rektorskoga zbora 

 
 
Paula Pavletić, prof. i                                       prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija 
Petra Lojen, mag. oec.                               Rektorica Sveučilišta u Rijeci  
 


