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Z A P I S N I K 

2. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2010./2021. godini održane 16. 
veljače 2021. elektroničkim putem.  

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. 

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. Prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru,  
12. Mateo Marušić, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora 

Ostali: 

13. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskoga zbora, 
14. 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 je zbog epidemioloških razloga predložio da se 
2. sjednica Rektorskoga zbora u akademskoj godini 2020./2021. održi 
elektroničkim putem što su članovi Rektorskoga zbora prethodno prihvatili  

Predsjednik Rektorskoga zbora predložio je sljedeći  

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj godini 
2020./2021. održane 18. prosinca 2020.; 

2. Uspostavljanje mehanizama za učinkovitu borbu protiv svih oblika 
zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja na visokim učilištima u 
Republici Hrvatskoj;  

3. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za izradu 
Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova 
prehrane studenata;  

4. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u Radnu skupinu za izradu 
Nacrta prijedloga Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih 
obrazovnih kvalifikacija;  



 

 

 

5. Predstavnici Rektorskoga zbora u projektu „Znanstveno i tehnologijsko 
predviđanje"; 

6. Predstavnici Rektorskoga zbora u Radnoj skupini za izradu Nacrta 
Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje 2021.-2027. 
godine i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja 
sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 
2021. do 2023. godine. 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2020./2021. održane 18. prosinca 2020. 

Prof. dr. sc. Dijana Vican se očitovala da je zapisnik pod točkom 2. Plan 
zapošljavanja na sveučilištima nepotpun te stoga ostaje suzdržana u prihvaćanju 
zapisnika. Ostali članovi Rektorskoga zbora podržali su prihvaćanje zapisnika te je 
zapisnik 1. sjednice Rektorskoga zbora u ak. god. 2020./2021. prihvaćen s jednim 
suzdržanim glasom.  

2. Uspostavljanje mehanizama za učinkovitu borbu protiv svih oblika 
zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja na visokim učilištima u 
Republici Hrvatskoj 

Temeljem konzultacija provedenih elektroničkim putem, predsjednik Rektorskoga 
zbora predlaže, a članovi Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeći 

ZAKLJUČAK 

I. 

Rektorski zbor oštro osuđuje sve oblike zlostavljanja, diskriminacije, nasilja 
ili bilo kakav oblik nepoželjnog ponašanja i uznemiravanja u akademskoj 
zajednici i društvu u cjelini, te ističe svoj jasan stav o neprihvatljivosti takvih 
pojava. 

II. 

Javna sveučilišta Republike Hrvatske svojim su aktima propisala etičke 
norme svojega djelovanja te osnovala povjerenstva koja ih provode s ciljem 
sprječavanja pojava neetičnog ponašanja. 

III. 

Rektorski zbor potiče i podupire kontinuirano unapređenja sustava za zaštitu 
kako studenata tako i djelatnika od svih oblika zlostavljanja, diskriminacije i 
uznemiravanja.  

IV. 

Ističući kako sveučilišta moraju biti mjesta poticajnog ozračja u kojima se 
svim članovima akademske zajednice mora omogućiti transparentno, 
učinkovito i sigurno sudjelovanje u obrazovnom procesu, članovi 
Rektorskoga zbora uložit će dodatne napore kako bi kroz učinkovite 
mehanizme i procedure postupanja osnažili provedbu aktivnosti u prevenciji 
pojava svih oblika neetičnoga ponašanja na svojim institucijama i 
sastavnicama. 

 



 

 

3. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za izradu 
Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova 
prehrane studenata 

Temeljem konzultacija provedenih elektroničkim putem, predsjednik Rektorskoga 
zbora predlaže, a članovi Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeću 

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za izradu 
Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane 

studenata 

Za predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za izradu Pravilnika o 
uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata 
imenuje se prof. dr. sc. Jadranka Frece, dekanica Prehrambeno-
biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

4. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u Radnu skupinu za izradu 
Nacrta prijedloga Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih 
obrazovnih kvalifikacija 

Temeljem konzultacija provedenih elektroničkim putem, predsjednik Rektorskoga 
zbora predlaže, a članovi Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeću 

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora u Radnu skupinu za izradu Nacrta 
prijedloga Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih 

kvalifikacija 

I. 

Prof. dr. sc. Nikola Đaković, profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu i predsjednik Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih 
visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se za člana 
Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o prepoznavanju i 
priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. 

II. 

Doc. dr. Tomislav Klarin sa Sveučilišta u Zadru imenuje se za zamjenskoga 
člana Radne skupine iz točke I. ove Odluke.  

 

5. Predstavnici Rektorskoga zbora u projektu „Znanstveno i tehnologijsko 
predviđanje" 

Temeljem konzultacija provedenih elektroničkim putem, predsjednik Rektorskoga 
zbora predlaže, a članovi Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeću 

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora u Upravni odbor projekta 
„Znanstveno i tehnologijsko predviđanje" 

Za predstavnike Rektorskoga zbora u Upravni odbor projekta „Znanstveno i 
tehnologijsko predviđanje" Rektorski zbor predlaže kako slijedi: 



 

 Na mjesto prof. dr. sc. Mislava Grgića, člana predlaže se prof. dr. sc. 
Tomislav Bolanča, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 Na mjesto izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, zamjenika člana predlaže 
se prof. dr.sc. Dubravko Majetić, dekan Fakulteta strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

 Na mjesto prof. dr. sc. Dražana Kozaka, zamjenika člana predlaže se 
prof. dr. sc. Jurislav Babić sa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

 Na mjesto prof. dr. sc. Alena Solde, člana predlaže se prof. dr. sc. 
Leandra Vranješ Markić, prorektorica Sveučilišta u Splitu 

 Na mjesto prof. dr. sc. Marka Rosića, zamjenika člana predlaže se 
prof. dr. sc. Goran Kardum, prorektor Sveučilišta u Splitu 

      

6. Predstavnici Rektorskoga zbora u Radnoj skupini za izradu Nacrta 
Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje 2021.-2027. 
godine i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja 
sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 
2021. do 2023. godine 

Temeljem konzultacija provedenih elektroničkim putem, predsjednik Rektorskoga 
zbora predlaže, a članovi Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeću 

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora i zamjene u Radnu skupinu za 
izradu Nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 
2021. do 2027. godine i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana 
razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje 
od 2021. do 2023. godine 

I. 

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu imenuje se za člana 
Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava 
obrazovanja za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacrta Akcijskog plana za 
provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 
2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2023. godine. 

II. 

Prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru imenuje se za 
zamjenskog  člana u radnoj skupini iz točke I. ove Odluke. 

 

Članovi Rektorskoga zbora očitovali su se o točkama dnevnoga reda tijekom 
elektroničke sjednice koja je 16. veljače 2021. bila otvorena od 10.00 do 20.00 sati.  

 

Zapisnik sastavile:          Predsjednik Rektorskoga zbora 

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


