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Z A P I S N I K 

3. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2010./2021. godini održane 15. 
travnja 2021. na Sveučilištu Sjever u Varaždinu s početkom u 16 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. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku. 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

8. prof. dr. sc. Ivan Samardžić, privremeni rektor Sveučilišta u Slavonskom 
Brodu  

9. prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
10. doc. dr. sc. Damir Jugo, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, 

Ostali: 

11. prof. dr. sc. Slaven Zjalić, prorektor Sveučilišta u Zadru, 
12. prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja,  
13. Stipe Mamić, dipl. oec., državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 
14. Ivica Šušak, dipl. iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva 

znanosti i obrazovanja 
15. Paula Pavletić, prof., tajnica 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 3. 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. 

Predsjednik Rektorskoga zbora predložio je sljedeći  

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 2. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2020./2021. održane 16. veljače 2021.; 
2. Plan zapošljavanja i financiranje javnih sveučilišta; 
3. Prijedlog kandidata za članove i zamjenske članove u Povjerenstvu 
za prigovore Agencije za znanost i visoko obrazovanje;  
4. Uvjeti i objava Natječaja za upis studenata u I. godinu 
preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih 



 

studija te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj 2021./2022. 
godini; 
5. Prijedlog aneksa Sporazuma o zajedničkoj nabavi usluga tiska i 
distribucije mjesečnog biltena Hrvatska sveučilišta;  
6. Samoanaliza Agencije za znanost i visoko obrazovanje;  
7. Razno. 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Prije početka rasprave prema dnevnom redu, predsjednik Rektorskoga zbora je 
posebno pozdravio i zaželio dobrodošlicu privremenom rektoru novoosnovanoga 
Sveučilišta u Slavonskom Brodu te mu dao riječ.   

Prof. dr. sc. Ivan Samardžić je u uvodnom obraćanju zahvalio na dobrodošlici te 
naglasio da se snivanjem ovoga Sveučilištima mladim ljudima pruža prilika da se 
mladi ljudi obrazuju i ostanu u Hrvatskoj. Nada se i vjeruje da će Sveučilište dati 
doprinos razvoju znanosti i visokoga obrazovanja, kao i razvoju Republike 
Hrvatske te je siguran da će dobro surađivati u cilju dobrobiti mladih ljudi.  

Prof. dr. sc. Damir Boras je prije početka sjednice, a slijedom nedavnih 
događanja, zamolio da predstavnica Rektorskoga zbora u Saborskom odboru za 
obrazovanje, znanost i kulturu prof. dr. sc. Dijana Vican, na sljedećoj sjednici 
ukratko izvijesti članove Rektorskoga zbora o radu toga Odbora. Istakao je da se 
na njihovim sjednicama često napadaju sveučilišta na temelju neargumentiranih 
novinskih natpisa, pa je tako nedavno bila tematska sjednica o stanju na 
Sveučilištu u Zagrebu bez prisustva rektora. Također, rektor Boras je zatražio da 
se na budući sjednicama Rektorskoga zbora dozvoli mogućnost sudjelovanja 
prorektora povezano s pojedinom temom sastanka i kada to bude fizički moguće 
zbog epidemioloških uvjeta. 

S prijedlozima su se složili prisutni članovi Rektorskoga zbora. 

 

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika 2. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2020./2021. održane 16. veljače 2021.; 

Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen tekst prijedloga zapisnika 2. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2020./2021. održane 16. veljače 2021. elektroničkim putem. Budući da 
nema primjedbi na zapisnik, zapisnik 2. sjednice Rektorskoga zbora u ak. god. 
2020./2021. jednoglasno je prihvaćen u cijelosti. 

 

Ad.2. Plan zapošljavanja i financiranje javnih sveučilišta; 

Predsjednik Rektorskoga zbora otvara točku te podsjeća na zaključak s prošle 
sjednice kojim se Ministarstvo 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.  

Podsjetio je kako je Ministarstvo 25. siječnja 2021. sveučilištima poslalo naputak o 
provedbi novog zapošljavanja i prijama službenika i namještenika kojim ustanove 
u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za nova zapošljavanja trebaju ishoditi 
prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i to samo u slučaju kada 



 

se sredstva osiguravaju iz sredstava Državnog proračuna. Također, Ministarstvo 
je u uputu uvrstilo zaključak Rektorskoga zbora da je uz zahtjev za zapošljavanje 
potrebno priložiti suglasnost nadležnog sveučilišta. Dodao je kako je Ministarstvo 
od sveučilišta zatražilo godišnji plan potreba radnih mjesta za napredovanja u 
2021. temeljem kojih će napraviti analizu o tome uklapa li se prijedlog plana u 
raspoloživa sredstva u Državnom proračunu za 2021. Prof. Milković je upozorio 
kako je prošao prvi kvartal, a konačni oblik plana zapošljavanja povratno nije 
odobren niti je dostavljen u očekivanom obliku. Nadalje, Ministarstvo je dopisom u 
ožujku potvrdilo da će se u planu zapošljavanja odobravati sva napredovanja 
unutar istih zvanja i dostavljenog plana, a koja protiču unutar pet godina. Upozorio 
je da Sveučilište Sjever nije realiziralo sredstva iz Državnog proračuna za prošlu 
godinu te je izgledno je da ih neće iskoristiti niti ove godine budući da kao mlado 
sveučilište nemaju tolike potrebe za napredovanjima. Istaknuo je potrebu da ljudi 
koji su već duže vrijeme zaposleni na teret vlastitih sredstava pređu na teret 
Ministarstva ili da se dio ljudi koji su u nastavnim zvanjima prevede u znanstveno-
nastavna zvanja.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs je rekao da je Ministarstvo napravilo analize koje će 
dostaviti, ali potrebno je razjasniti odobravanje novih zapošljavanja iz Državnog 
proračuna vezano uz uredbu Vlade. Podsjetio je da je Ministarstvo donijelo Odluku 
kojom se olakšava administriranje vezano uz napredovanja po pojedinim 
znanstveno-nastavnim zvanjima ako su ispunjeni svi preduvjeti. Također, 
Ministarstvo se izborilo da Sveučilište u Zagrebu dobije značajna sredstva koja će 
mu dati veliku šansu za iskorak u smislu izgradnje, dogradnje i opremanja gotovo 
svih fakulteta. Hrvatskog katoličko sveučilište, kao i veleučilišta u javnom i 
privatnom vlasništvu, moći će se natjecati za sredstva u svim segmentima koji se 
financiraju iz fondova EU.   

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić je naglasio kako se sva sveučilišta bore za koeficijente 
kao neophodnost za funkcioniranje studijskih programa, te je podsjetio kako je 
izuzetno važno da izgradnja studentskoga doma uđe na prioritetnu listu. Osvrnuvši 
se na napise u medijima rekao je kako se stiče dojam da novinari mogu uzdrmati 
jaki sustav, ali je naglasio kako se protiv toga može boriti samo pozitivnim 
primjerima te smatra da o svim temama treba otvoreno razgovarati. 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac je istakao problem napredovanja poslijedoktoranata 
u docente za koje je osigurano premalo sredstava. Problem je kada profesor ide u 
mirovinu, a sveučilišta imaju mlade ljude koji su već prošli izbor na matičnom 
odboru, imaju uvjete za docenta, ali nemaju potrebne godine staža, pa katedru ima 
tko preuzeti, ali ne može. Također, sveučilišta u nekim strukama (npr. u IT sektoru)  
nisu konkurentna plaćom, a vrhunskim studentima je do docenture potreban 
predugi period od deset godina, dok na tržištu mogu odmah dobiti veliku plaću.   

Predsjednik Rektorskoga zbora je podsjetio da Sveučilište Sjever nije dobilo niti 
jedno asistentsko mjesto i ne može iskoristiti sredstva u proračunu osigurana za 
napredovanja jer nemaju ljude koji mogu napredovati unutar istoga zvanja. 
Također, smeta im odluka o nemogućnosti napredovanja nakon tri godine te se 
zalaže za nagrađivanje izvrsnosti.  

Ministar Fuchs je rekao kako se, slijedom iskustva prethodnih godina, protivi 
praksi izvanrednog napredovanja koja dovodi do kaosa, tj. do eksplozije sustava. 
Naglasio je da Ministarstvo treba gledati ukupni sustav na cjelokupnom prostoru 
Republike Hrvatske. 



 

Stipe Mamić je rekao da nema problema kod ranijeg napredovanja ukoliko o tome 
ovisi održavanje nastave, ali standard redovnog napredovanja treba držati na razini 
cijele Hrvatske. 

Snježana Prijić Samaržija je upozorila da je Sveučilište u Rijeci dostavilo plan 
upravljanja ljudskim resursima revidirano u skladu s naputkom Ministarstva, ali je 
dobilo odgovor da nisu u skladu sa raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu 
te će Ministarstvo samostalno prosuditi hoće li dati suglasnosti ili ne na sve što je 
Sveučilište predvidjelo svojim planom. Budući da je Sveučilište predložilo samo 
redovita napredovanja, te u skladu s predviđenim limitom ne bi smjeli nikoga pustiti 
u napredovanja, već neke i otpustiti, moli uputu što dalje činiti.  

Stipe Mamić je odgovorio kako je Vlada odustala od zabrane zapošljavanja što je 
ugrađeno u Izmjene i dopune Zakona o izvršenju Državnog proračuna. Sa 
Rektorskim zborom je dogovoreno da će se uvesti mehanizam suglasnosti senata 
na napredovanja prije nego što ista dođe u Ministarstvo. Na taj način koncepcija 
planova koeficijenata više ne postoji. Također, Ministarstvo je odlučilo da nema 
smisla onemogućavati napredovanja u viša zvanja, neovisno o tome ima li dovoljno 
financijskih sredstava ili ne, te je u ožujku dostavljena uputa o automatskom 
redovnom napredovanju nakon pet godina, čime su se administrativno rasteretila 
sveučilišta i Ministarstvo. 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri je pitao hoće li Ministarstvo financirati iznose presuda 
za isplatu razlike u plaći. Također, budući da njegovo sveučilište još uvijek nije 
dobilo sredstva od školarina pitao je razmišlja li se o drugačijem sustavu raspodjele 
koeficijenata.  

Stipe Mamić je istakao da Ministarstvo kontinuirano apelira na odgovorno 
ponašanje čelnika ustanova te vodi redovitu evidenciju o presudama te je u stalnim 
pregovorima s Državnim odvjetništvom, Ministarstvom financija i Ministarstvom 
rada. Naglasio je da kod svih koji su se pridržavali uputa Ministarstva nisu 
donesene presude, osim u slučaju kada netko koristi situaciju i proširuje predmet 
tuženja vezano uz pitanje pariteta i konvergencija, na što se mora ulagati žalba. 
Upozorio je da se tužbe kod kojih je nastupila zastara također moraju osporavati. 
Poziva sveučilišta da se obrate Ministarstvu koje će refundirati sredstva, ali samo 
u slučaju gdje su se poštivale upute Ministarstva budući, da na visokim učilištima 
postoje različita postupanja izvan okvira uputa.  

Vezano uz školarine, podsjetio je da Odluka Vlade definira način postupanja u vezi 
programskih ugovora te u njoj još uvijek stoji odredba da ona visoka učilišta koja 
nisu potpisala programske ugovore ne mogu dobiti nikakva sredstva. To je 
formalno-pravni problem na koji je ukazala revizija i Ministarstvo je trenutno u 
finalnoj fazi izmjene odluke kojom će se urediti sporne odredbe vezano uz 
ograničavanje korištenja sredstava, vanjsku suradnju u umjetničkom području i 
financiranje znanstvenih časopisa. Do izmjene odluke, Ministarstvo će 
sveučilištima do kraja mjeseca isplatiti manju akontaciju, a kao optimalno rješenje 
vidi cjeloviti programski ugovor, što je preuzeto kroz nacionalni plan oporavka i 
otpornosti. Vlada i MZO neće uvjetovati potpisivanje programskih ugovora, ali oni 
koji se odluče za novi model programskih ugovora imat će mogućnost dodatnog 
financiranja čime će sveučilišta dobiti mogućnost financiranja svojih infrastrukturnih 
investicija, a sveučilišta koja ne potpišu takav programski ugovor neće moći 
iskoristiti tu mogućnost.  

Prof. dr. sc. Damir Boras je rekao da je važno ostaviti kanal za komunikaciju. 
Cijela rasprava se svodi na to da nedostaju programski ugovori koje neka 



 

sveučilišta nisu potpisala iz razloga što su bili štetni. Podsjetio je da se, prema 
Ustavu i odlukama Ustavnog suda, za visoko školstvo dužna brinuti država. 
Upozorio je na kritičnu situaciju sa asistentima i njihovim napredovanjima. 
Podsjetio je na nelogičnosti vezano uz plan zapošljavanja na primjeru Sveučilišta 
u Zagrebu kojemu je, iako je plan reduciran prema uputi Ministarstva, isti odbijen 
uz obrazloženje da se razlikuje u odnosu na prošlu godinu. Također, iako je 
Rektorski zbor radi pripreme programskih ugovora zatražio analizu radnih mjesta 
za posljednjih pet godina, dan ranije stigla je analiza samo za zadnjih pet 
mjeseci. Smatra da se programski ugovori moraju formirati temeljem infrastrukture, 
a ne prema broju upisanih studenata, jer će zbog odlaska mladih iz Hrvatske neka 
visoka učilišta na taj način propasti. Nadalje, vezano uz obavijest Ministarstva da 
su profesori koji su do listopada 2020. navršili 70 godina brišu iz sustava 
Centralnog obračuna plaća i da im je prema Zakonu istekao ugovor o radu, rekao 
je kako dva profesora Sveučilišta u Zagrebu imaju važeće ugovore o radu i oni se 
moraju na odgovarajući način proglasiti nevažećima, a do tada ne smiju biti brisani 
iz sustava.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs je rekao kako Ministarstvo nikada nije reklo da su 
ugovori nezakoniti, ali je financiranje takve situacije iz Državnog proračuna 
protuzakonito. Naglasio je kako Ministarstvo pokušava sustav dovesti u red. 
Problem je što svatko može dati pravno mišljenje, a on se drži pravnog mišljenja 
Ministarstva i Državnog inspektorata, na što je prof. Boras rekao da će se sporne 
stvari riješiti na sudu, ali svakako očekuje komunikaciju. 

Ivica Šušak je pojasnio da nije dovedena u pitanje zakonitost ugovora o radu, već 
zakonitost financiranja zaposlenika koji ima 72 godine. Ustavni sud je rekao da 
središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove znanosti i obrazovanja, a to je 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, može naložiti prestanak financiranja onoga za 
za što smatra da ne treba financirati. Također, sveučilištima je tjedan unaprijed 
najavljeno da će se brisati financiranje svih zaposlenika koji nisu u zakonitom 
statusu.  

Prof. dr. sc. Damir Boras temeljem mišljenja Visokog upravnog suda smatra da 
je još potrebno utvrditi tko smije ispisati zaposlenika iz Centralnog obračuna plaća 
te zamolio za održavanje komunikaciju.   

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs je rekao da Ministarstvo inzistira na principima i 
poštivanju zakona i propisa Republike Hrvatske i traži rješenja za osiguravanje 
nužnih financijskih sredstava, posebno uzevši u obzir da je potrebno osigurati 
sredstva za obnovu zgrada stradalih u potresu. 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac je nastavno na raspravu o planu zapošljavanja i 
napredovanjima upozorio na razliku u koeficijentima koja nastaje nakon odlaska 
profesora u mirovinu, budući da se prema principu „jedan na jedan“ na njihovo 
mjesto obično zapošljavanju asistenti. Od Ministarstva je dobio uputu da se ta 
razlika treba iskoristiti za nenastavna napredovanje drugih kolega. Zamolio je da 
Ministarstvo sve informacije vezano uz promjene u koeficijentima na sastavnicama 
dostavlja i na Rektorat.  

Stipe Mamić je pojasnio kako je uputa o automatskom odobrenju napredovanja 
nakon pet godina napravljena u cilju administrativnog rasterećenja, a za situaciju 
sa postdoktorantima se traži rješenje. Upozorio je da postoji veliki minus na 
plaćama u sustavu do kraja godine sa čime je upoznat i ministar financija.  

 



 

Dodao je kako Ministarstvo više ne funkcionira po modalitetu plana i koeficijenata 
već sve ide u cilju izrade cjelovitih programskih ugovora koji nisu povezani sa 
obračunskim koeficijentom te možemo reći da je obračunski koeficijent tranzicijsko 
prijelazno razdoblje ka punoj primjeni programskih ugovora. 

Prof. dr. sc. Damir Boras je rekao da je svjestan da se plan upravljanja ljudskim 
resursima ne može realizirati zbog manjka novca, ali je Rektorski zbor jasno rekao 
kojih se načela kod programskih ugovora treba držati. Istakao je da javna 
sveučilišta ne mogu preživjeti financiranjem prema broju studenata.  

Prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija je vezano uz programske ugovore rekla 
kako je Sveučilište u Rijeci ispoštovalo odluku Vlade i potpisalo programski ugovor 
te vezano uz dodatna sredstva po rezultatima i specifični profil je zanima 
informacija kada će se realizirati te hoće li biti raspisan javni poziv vezano za 
infrastruktura održavanja i investiranja prije donošenja novih programskih ugovora. 
Vezano uz nacionalni plan za oporavak i  otpornost moli da se što prije dostave 
informacije o procedurama za sveučilište te kada će započeti pregovori za novi 
krug programskih ugovora. 

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs je odgovorio kako su potpisani programski ugovori 
trenutno na snazi, a novi programski ugovori će se dogovarati za budući period i 
dogovarat će se po drugačijim principima, a potpisivat će ih sveučilište sa državom. 
Za sva sveučilišta koja nisu potpisala programske ugovore potrebno je pripremiti 
promjenu odluke Vlade.  

Prof. dr. sc. Damir Boras podržava izradu novih programskih ugovora ali smatra 
da je prije potrebno promijeniti brojne zakonske okvire kao npr. Zakon o radu te 
moli da se o tome razgovara sa sveučilištima, na što je ministar Fuchs rekao da 
će se razgovarati kroz povjerenstva koja će raditi na izmjenama relevantnih 
zakonodavnih akata.  

Ministar Fuchs je najavio da će se sredstva predviđena Nacionalnim planom 
oporavka i otpornosti  sveučilišta moći koristiti u dvije komponente: 600 milijuna 
kuna je predviđeno za digitalizaciju visokog obrazovanja, što uključuje kvalitetne 
baze podataka i ostale alate za kvalitetno funkcioniranje sustava, te 2,4 milijarde 
kuna je predviđeno kao potpora za karijere kroz projekte te opremu. Nakon što 
Nacionalni plan odobri Europska komisija, a raspisivanje natječaja za pojedine 
komponente može se očekivati krajem ove ili početkom sljedeće godine. Sada će 
biti prilika Sveučilištu u Zagrebu da solidno riješi svoje prostorne kapacitete. 

Stipe Mamić je pojasnio da od iznosa 1,9 milijardi kuna predviđenih za sanaciju 
štete od posljedica potresa polovica dolazi iz Fonda solidarnosti, za koji su neke 
aktivnosti neprihvatljivi kao npr. šteta od opreme, a polovica iz Nacionalnog plana 
oporavka. Zaključio je da treba napraviti analizu prema pristiglim prijavama šteta 
od potresa, uzevši u obzir da se negdje, kao npr. u Sisku i Petrinji, već moralo 
intervenirati.  Rekao je kako je radeći na Nacionalnom programu obnove naišao na 
problem vezano uz reformu ranog predškolskog odgoja analizama je utvrđeno da 
će se najveći dio vrtića izgraditi 2023.i 2024. godine i procjena je da će nedostajati 
1500 do 2000 odgajatelja te apelira da se promptno reagira po pitanjima kvota za 
odgajatelje. Razmišlja se i o mogućnosti prekvalifikacije učitelja razredbene 
nastave za potrebe odgojitelja. 

Ivica Šušak je upozorio da predviđena sredstva nisu dostupna bez reformi i 
indikatora provedbe uspjeha te da će se novac dodjeljivati u fazama. Prvi i osnovni 
preduvjet je promjena zakonodavnog okvira i novi Zakon o znanosti i visokom 
obrazovanju, a preduvjet za programske ugovore su točne evidencije u visokom 



 

obrazovanju. Stoga apelira da sveučilišne službe koriste ISVU sustav i evidencije 
jer se podaci razlikuju u desecima tisuća. Također je upozorio da pojedina visoka 
učilišta ne izvršavaju reakreditacijske preporuke nego osnivaju nove studijske 
programe, što smatra zlouporabom autonomije i izigravanjem sustava.  

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek je istaknula da je problem što neka visoka učilišta 
ne provode inicijalnu akreditaciju i onda nastaje problem kod reakreditacije.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs je zamolio prijedlog rješenja te zamolio da Rektorski 
zbor napravi ozbiljnu analizu bolonjskog sustava i nužnost ogromnog broja 
studijskih programa, te raspravi pitanje paralelnih programa i novih programa u 
društveno-humanističkom području.  

Predsjednik Rektorskoga zbora je zahvalio na raspravi te zamolio da 
Ministarstvo razmisli o rješenju za mala sveučilišta vezano uz napredovanja i 
korištenje sredstava Državnog proračuna. 

Ad. 3. Prijedlog kandidata za članove i zamjenske članove u Povjerenstvu 
za prigovore Agencije za znanost i visoko obrazovanje;  

Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je kako je Agencija za znanost i visoko 
obrazovanje poslala dopis kojim se traži da Rektorski zbor predloži članove 
Povjerenstva za prigovor, budući da dosadašnjim članovima uskoro ističe mandat. 
Radi se o povjerenstvu koje odlučuje o prigovorima visokih učilišta na mišljenje 
Akreditacijskog savjeta AZVO-a u postupcima vanjskog osiguravanja kvalitete 
znanosti i visokog obrazovanja. Traži se da Rektorski zbor predloži stalne i 
zamjenske članove koje će Upravno vijeće AZVO-a imenovati prema prijedlogu 
Rektorskoga zbora. Uvjeti koje trebaju ispunjavati kandidati navedeni su u dopisu 
AZVO-a, a najmanje jedan kandidat treba biti pravne struke. Članovi se imenuju 
na razdoblje od tri godine. 

Prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija za stalnoga člana Povjerenstva predlaže 
prof. dr. sc. Natašu Žunić Kovačević sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić predlaže prof. dr. sc. Željka Radića, prorektora 
Sveučilišta u Splitu, te predlaže da zamjenski članovi ostanu isti.  

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

   ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za prigovore 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje 

I. 

Izv. prof. dr. sc. Željko Radić, prorektor Sveučilišta u Splitu i prof. dr. sc. Nataša 
Žunić Kovačević sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, imenuju se za stalne 
članove Povjerenstva za prigovore Agencije za znanost i visoko obrazovanje.  

II. 

Prof. dr. sc. Josip Faričić, prorektor Sveučilišta u Zadru i izv. prof. dr. sc. 
Nebojša Stojčić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku imenuju se za zamjenske 
članove Radne skupine iz članka I. ove Odluke.  

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 



 

Ad. 4. Uvjeti i objava Natječaja za upis studenata u I. godinu 
preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih 
studija te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj 2021./2022. godini 

Predsjednik Rektorskoga zbora je podsjetio kako je Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja je u srpnju 2020. obavijestilo Rektorski zbor o Preporuci 
pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kojim se upozorava da uvjete za 
ostvarivanje prednosti za upis studenata s invaliditetom potrebno uskladiti sa 
zakonskim odredbama. Prijedlog odredbe vezano uz tu kategoriju studenata 
pripremljena je u dogovoru sa Sveučilištem u Zagrebu i temeljem konzultacija sa 
specijalistom medicine rada i športa, profesorom Medicinskoga fakulteta. 
Predsjednik Rektorskoga zbora je naglasio kako je za tehničku realizaciju prava 
prednosti u sustavu NispVU važno da se sva sveučilišta usuglase oko određivanja 
stupnja težine oštećenja funkcionalne sposobnosti kandidata. 

Prijedlog zaključka koji se odnosi na uvjete i objavu cjelokupnog Natječaja 
dostavljen je rektorima i glavnim tajnicima na usuglašavanje te do sada nisu 
pristigle nikakve primjedbe na prijedlog.  

Slijedom navedenog, predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a članovi 
Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeću  

ODLUKU 

I. 

Za upis studenata u prvu godinu preddiplomskog, integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te stručnog 
preddiplomskog studija u akademskoj godini 2021./2022. Rektorski zbor RH 
potvrđuje Preporuku od 11. svibnja 2016. godine (KLASA:602-04/16-05/3, 
URBROJ: 380- 230/071-16-8) o izravnom upisu na visoka učilišta u statusu 
redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote te pod uvjetom da prijeđu 
bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti za sljedeće kategorije kandidata: 

- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata 
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskoga rata 
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz 

Domovinskog rata i 100%-tnih HRVI Domovinskoga rata I. skupine 
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. 

i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 
77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 
98/19), u daljnjem tekstu „Zakona“ 

- djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod 
okolnostima iz čl. 8. „Zakona“ 

- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 
stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 
6.,7. i 8. „Zakona“  

II. 
Rektorski zbor RH potvrđuje preporuku svim javnim sveučilištima u 
Republici Hrvatskoj donesenu 31. ožujka 2017. na 6. sjednici u ak. god. 
2016./2017. da u skladu sa svojim mogućnostima donesu odluke o mjerama 
koje bi studentima iz  sustava alternativne skrbi olakšale pristup studiju 
odnosno visokom obrazovanju. 

 



 

III. 

Za upis studenata u prvu godinu preddiplomskog, integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te stručnog 
preddiplomskog studija Rektorski zbor RH donosi preporuku o izravnom 
upisu na visoka učilišta u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne 
kvote te pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne 
provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za sljedeće kategorije 
kandidata: 

1. Kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja (prema „Rješenju Hrvatskoga 
zavoda za mirovinsko osiguranje“)  

2. kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i 
vrste invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija 
se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma - Listi I“, isključujući 
osobe s intelektualnim teškoćama (točka V.6. Intelektualne teškoće), 
samostalno ili udruženo s ostalim oštećenjima (prema  Nalazu i mišljenju 
Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s 
invaliditetom). 

3. Kandidati koji se prijavljuju po osnovi pod točkom 2. ovoga članka Odluke 
trebaju dostaviti i nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti (Obrazac RS Uredbe 
o metodologijama vještačenja) Zavoda za vještačenje, profesionalnu 
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koje treba biti 
odgovarajuće za buduće radno mjesto.  

4. Javna sveučilišta mogu propisati i dodatne specifične kriterije procjene 
zdravstvene i radne sposobnosti kandidata prije upisa. Zdravstveni zahtjevi 
podrazumijevaju zdravstveno stanje koje treba zadovoljiti kandidat/kinja 
kako bi bio/la u mogućnosti završiti program studija te kako bi nakon 
završetka studija svojim stečenim kompetencijama ispunjavao/la uvjete 
potrebne za tržište rada. Ispunjeni zdravstveni zahtjevi pokazuju da u 
trenutku upisa na studij nema zdravstvenih prepreka za rad ni na jednome 
radnome mjestu u sklopu zanimanja/kvalifikacija za koje se student obrazuje. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

NAPOMENA: 

Ova se Odluka stavlja izvan snage Odlukom Rektorskoga zbora od 30. travnja 
2021. (Klasa: 602-04/20-05/23, Urbroj: 380-230/071-21-16).  

Također, predsjednik Rektorskoga zbora je podsjetio kako je potrebno natječaje 
svih javnih sveučilišta objaviti na mrežnim stranicama Rektorskoga zbora te 
obavijest o tome objaviti u hrvatskim sveučilišnim novinama „Universitas“. 

Slijedom navedenog, predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a članovi 
Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeću  

ODLUKU 

I. 

Rektorski zbor RH će Natječaje za upis studenata u prvu godinu 
preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 
studija te stručnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2021./2022. 



 

svih javnih sveučilišta objaviti na mrežnim stranicama Rektorskoga zbora 
RH.  

II. 

Obavijest o raspisivanju Natječaja objavit će se u hrvatskim sveučilišnim 
novinama „Universitas“. 

III. 

Sveučilišta su dužna poveznice na Natječaje iz točke I. ove Odluke dostaviti 
u elektroničkom obliku u Tajništvo Rektorskoga zbora zaključno sa 20. 
svibnja 2021. 

 

5. Prijedlog aneksa Sporazuma o zajedničkoj nabavi usluga tiska i 
distribucije mjesečnog biltena Hrvatska sveučilišta 

Predsjednik Rektorskoga zbora je podsjetio kako je u svibnju 2017. potpisan 
Sporazum o zajedničkoj nabavi usluga tiska i distribucije mjesečnog biltena 
„Hrvatska sveučilišta“. U srpnju 2019. tiskan je posljednji broj, te se dotadašnji 
sadržaj biltena „Hrvatska sveučilišta“ nastavlja objavljivati u hrvatskim sveučilišnim 
novinama „Universitas“, a tisak i distribuciju preuzima Večernji list u kojem je do 
tada objavljivan bilten „Hrvatska sveučilišta“.  

Pripremljen je aneks kojim se raskida Sporazum, a Sveučilište u Zagrebu će izraditi 
novi obračun troškova prema sveučilištima za razdoblje 1.1.2019. – 31.12.2020. 
koji uzimaju u obzir nove uvjete. 

Slijedom navedenog, predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a članovi 
Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeću  

ODLUKU 

o raskidu Sporazuma o zajedničkoj nabavi usluga tiska i distribucije 
mjesečnog biltena Hrvatska sveučilišta 

I. 

Članovi Rektorskoga zbora će potpisati aneks Sporazumu o zajedničkoj 
nabavi Usluga tiska i distribucije mjesečnog biltena Hrvatska sveučilišta 
potpisan 30. svibnja 2017. u Osijeku kojim se Sporazum stavlja izvan snage 
zbog prestanka potrebe. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Nakon donesene odluke, rektori su pristupili potpisivanju aneksa Sporazumu.  

 

6. Samoanaliza Agencije za znanost i visoko obrazovanje;  

Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je kako je Agencija za znanost i visoko 
obrazovanje Rektorskome zboru uputila Samoanalizu izrađenu u ožujku 2021. koja 
je članovima Rektorskoga zbora dostavljena u materijalima za sjednicu. Zamolio je 
ravnateljicu Agencije za znanost i visoko obrazovanje da se obrati prisutnima. 



 

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek ukratko je obrazložila kako Agencija za znanost 
i visoko obrazovanje prolazi svoju treću akreditaciju za članstvo u ENQA, a ove su 
godine tražili da idu i u ENQA i u EQAR. Samoanalizu su radili sedam mjeseci jer 
je trebala biti napravljena prema zahtjevima obje institucije koje će pratiti sve 
procedure AZVO-a, a najvažnije je kako su provedeni standardi (ESG) i sva 
poboljšanja. Posjet počinje 7. lipnja i nada se dobrom rezultatu. Istakla je da se 
postavlja pitanje integriranosti sveučilišta i pitanje reakrediatcije rektorata kod 
neintegriranih sveučilišta. Govoreći o aktivnostima Agencije istakla je kako je 
AZVO dobio zadatak akreditirati jednu njemačku tehničku agenciju, na što je 
posebno ponosna.    

Prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija je istakla kako je potrebno posebno 
pohvaliti odličan rad i doprinos Agencije za znanost i visoko obrazovanje bez čije 
bi funkcionirajuće aktivnosti bilo teško raditi. 
 
Predsjednik Rektorskoga zbora je također pohvalio rad i kvalitetu Agenciju te 
slijedom iznesenoga predlaže, a članovi Rektorskoga zbora jednoglasno donose 
sljedeći 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor RH prihvaća Samoanalizu Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje iz ožujka 2021. i daje punu podršku daljnjem radu Agencije.   

 

7. Razno  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave te je Predsjednik Rektorskoga zbora svima 
zahvalio na sudjelovanju i najavio održavanje sljedeće sjednice Rektorskoga zbora 
19. svibnja u 15 sati te zaključio sjednicu u 18.45 sati.  

 

Zapisnik sastavila:          Predsjednik Rektorskoga zbora 

 
 
 
Paula Pavletić, prof.      prof. dr. sc. Marin Milković 
                          Rektor Sveučilišta Sjever 


