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Z A P I S N I K 

6. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2020./2021. godini održane 27. 
kolovoza 2021. na Sveučilištu Sjever u Varaždinu s početkom u 13.30 sati. 

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. 

Članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

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

9. prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru, 
10. doc. dr. sc. Željko Sudarić, predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
11. prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta,  

Ostali: 

12. prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, 
13. Ivica Šušak, dipl. iur, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 
14. izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić,  prorektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli,  
15. Paula Pavletić prof., tajnica Rektorskoga zbora, 
16. 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 6. sjednicu Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2020./2021. te na početku pozdravio ministra znanosti i 
obrazovanja, prof. dr. sc. Radovana Fuchsa, državnog tajnika, Ivicu Šuška kao i 
sve prisutne rektore i ostale kolege te im zahvalio na dolasku.  

Predsjednik Rektorskoga zbora predložio je nadopunu dnevnog reda obzirom da 
je u međuvremenu pristigla molba Ministarstva znanosti i obrazovanja za 
imenovanjem predstavnika Rektorskoga zbora u tri povjerenstva za dodjelu 
državnih stipendija. Slijedom navedenog pod točkom 5. uvrstiti će se prijedlozi za 
spomenuta imenovanja, a točka 5. Razno postaje točka 6. 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 5. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2020./2021. održane 21. svibnja 2021.; 

2. Rasprava o izmjenama i dopunama Odluke o nužnim uvjetima za 
ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u 
znanstveno-nastavna zvanja i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja; 



 

3. Organizacija nastave u ak. god. 2021./2022.;  

4. Prijedlog izmjene Poslovnika o radu Rektorskoga zbora; 

5. Prijedlozi za imenovanje Predstavnika Rektorskoga zbora u tri 
povjerenstva za dodjelu državnih stipendija Ministarstva znanosti i 
obrazovanja u ak. god. 2021./2022.; 

6. Razno 

                                       Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika 5. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj                         
godini 2020./2021. održane 21. svibnja 2021.;  

Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen tekst prijedloga zapisnika 5. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2020./2021. održane 21. svibnja 2021. Budući da nema primjedbi na 
zapisnik, zapisnik 5. sjednice Rektorskoga zbora u ak. god. 2020./2021. 
jednoglasno je prihvaćen u cijelosti.  

Predsjednik Rektorskoga zbora potom je ukratko izvijestio o aktivnostima od 
prošle sjednice održane u svibnju. Tako je naveo da je 9. srpnja upućen dopis 
predsjednici Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 
sa pitanjima raspravljanima na prošloj sjednici. Ukratko je prenio njezine odgovore 
koji su pristigli elektroničkim putem kako slijedi: vezano uz tražena tumačenja 
Pravilnika o izborima u znanstvena zvanja, Nacionalno vijeće će osnovati radnu 
skupinu koja će razmatrati upite vezano uz tumačenje Pravilnika; vezano uz 
pritužbe Rektorskoga zbora na sastav i rad matičnih odbora i područnih 
znanstvenih vijeća, Nacionalno vijeće će odgovoriti posebnim dopisom s priloženim 
pritužbama i odgovorima na njih; vezano uz pokretanje studija medicine na 
Sveučilištu J. Dobrile u Puli, Nacionalno vijeće je temeljem izvješća o elaboratu 
stručnog povjerenstva zauzelo stav o kojem će obavijestiti Sveučilište J. Dobrile u 
Puli u skladu s uobičajenom procedurom. Također, izvijestio je da je na traženje 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje, slijedom dogovora između rektora 
elektroničkim putem, Rektorski zbor 29. srpnja 2021. uputio zajednički prijedlog za 
članove Akreditacijskog savjeta: prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prof. dr. sc. 
Tomislav Kilić, izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić, prof. dr. sc. Sonja Vila, prof. dr. sc. 
Josip Faričić, prof. dr. sc. Alfio Barbieri i prof. dr. sc. Anica Hunjet. 

Ad.2. Rasprava o izmjenama i dopunama Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-
nastavna zvanja i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja; 

Predsjednik Rektorskoga zbora u okviru ove točke podsjetio je da je Rektorski 
zbor uz suglasnost tadašnjeg Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje u siječnju 
2012. (NN  13/2012) objavilo Odluku o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i 
stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja te u prosincu 2017. (NN 
122/2017) objavilo Odluku o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-
stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja. U siječnju 
2019. Vlada RH i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja donijeli su novi 
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019) s određenim 
odredbama koje se odnose na obračunavanje radnih sati pristupnika u nastavna i 
znanstveno-nastavna zvanja te je odluke o izborima u nastavna i znanstveno-
nastavna zvanja potrebno uskladiti s odredbama Kolektivnog ugovora koji se 
odnose na obračunavanje radnih sati – sada kontakt sati. Nakon intenzivne 



 

komunikacije sa Sindikatom znanosti i visokog obrazovanja sastavljen je prijedlog 
izmjena odluka koji je priložen u materijalima za sjednicu. Predsjednik Rektorskoga 
zbora pojasnio je da se ne mijenja sadržaj odluka već se na drugačiji način 
objašnjava, odnosno normira nastavno opterećenje rada nastavnika koji je 
preduvjet za izbor u više zvanje. Također, u Odluci o izborima u nastavna zvanja 
potrebno je u čl. 3. u zadnjem pasusu dodati riječ „višeg“ predavača jer se u Odluci 
iz 2012. potkrala greška što je potrebno ispraviti. Nakon provedene rasprave 
predsjednik Rektorskoga zbora predlaže, a članovi Rektorskoga zbora 
jednoglasno donose sljedeću 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke 

o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u 
postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja 

I. 

Predlaže se izmjena i dopuna Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne 
i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna 
zvanja (NN 122/2017) radi usklađenja s odredbama u članku 79. Kolektivnog 
ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019):  

Mijenja se čl. 3. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-
stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, 
objavljene u Narodnim novinama br.122/2017, i glasi: 

„Pristupnici koji se biraju u viša znanstveno-nastavna zvanja moraju 
ispunjavati opći uvjet da su u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na 
nekom visokom učilištu izvodili nastavu: 

 za izbor u zvanje izvanrednog profesora u punom opsegu nastavne 
aktivnosti koja odgovara ekvivalentu od 810 radnih sati u nastavi, 

 za izbor u zvanje redovitog profesora u  punom opsegu nastavne aktivnosti 
koja odgovara ekvivalentu od 1620 radnih sati u nastavi, 

 za izbor u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u punom opsegu 
nastavne aktivnosti  koja odgovara ekvivalentu od 2430 radnih sati u nastavi. 

II. 

Temeljem odredbe članka 6. stavka 2. podstavka 3. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, ova se Odluka upućuje Nacionalnom 
vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na davanje 
suglasnosti. 

 

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

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke 

o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 
izbora u nastavna zvanja 

I. 



 

Predlaže se izmjena i dopuna Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne 
i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) (dalje: 
Odluka) radi usklađenja s odredbama Kolektivnog ugovora za znanost i 
visoko obrazovanje (NN 9/2019):  

II. 

Mijenja se čl. 2. stavak 5. Odluke i glasi: 

„ …5. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, računajući razdoblje od tri 
godine prije datuma pokretanja izbora izvodio nastavu na nekom visokom 
učilištu i to barem 15 kontakt sati u predavanjima ili 20 kontakt sati u 
seminarima ili 30 kontakt sati u vježbama, ili kombinirano odgovarajući broj 
kontakt sati nastave, u punom opsegu nastavnog opterećenja koji u 
ekvivalentu iznosi najmanje 81 radni sat u nastavi.     

III. 

Mijenja se čl. 3. prva alineja Odluke i glasi: 

- da je od izbora u zvanje predavača ili pet godina prije izbora u zvanje 
višeg predavača, izvodio nastavu na nekom visokom učilištu i to barem 30 
kontakt sati u predavanjima ili 40 kontakt sati u seminarima ili 60 kontakt sati 
u vježbama, ili kombinirano odgovarajući broj kontakt sati nastave, u punom 
opsegu nastavnog opterećenja, koji u ekvivalentu iznosi najmanje 162 radnih 
sati u nastavi.“ 

IV. 

U zadnjem pasusu čl. 3. Odluke se zbog „greške u prijepisu“  ispred riječi 
“predavača“ dodaje riječ „višeg“ te glasi:  

„…te ispuniti četiri (4) uvjeta, koje biraju među uvjetima za izbor u nastavno 
zvanje višeg predavača, a također i među uvjetima za izbor u profesora 
visoke škole. 

V. 

Mijenja se čl. 4. stavak 1. Odluke i glasi: 

„…1. da je u razdoblju od pet godina prije pokretanja izbora bio u nastavnom 
ili znanstveno-nastavnom zvanju te u tom zvanju tijekom tri godine 
kontinuirano izvodila nastavu na nekom visokom učilištu od barem 120 
kontakt sati predavanja, 240 kontakt sati vježbi ili 160 kontakt sati seminara 
ili kombinirano odgovarajući broj kontakt sati nastave, u punom opsegu 
nastavnog opterećenja, u ekvivalentu od 648 radnih sati u nastavi.“   

 

VI. 

Temeljem odredbe članka 6. stavka 2. podstavka 3. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, ova se Odluka upućuje Nacionalnom 
vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na davanje 
suglasnosti. 

Ad.3. Organizacija nastave u ak. god. 2021./2022.; 

Predsjednik Rektorskoga zbora u okviru ove točke rekao je da obzirom na daljnju 
opasnost od zaraze i ovisno o preporučenim protuepidemijskim mjerama, potrebno 
je donijeti preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju 



 

pandemije bolesti COVID-19. Naime, upitno je daljnje izvođenje online nastave 
obzirom na činjenicu da su studijski programi akreditirani za izvođenje nastave 
„uživo“ i nigdje se ne navodi mogućnost online nastave. Ponovio je zajednički stav 
i poziv Rektorskoga zbora svim studentima i nastavnicima na cijepljenje u svrhu 
što bržeg okončanja ove globalne pandemije. Pritom je napomenuo da su na 
Sveučilištu Sjever organizirana 4 cijepljenja zaposlenika čijim je odazivom 
zadovoljan.  

Prof. dr. sc. Damir Boras iznio je stav Sveučilišta u Zagrebu o tome da je 
kontaktna nastava preferirana i poželjna, ali ne pod svaku cijenu. Naime, online 
nastava dobar je nadomjestak uz pretpostavku da postoje tehnički preduvjeti za 
izvođenje iste. Rekao je da će Sveučilište u Zagrebu odlukom Senata izdati 
preporuku svojim sastavnicama da oskuškuju, prate i pridržavaju se preporuka 
Stožera i MZO-a, a dekani su odgovorni za organizaciju nastave sukladno svojim 
studijskim programima i uz pridržavanje odluka Stožera. Napomenuo je da je u 
posljednjih godinu dana Sveučilište u Zagrebu imalo neznatan broj zaraženih i 
matematički je dokazano da sveučilišta nisu izvor širenja zaraze zbog čega smatra 
da je kontaktna nastava jedini pravi oblik izvođenja nastave.  

Prof. dr. sc. Vlado Guberac u ime Uprave Sveučilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku podržao je kontaktni oblik izvođenja nastave u potpunosti, kako u izvođenju 
predavanja, tako i u izvođenju vježbi. 

Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija rekla je da su na Sveučilištu u Rijeci, 
ponukani nuždom vezanom uz epidemiološku situaciju, provodili hibridni model koji 
podrazumijeva kombinaciju online oblika aktivnosti i izravne nastave. Istakla je da 
Sveučilište u Rijeci podržava kontaktnu nastavu, ali će zadržati i ideju hibridnog 
modela isključivo u svrhu digitalne tranzicije, inovativnih i novih načina nastave itd. 
Potom se osvrnula na brojne upite medija vezane uz procijepljenost nastavnog 
kadra i studenata sa čijim podacima na Sveučilištu ne raspolažu, zbog čega je 
upitala ministra da li tražiti takve podatke i ima li MZO informaciju o procijepljenosti.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs rekao je da namjera slanja pisma Ministarstva 
znanosti i obrazovanja prema sveučilištima jest činjenica da bi sukladno Zakonu o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju svega 20% nastave u okviru 
akreditiranih programa moglo biti provedeno online, a za veće izmjene potrebna je 
suglasnost Agencije za znanost i  visoko obrazovanje. Stoga je skrenuo pozornost 
svim javnim i privatnim visokim učilištima na obvezu izvođenja kontaktne nastave i 
svih njezinih oblika u skladu s akreditiranim studijskim programima, a prema 
epidemiološkim mjerama i uputama Stožera civilne zaštite RH, Hrvatskog zavoda 
za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Vezano uz pitanje 
procijepljenosti, rekao je da procijepljenost u visokoškolskim institucijama i 
znanstvenim institutima iznosi oko 62 %, dok podacima o procijepljenosti 
studentske populacije ne raspolažu. Pojasnio je da su podaci o procijepljenosti u 
visokoškolskom sustavu dobiveni metodom preklapanja podataka, preko OIB-a, sa 
Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.  

Prof. dr. sc. Nikša Burum rekao je da osim cijepljenih, do danas postoji jako velik 
broj preboljelih zbog čega smatra da nema nikakvog razloga da se ne uđe u 
učionice i da se nastava odvija kontaktno.  

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić pozdravlja upute MZO-a vezane uz organiziranje 
nastave u osnovnim i srednjim školama, a obzirom na postojeća iskustva i 
sveučilišta će organizirati kontaktnu nastavu uz poštivanje svih epidemioloških 
propisa.  



 

Doc. dr. sc. Željko Sudarić u ime Vijeća veleučilišta i visokih škola rekao je da će  
nastava krenuti kontaktno ukoliko se ne dogodi nešto specifično u međuvremenu.  

Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić rekao je da će na Sveučilištu J. Dobrile u Puli 
izvoditi kontaktnu nastavu uz pridržavanje preporuka Stožera. Vezano uz isto 
napomenuo je da bi moglo doći do problema obračuna sati zbog pridržavanja 
epidemioloških mjera i dijeljenja grupa.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs istaknuo je da se nikoga ne može prisiliti na 
cijepljenje, ali da čelnici visokoškolskih ustanova imaju pravo propisati pod kojim 
uvjetima se nastava može izvoditi. Pretpostavlja da se može formirati sistem sa 
Covid potvrdama gdje bi studenti, koji su preboljeli ili su cijepljeni, mogli na 
predavanjima biti raspoređeni u veće grupe. Zamolio je još jednom rektore da 
apeliraju i pozovu sve dionike u visokoškolskom sustavu na odgovorno ponašanje 
i cijepljenje.   

Predsjednik Rektorskoga zbora predložio je da se u obliku preporuka donesu 
smjernice za izvođenje nastave u narednoj akademskoj godini kojima se pozivaju 
nastavnici i studenti na cijepljenje kao i sve sastavnice naših sveučilišta na 
kontaktno izvođenje nastave sukladno epidemiološkoj situaciji i preporukama 
Stožera civilne zaštite RH.   

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

PREPORUKU 

o organizaciji i održavanju nastave u razdoblju pandemije COVID-19 

I. 

Rektorski zbor potiče sve studente i zaposlenike visokih učilišta na 
cijepljenje protiv bolesti COVID-19 kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje 
drugih, te osigurali uvjete za nesmetano odvijanje nastavnog procesa i svih 
aktivnosti na visokim učilištima.  

II. 

Pozivaju se visoka učilišta da ulože dodatni napor kako bi osigurala sve 
potrebne uvjete za održavanje kontaktne nastave. Na taj se način dodatno 
jača međusobna komunikacije i čuva psihičko zdravlje studenata te svih 
zaposlenika.  

III. 

Rektorski zbor, kao i tijekom cijelog razdoblja trajanja pandemije, poziva 
visoka učilišta na pridržavanje i provođenje svih epidemioloških mjera koje 
propisuje Nacionalni stožer civilne zaštite.  

 

   Ad. 4. Prijedlog izmjene Poslovnika o radu Rektorskoga zbora; 

Predsjednik Rektorskoga zbora u okviru ove točke podsjetio je na kronologiju 
događanja vezanih uz izmjene Poslovnika o radu Rektorskoga zbora od 2006. 
godine kada su kao punopravni članovi Rektorskoga zbora pridruženi Sveučilište 
u Dubrovniku i Sveučilište J. Dobrile u Puli. U zapisniku iz 2006. stoji da su 
akademik Daniel Rukavina i prof. dr. sc. Ivan Pavić predložili da se utvrdi točan 
redoslijed predsjedanja Rektorskim zborom vodeći računa o tome da je Sveučilište 
u Rijeci preskočeno i treba predsjedati u akademskoj 2007./2008. godini, a da će 



 

novoosnovano Sveučilište u Puli predsjedati Rektorskim zborom kad se završi 
ciklus predsjedanja svih ostalih sveučilišta. Nadalje, u 5. mjesecu 2012. godine 
ponovno je rađena izmjena Poslovnika prema kojoj je u Poslovnik uvršteno 
Sveučilište u Mostaru kao član Rektorskoga zbora bez prava odlučivanja. 
Poslovnik o radu Rektorskoga zbora koji se navodi kao novi, važeći Poslovnik 
donesen je 17. rujna 2014. godine, a 2017. godine napravljena je izmjena i dopuna 
Poslovnika na način da je dodano Sveučilište Sjever kao punopravni član, te 
predstavnik Hrvatskog studentskog zbora i Hrvatskog katoličkog sveučilišta kao 
članovi bez prava odlučivanja. Tim Pravilnikom usklađene su i ovlasti Rektorskoga 
zbora sa Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju, uvedena je mogućnost 
elektroničkog glasovanja i sl. Nadalje, u rujnu 2019. mijenja se redoslijed 
predsjedanja Rektorskim zborom na način da su Sveučilište u Puli i Sveučilište 
Sjever zamijenili mjesta, temeljem čega bi Sveučilište u Puli trebalo predsjedati 
Rektorskim zborom nakon Sveučilišta Sjever, odnosno u sljedećoj 2021./2022. 
akademskoj godini.  

Nakon što se novoizabrani rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli izjasnio da obzirom 
na početak rektorskoga mandata ne želi obnašati dužnost predsjednika 
Rektorskoga zbora u idućoj akademskoj godini i na zahtjev rektora Sveučilišta u 
Puli, prof. dr. sc. Alfia Barbieria, Sveučilište u Puli će propustiti predsjedanje 
Rektorskim zborom te će se slijed predsjedanja u akademskoj godini 2021./2022. 
nastaviti sa Sveučilištem u Rijeci koje je prvo sljedeće po redoslijedu predsjedanja 
sukladno članku 2. stavak 3. Poslovnika o radu Rektorskoga zbora. Sukladno 
navedenome predsjednica Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini 
bit će prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, a zamjenik predsjednice Rektorskoga 
zbora rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras.  

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

ODLUKU 

o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Rektorskog zbora 
u akademskoj  2021./2022. godini 

I. 

Na zahtjev rektora Sveučilišta J. Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfia Barbieria, 
Sveučilište J. Dobrile u Puli prepušta presjedanje Rektorskim zborom u 
akademskoj 2021./2022. godine Sveučilištu u Rijeci koje je prvo sljedeće po 
redoslijedu predsjedanja sukladno članku 2. stavak 3. Poslovnika o radu 
Rektorskoga zbora. 

II. 

Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci imenuje 
se na dužnost predsjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. 
godini. 

III. 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu imenuje se na dužnost 
zamjenika predsjednika Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini. 

IV. 

Mandat imenovanoj predsjednici iz članka II. ove Odluke i zamjeniku 
predsjednika Rektorskog zbora navedenom iz članka III. ove Odluke, 
započinje 1. listopada 2021. godine i traje do 30. rujna 2022. godine. 



 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. listopada 
2021. godine. 

 

Obzirom da Sveučilište u Slavonskom Brodu od nove akademske godine postaje 
punopravni član Rektorskoga zbora, predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da 
je u čl. 2. u redoslijedu predsjedanja potrebno u nove izmjene Poslovnika uvrstiti 
Sveučilište u Slavonskom Brodu koje će predsjedati Rektorskim zborom kad se 
završi ciklus predsjedanja svih ostalih sveučilišta.   

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

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
POSLOVNIKA O RADU REKTORSKOG ZBORA 

 

Članak 1. 

U Poslovniku o radu Rektorskoga zbora, koji je donio Rektorski zbor na 
svojoj 7. sjednici u akademskoj 2013./2014. godini održanoj 17. rujna 2014., 
Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Rektorskog  zbora  sa  1. sjednice 
u akademskoj 2017./2018. godini održanoj 23. listopada 2017. i Izmjenama i 
dopunama Poslovnika o radu Rektorskog  zbora  sa  9. sjednice u 
akademskoj 2018./2019. godini održanoj 26. rujna 2019. godine mijenja se 
članak 1. na način da se na kraj popisa članova Rektorskoga zbora dodaje 
alineja „Sveučilište u Slavonskom Brodu (osnovano 2015.)“. 

Članak 2. 

Mijenja se članak  2. stavak 3. Poslovnika o radu Rektorskoga zbora i sada 
glasi: 

- Sveučilište u Rijeci u akademskoj 2021./2022. godini 
- Sveučilište u Zagrebu u akademskoj 2022./2023. godini 
- Sveučilište u Splitu u akademskoj 2023./2024. godini 
- Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj     
             2024./2025. godini 
- Sveučilište u Zadru u akademskoj 2025./2026. godini 
- Sveučilište u Dubrovniku u akademskoj 2026./2027. godini 
- Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u akademskoj 2027./2028. godini 
- Sveučilište Sjever u akademskoj 2028./2029.godini 
- Sveučilište u Slavonskom Brodu u akademskoj 2029./2030. godini 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se tajnik RZ-a da izradi pročišćeni tekst Poslovnika o radu RZ-a, 
koji će biti objavljen na mrežnoj stranici RZ-a. 

Članak 5. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu RZ-a na snagu 
osmoga dana od dana objave na mrežnim stranicama RZ-a. 



 

 

Prof. dr. sc. Damir Boras na kraju ove točke upozorio je na uključivanje privatnih 
sveučilišta u rad Rektorskoga zbora kroz neko buduće razdoblje zbog čega će biti 
potrebno osmisliti način donošenja odluka u slučaju da ne bude postignut 
konsenzus.  

Ad.5. Prijedlozi za imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u tri 
povjerenstva za dodjelu državnih stipendija Ministarstva znanosti i 
obrazovanja 

Predsjednik Rektorskoga zbora u okviru ove točke izvijestio je o pristiglom 
dopisu Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim traže da Rektorski zbor imenuje 
predstavnike u tri povjerenstva za dodjelu državnih stipendija Ministarstva znanosti 
i obrazovanja. Slijedom navedenom, predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da 
je potrebno imenovati predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za dodjelu 
državnih STEM stipendija Ministarstva znanosti i obrazovanja u akademskoj godini 
2021./2022. Napomenuo je da je predstavnik Rektorskoga zbora u istom 
Povjerenstvu u akademskoj 2020./2021. bio izv. prof. dr. sc. Željko Radić, prorektor 
Sveučilišta u Splitu.  

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

 

ODLUKU 

o predlaganju imenovanja člana Povjerenstva za dodjelu državnih STEM 
stipendija Ministarstva znanosti i obrazovanja u akademskoj godini 
2021./2022. 

I. 

Izv. prof. dr. sc. Željka Radića, prorektora za pravne poslove i razvoj ljudskih 
potencijala Sveučilišta u Splitu, Rektorski zbor predlaže za člana 
Povjerenstava za dodjelu državnih STEM stipendija Ministarstva znanosti i 
obrazovanja u akademskoj godini 2021./2022.  

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik Rektorskoga zbora nadalje je rekao da je potrebno imenovati 
predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija na 
temelju socio-ekonomskoga statusa. U isto Povjerenstvo je u akademskoj 
2020./2021. godini imenovana prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić, prorektorica 
Sveučilišta u Zadru. Nakon provedenih konzultacija sa rektoricom Vican, 
predsjednik Rektorskoga zbora predložio je da prof. Balić Nižić ostane predstavnik 
Rektorskoga zbora u istom Povjerenstvu. 

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

 

ODLUKU 

o predlaganju imenovanja člana Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija 
na temelju socio-ekonomskog statusa Ministarstva znanosti i obrazovanja u 
akademskoj godini 2021./2022. 



 

I. 

Prof. dr. sc. Nedjeljku Balić Nižić, prorektoricu za studije i studente 
Sveučilišta u Zadru, Rektorski zbor predlaže za člana Povjerenstva za dodjelu 
državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa Ministarstva 
znanosti i obrazovanja u akademskoj godini 2021./2022. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik Rektorskoga zbora rekao je da je također potrebno imenovati 
predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija za 
posebne skupine studenata. U navedeno Povjerenstvo je u akademskoj 
2020./2021. godini imenovana prof. dr. sc. Mirjana Hruškar. 

Prof. dr. sc. Damir Boras predložio je da predstavnik Rektorskoga zbora u tom 
Povjerenstvu u akademskoj 2021./2022. godini bude prof. dr. sc. Ivana Čuković 
Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu.  

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

 

ODLUKU 

o predlaganju imenovanja člana Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija 
za posebne skupine studenata Ministarstva znanosti i obrazovanja u 
akademskoj godini 2021./2022. 

I. 

Prof. dr. sc. Ivanu Čuković Bagić, prorektoricu za studente, studije i 
upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, Rektorski zbor predlaže za 
člana Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine 
studenata Ministarstva znanosti i obrazovanja u akademskoj godini 
2021./2022. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ad.6. Razno 

Prof. dr. sc. Damir Boras osvrnuo se na prethodnu godinu koja je obilježena 
potresom i pandemijom koronavirusa što se odrazilo na kvalitetu i percepciju naših 
sveučilišta. Rekao je da se na Šangajskoj listi sada nalazi samo Sveučilište u 
Zagrebu koje je trenutno rangirano između 600. i 700. mjesta, a smatra da je tome 
uzrok smanjeno financiranje u znanosti i visokom obrazovanju. U skladu s time, 
upitao je ministra Fuchsa ima li saznanja u kojem će se postotku u odnosu na 
proračun izdvajati za znanost i visoko obrazovanje. Ponovio je da Sveučilište u 
Zagrebu inzistira na tome da rast naših manjih sveučilišta u prihvatljivoj mjeri bude 
brži od rasta Sveučilišta u Zagrebu, ali ne na način da se smanjuje financiranje 
Sveučilišta u Zagrebu.   

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs rekao je da postoje određeni okviri razgovora oko 
proračuna, međutim preciznije informacije i detalje oko projekcija proračuna može 
iznijeti na jednoj od sljedećih sjednica Rektorskoga zbora. Vezano uz pregovore 
oko proračuna za financiranje visokoškolskog obrazovanja očekuje dijalog i 
suradnju sa sveučilištima.  



 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac osvrnuo se na rad Hrvatske zaklade za znanost, 
istaknuvši pritom da zagrebačko sveučilište ima 50 % znanstvenog doprinosa na 
razini Hrvatske, objavljeno u bazi Web of Science, a ostalih osam sveučilišta ima 
preostalih 50 %. Prema podacima koje je objavilo Sveučilište u Zagrebu većinu 
sredstava dobivaju dva fakulteta zagrebačkoga sveučilišta, pa je tako za navedeno 
razdoblje za financiranje znanstvene djelatnosti Sveučilište u Zagrebu dobilo 13,5 
milijuna eura, a sva ostala sveučilišta su dobila 2,6 milijuna eura. Sa navedenim se 
složio rektor Boras istaknuvši da jedna ili dvije znanstvene grane dobivaju više 
sredstava zahvaljujući krivoj politici Zaklade.  

Ivica Šušak rekao je da danas završava savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
o Prijedlogu Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost te da je promijenjen Upravni 
odbor Hrvatske zaklade za znanost. Sva zapažanja, primjedbe, zahtjevi, sugestije 
i prijedlozi su uvažene i biti će primjenjene sa potpuno novim ciklusom. Naglasio je 
da će uloga Hrvatske zaklade za znanost u Nacionalnom planu oporavka i 
otpornosti u sedmogodišnjem financijskom okviru biti iznimno velika, od razvoja 
osobnih karijera mladih znanstvenika, poslijedoktoranada do pojačanog ulaganja 
u infrastrukturne projekte, razvoja patenata, inovacija, ali i jačanje STEM područja 
kroz posebne pojačane stipendije.  

Predsjednik Rektorskoga zbora pozdravlja donošenje novog Zakona o Zakladi, 
pritome istaknuvši da Sveučilište Sjever dosada nije uspjelo dobiti niti jedan projekt 
Hrvatske zaklade za znanost. Naveo je slučaj na Sveučilištu Sjever gdje je Zaklada 
prekršila sve svoje pravilnike o dodjeli sredstava te su ista dodijelili mimo pravilnika 
i propisanih kriterija, zbog čega je Sveučilište Sjever podnijelo tužbu na Upravnom 
sudu. Odgovor Upravnog suda je glasio da se Zaklada ne može tužiti jer kao 
zaklada ne podliježe presudama Upravnoga suda te se za nepravilnosti trebaju 
obratiti osnivaču Zaklade.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs vjeruje da će novi Zakon o Hrvatskoj zakladi za 
znanost riješiti i uskladiti mnoge nejasnoće i dosadašnje nepravilnosti. Također je 
rekao da je zadaća MZO-a osigurati da sustav bude čim bolji i učinkovitiji, 
istodobno apeliravši svim rektorima da na sveučilištima ne otvaraju paralelne 
studijske programe. Naime, Hrvatska nije toliko velika država da može i treba imati 
i kvalitetno provoditi toliko paralelnih studijskih programa sa jako malim brojem 
studenata, pritome napomenuvši da postoje studijski programi sa nula studenata, 
jednim ili samo dva studenta. Kao primjer spomenuo je Beč koji ima 124 studijska 
programa, dok Hrvatska ima preko 1700 studijskih programa. Također, 
dispergiranje izvođenja studija i metastaziranje istih po čitavoj državi ne smatra 
rješenjem već ograničavajućim faktorom sveučilištima.  

Predsjednik Rektorskoga zbora zahvalio je svima na sudjelovanju i zaključio 
sjednicu u 15.30 sati.  
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