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KOMENTAR REKTORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 

U ožujku 2013. godine iz Rektorata Sveučilišta u Zagrebu je, nakon niza krajnje iskrivljenih, tendencioznih i 

nekorektnih tekstova objavljenih u Jutarnjem listu, upućena molba uredništvu tog lista da iz budućeg 

informiranja o radu Rektorata i rektora izuzme pojedine novinare koji su bili autori takvih tekstova. 

U petak, 7. ožujka 2014. u Jutarnjem listu tiskan je tekst „U šest godina recesije povećali su trošak za plaće za 

23 milijuna kn“, s nadnaslovom „KAKO TROŠI REKTORAT ZG SVEUČILIŠTA - U mandatu Alekse Bjeliša 

značajno narasli troškovi“, čiji je autor gospodin Goran Penić, jedan od novinara za koje je zamoljeno 

izuzeće. Dan ranije od rektora je zatraženo da žurno, tijekom jutra, komentira podatke s kojima raspolaže 

Jutarnji list i da dozvoli snimanje uredskih prostora na Rektoratu. Poučen ranijim iskustvima zbog kojih je i 

došlo do gore spomenutog zahtjeva, rektor na taj zahtjev nije pristao.  

Ovdje priloženi materijal sadrži podatke koji mogu biti od pomoći  u boljem razumijevanju navedenog 

teksta i pojedinih u njemu iznesenih tvrdnji. Molimo zainteresirane čitatelje da sami usporede ove podatke 

i objavljeni tekst. Umjesto bilo kakvih naših daljnjih objašnjenja, demantija, komentara i slično, samo ćemo 

ponoviti, ovaj put javno, već navedenu molbu uredništvu Jutarnjeg lista. 

U tjednu od 4. do 7. ožujka Jutarnji list je metodama „istraživačkog novinarstva“ u „šokantnom specijalu“ 

ukazao na „istinito stanje hrvatske znanosti“, Sveučilišta u Zagrebu posebno, kao što je to pokazano u 

posljednja dva teksta tog niza od 6. i 7. ožujka. Svakome tko pokuša dokučiti motivaciju, svrhu i cilj takvog 

novinarskog angažmana naravno prijeti opasnost upuštanja u vlastito „istražiteljstvo“, kroz pokušaje 

prepoznavanja dubljih razloga u karakterističnim pojedinostima i povezivanja događaja i aktera, pa sve do 

zamke konstruiranja teorija topničkih priprema, skrivenih alijansi i namjera, i slično.  

Želimo ovdje jasno istaknuti kako se striktno klonimo takvih pokušaja. Ne želimo povezivati spomenuti 

tjedan s onim prethodnim u kojem je u prvi plan došla tema budućeg tretmana vlastitih prihoda javnih 

sveučilišta i odgovarajuća „galama neodgovornih predstavnika akademske zajednice“ koja priječi rješavanje 

tog problema, kao i s tjednima koji su pred nama i u kojima napokon treba okončati s brkanjem sveučilišne 

autonomije i državnog financijskog poslovanja.  Daleko smo od toga da istražujemo kako redakcije 

pojedinih medija dolaze u posjed „strogo čuvanih dokumenata“ s kojima nisu upoznate niti institucije kojih 

se ti materijali tiču. Nećemo se upuštati u pokušaje prepoznavanja korelacija političkih i medijskih 

djelovanja s bilo kakvim mogućim partikularnim interesima. Striktno ćemo svoje daljnje djelovanje 

temeljiti na uvjerenju kako svi relevantni akteri imaju isključivu motivaciju maksimalno doprinijeti, u 

skladu sa svojim kompetencijama, zadaćama i ovlastima, općem boljitku hrvatskog visokog obrazovanja i 

znanosti.  



 

 

Upravo stoga još jednom molimo uredništvo Jutarnjeg lista da uzme u obzir našu već spomenutu molbu 

koja je motivirana isključivom željom da nam i novinarstvo bude na visokoj razini kompetentnosti i 

profesionalizma. 

 



ZAPOSLENICI REKTORATA PO UREDIMA U 2008. I 2014.

SREDIŠNJI UREDI I ISTRAŽIVČKE JEDINICE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Broj zaposlenika na teret 

proračunskih sredstava 

Broj zaposlenika na teret vlastitih 

sredstava (projekti, ugovori, 

školarine, i t. d) 

Broj zaposlenika na teret 

proračunskih sredstava 

Broj zaposlenika na teret vlastitih 

sredstava (projekti, ugovori, školarine, 

i t. d) 

2008. 2008. 2014. 2014.

1.SREDIŠNJI SVEUČILIŠNI URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 3 3

2.      SREDIŠNJI SVEUČILIŠNI URED ZA LJUDSKE RESURSE
1

1 1 3 1

3.      ZAJEDNIČKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU
2

2

4.      SREDIŠNJI SVEUČILIŠNI URED ZA STUDIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM
3

7 7

5. CENTAR ZA SAVJETOVANJE I PODRŠKU STUDENTIMA
4

1 5

6. SREDIŠNJI SVEUČILIŠNI URED ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU
5

5 6 30

7. URED ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE INOZEMNIH

VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA (IVK)
6

1 1

8. CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE 3 2

9.   SREDIŠNJI SVEUČILIŠNI URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
7

8 8 2

10.   POSLIJEDIPLOMSKO SREDIŠTE DUBROVNIK 

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 14 12

11.   SREDIŠNJI SVEUČILIŠNI URED ZA POSLOVANJE 3 6

12.   SREDIŠNJI SVEUČILIŠNI URED ZA RAZVOJ, INVESTICIJE 

I PROSTORNO PLANIRANJE
8

7 9

13. URED ZA SPORT
9

14. KONFUCIJEV INSTITUT
10

2

15.  ISTRAŽIVAČKA JEDINICA SVEUČILIŠTA - CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I 

PRIJENOS ZNANJA

 U BIOTEHNOLOGIJI
11

17

PREOSTALI ZAPOSLENICI NA TERET VLASTITIH SREDSTAVA REKTORATA 4 4

UKUPNO 52 5 79 42



ZAPOSLENICI REKTORATA PO UREDIMA U 2008. I 2014.

1
Središnji sveučilišni ured za ljudske resurse osim poslova vezanih uz izdavanje suglasnosti za sva radna mjesta na Sveučilištu u Zagrebu sudjeluje u razvijanju informacijskog sustava (SAP) za obradu 

  podataka, pruža pravnu pomoć sastavnicama iz područja radnog prava, daje svoju podršku u izradi normativnih akata sastavnica o njihovom unutarnjem ustroju, radi na poslovima analize ljudskih

  potencijala i njihovom planiranju na sveučilišnoj razini i t. d.

2Zajednički ured za unutarnju reviziju Sveučilišta u Zagrebu osnovan je temeljem odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu u veljači 2011. sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u 

  javnom sektoru (NN 141/06). Ured svoje djelovanje usmjerava na jačanje sustava unutarnjih financijskih kontrola te unapređuje funkciju unutarnje revizije na Sveučilištu i sastavnicama. 

 U travnju 2013. potpisan je Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije na Sveučilištu u Zagrebu  između Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica  Sveučilišta Zagrebu.  

3Središnji sveučilišni ured za studije i upravljanje kvalitetom osnovan je 2006. godine. Stupanjem na snagu Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) u travnju 2009. 

  djelokrug rada Ureda znatno je povećan. Ured danas provodi cjelokupni  postupak procjene i vrednovanja novih studijskih programa, provodi nekoliko anketa za vrednovanje obrazovnog procesa 

  te daje podršku sastavnicama u procesima reakreditacije, inicijalne akreditacije, tematskog vrjednovanja i vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete. Također, središnji

  ured za studije i upravljanje kvalitetom obavlja sve poslove i aktivnosti u okviru realizacije ciljeva iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 

  2012./2013., 2013./2014., 2014./2015. sklopljenoga s MZOS-em, prikuplja i obrađuje podatke na razini cijelog Sveučilišta o studentima, upisnim kriterijima i kvotama, priprema zajednički natječaj 

  za upis u preddiplomske i diplomske studije i dr.

4Centar za savjetovanje i podršku studentima osnovan je Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu u studenom 2013.  Njegov je sastavni dio i Ured za studente s invaliditetom osnovan 2007. 

  Centar je osnovan s ciljem koordiniranja i osiguravanja sustavnog pružanja podrške studentima svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u okviru akademskog, karijernog i osobnog savjetovanja

   i usmjeravanja te drugim potrebnim područjima podrške.  

   
5U okviru Središnjeg sveučilišnog ureda za znanost i tehnologiju djeluju Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT), Ured za istraživanje, Ured za transfer tehnologije i Ured za 

  doktorske studije i programe. Ured provodi aktivnosti vezane uz istraživanje, razvoj i transfer tehnologije te svim sastavnicama daje podršku u administrativnom vođenju  brojnih međunarodnih

  projekata. Ured provodi veći broj međunarodnih projekata te je broj od 30 zaposlenika vezan uz zapošljavanje istraživača i drugoga osoblja na određeno vrijeme trajanja projekta. Također, Ured daje 

  podršku sastavnicama u postupcima vrednovanja doktorskih programa i dodjele financijske potpore za doktorande Sveučilišta u Zagrebu, nadzire rad i ažurira online baze podataka doktoranada 

 (OBAD), prati realizaciju Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti, prikuplja podatke i radi analize vezane uz znanstvenu  produktivnost istraživača i dr. 

  Ured obavlja i administrativne poslove vezane uz postupke stjecanja doktorata na Sveučilištu u Zagrebu.  U razdoblju od 2008. do danas promovirano je 4211 doktora znanosti.

6
Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 138/2006), 

  obavlja postupke akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, u svrhu nastavka 

  obrazovanja studenta na Sveučilištu u Zagrebu. Ured je u razdoblju od 2007. do danas zaprimio i riješio ukupno 1692 predmeta.

7
Središnji sveučilišni ured za međunarodnu suradnju obavlja sve administrativne, provedbene  i savjetodavne poslove vezane za sve centralizirane programe EU (Erasmus, Erasmus Mundus, 

  Erasmus IP, LLP, Tempus, ECD-Jean Monnet  i dr.) koji se izravno prijavljuju Europskoj komisiji za sve sastavnice Sveučilišta.  Također, Ured administrativno vodi međunarodne programe 

  temeljene na bilateralnim međusveučilišnim sporazumima (SuZ ima takvih 147 programa, uz dodatnih 930 Erasmus bilateralnih sporazuma). Ured provodi i aktivnosti vezane uz sveučilišne

  mreže i međunarodna udruženja. Primjera radi, važno je istaknuti da je broj odlaznih studenata SuZ na strane visokoobrazovne institucije u okviru Erasmus  programa mobilnosti sa 126  

  u ak. god. 2008./2009. porastao u  ak. god. 2013./2014. na  573 studenata, dok je broj dolaznih studenata od ak. god. 2011./2012. (od kada RH punopravno sudjeluje u Programu za cjeloživotno učenje) 

  na Sveučilištu u Zagrebu sa 183 studenta, u ak. god. 2013./2014. porastao na 370.

8Središnji sveučilišni ured za razvoj, investicije i prostorno planiranje obavlja i poslove Ureda za nabavu i najveći dio svojih aktivnosti veže za sastavnice Sveučilišta, njegove ustrojbene jedinice

  i ostale pravne osobe, kao i za veliki broj interdisciplinarnih sveučilišnih projekata. Središnji se ured sastoji od Ureda za investicije i imovinsko pravne odnose te Ureda za prostorno planiranje,

  održivi razvoj i energetiku. Ured brine o oko ukupno 470.000 m2 prostora, obavlja poslove javne nabave za potrebe Sveučilišta, poslove pripreme arhitektonskih natječaja i poslove vezane uz

  imovinsko-pravne odnose, izrađuje planove racionalizacije troškova, obavlja sve poslove vezane uz postorno planiranje, izradu tehničkih specifikacija za javna nadmetanje i analizu 

  podataka iz okruga svoga djelovanja, te dr.

9
 Ured za sport organizira i provodi studentska sportska natjecanja na razini Sveučilišta u Zagrebu u gotovo 20 različitih sportova. Ured nema stalno zaposlenih, nego u njemu volontiraju nastavnici

   kineziolozi zaposleni na sastavnicama Sveučilišta, koji izvode obveznu nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture. 



ZAPOSLENICI REKTORATA PO UREDIMA U 2008. I 2014.

10
Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu osnovan je na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu u studenom 2011. Konfucijev institut obrazovni je sveučilišni centar osnovan s ciljem 

  promicanja kineskoga jezika i kulture i jačanja gospodarskih veza između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine. 

11
Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji osnovan je temeljem  Sporazuma o organizacijskim promjenama  i poslovnoj suradnji između Sveučilišta, Ministarstva znanosti, 

   obrazovanja i sporta i Imunološkog zavoda d.d. od 3. srpnja 2013. i Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 11. srpnja 2013.  

U 2014. godini 8 zaposlenika je na bolovanju te je za zamjenu angažirano osam zaposlenika na određeno vrijeme.

Uz stalno zaposlene, bez zasnivanja radnog odnosa angažirano je dvoje stručnih suradnika (stručno osposobljavanje - 1.600 kn).



ZAPOSLENICI REKTORATA U 2008. i 2014. god.

URED REKTORA, UREDI ZA AKADEMSKE  I OPĆE POSLOVE REKTORATA  SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Broj zaposlenika na 

teret proračunskih 

sredstava 

Broj zaposlenika na 

teret vlastitih sredstava 

(projekti, ugovori, 

školarine, i t. d) 

Broj zaposlenika na 

teret proračunskih 

sredstava 

Broj zaposlenika na 

teret vlastitih 

sredstava (projekti, 

ugovori, školarine, i t. 

d) 

2008. 2008. 2014. 2014.

1. URED REKTORA 2 3

2.      URED ZA AKADEMSKE POSLOVE* 4 6

3. SLUŽBA ZA OPĆE I KADROVSKE POSLOVE

4.1. Odsjek za personalne i opće poslove 6 1 7

4.2. Odjeljak za tehničke poslove

Domaćica 1

Domar 1 1

Domar/portir 2 2

Vozač 1 1

Spremačice 5 5 1

4.URED ZA RAČUNOVODSTVO* 4 4

5.  Odjel za informatičku podršku 1 1

PREOSTALI ZAPOSLENICI NA TERET VLASTITIH SREDSTAVA REKTORATA 3

UKUPNO 24 6 31 1

U 2014. godini dvoje zaposlenika je na bolovanju te je na zamjenu angažirano dvoje zaposlenika na određeno vrijeme.

* Ured za akdemske poslove i Ured za računovodstvo pretežno su  angažirani na poslovima vezanima uz rad sveučilišnih tijela te uz realizaciju sveučilišnog proračuna, ugovora i  projekata.



Financijski izvještaji Rektorata Sveučilišta u Zagrebu sadrže objedinjeni iskaz potrošnje za Rektorat 

Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske studije – znanstveno nastavnu sastavnicu Sveučilišta sa statusom 

podružnice. Analitički podaci iskazani u nastavku specifikacija su podataka iz temeljnih financijskih 

izvještaja Rektorata Sveučilišta u Zagrebu za 2013.godinu.  

Intelektualne usluge u 2013. godini 
  

     

     
1. Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji 4.829.585 

  
2. Sveučilište u Zagrebu - Rektorat 11.018.859 

  

 

Sveukupno 15.848.444 
  

     

     
Intelektualne usluge Sveučilišta u Zagrebu - Rektorat u 2013. godini 

   

     

 

- Autorski ugovori i ugovori o djelu 8.384.452 
  

 

- Ugovori - Student servis 1.043.665 
  

 

- Odvjetničke usluge 131.875 
  

 

- Ostalo (IPA, FP7 te Leonardo da Vinci projekti i dr.)                                                           1.458.867 

  

 

Ukupno 11.018.859 
  

     
Autorski ugovori i ugovori o djelu Sveučilišta u Zagrebu - Rektorat u 2013. godini   

     

 

- Profesori emeritusi 3.696.450 
  

 

- Recenzije sveučilišnih udžbenika i studijskih programa 401.426 
  

 

- Poslijediplomski studiji 926.761 
  

 

- Projekti (IPA, FP7, Jean Monnet, itd.) 1.455.473 
  

 

- Sveučilišna povjerenstva i odbori 461.332 
  

 

- Ured za šport 348.971 
  

 

- ZUK Borongaj 205.925 
  

 

- Ostalo                                                                 888.114 
  

 

Ukupno 8.384.452 
  

     
Iz proračunskih sredstava financirane su naknade za profesore emerituse (za sve izabrane 
profesore emerituse naknade se od 2011. godine isplaćuju objedinjeno na razini Sveučilišta, a 
sukladno Pravilniku o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu), 

naknade članovima sveučilišnih odbora i povjerenstava i športske aktivnosti.  



Ostale aktivnosti financirane su iz drugih izvora (uplata naknada za recenzije, projekata, 
školarina za poslijediplomske studije i ostalo). 

 
 

      

 

Službena putovanja u 2013. godini 

    

 

1. Sveučilište u Zagrebu - Rektorat  
 

3.590.034 

 
2. Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji 251.269 

 
 
    Sveukupno 

 
 

                                                     3.841.303 

    

 

 

 

  
Službena putovanja Sveučilište u Zagrebu - Rektorat u 2013. godini 

 

    

 
- Uprava i stručne službe (proračunska i vlastita sredstva)                                                                                                                          633.783 

 
- Posebna međunarodna suradnja (proračun)                                                                  145.801 

 
- Međunarodna suradnja, EU sredstva (Erasmus, Leonardo da Vinci i dr.)                                                                144.050 

 
- Projekti, EU sredstva (IPA, FP7, Jean Monnet i dr. projekti)                                                                                                         2.255.652 

 
- Poslijediplomski studiji (vlastita sredstva)                                                                               115.129 

 
- Ostalo (PDS Dubrovnik, Ured za sport, Konfucijev institut i dr.)                                                                                                                    295.619 

 
Ukupno 

3.590.034 

 


