
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
REKTORSKI ZBOR 
  

Z A P I S N I K 
Izvanredne sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini održane  

5. siječnja 2005. godine u  rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, 
Trg maršala Tita 14, s početkom u 11 sati. 

  
 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
 
1.       prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, predsjednica Rektorskog zbora, rektorica Sveučilišta J. J.  
                                                                      Strossmayera u Osijeku 
2.       prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, rektorica Sveučilišta u Zagrebu 
3.       prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu 
4.       prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru 
5.       prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku 
6.       prof. dr. sc. Jože Perić, prorektor Sveučilišta u Rijeci (zamjena  za akademika Daniela  
                                                   Rukavinu, rektora Sveučilišta u Rijeci) 
7.       prof. dr. sc. Mladen Havelka, dekan Visoke zdravstvene škole u Zagrebu, predstavnik Vijeća  
                                                            veleučilišta i visokih škola 
  
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
 
1.       doc. dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa 
2.       prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje  
3.       prof. dr. sc. Pavo Barišić, pomoćnik ministra u kabinetu 
4.       prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje 
5.       Stipe Mamić, dipl. oec. pomoćnik ministra za financije 
6.       Ivana Puljiz, savjetnica u kabinetu Ministra 
  
Ostali nazočni: 
 
1.       prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u  Zagrebu 
2.       prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
3.       prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu  
4.       prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
5.       prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru 
6.       prof. dr. sc. Frano Ljubić, rektor Sveučilišta u Mostaru 
7.       prof. dr. sc. Branko Jeren, tajnik Rektorskog zbora za suradnju sa EUA u meñunarodnim  
                                                       kontaktima 
8.       Zdenka Barišić, dipl. iur.,glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
  
Sjednici predsjedava  prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, predsjednica Rektorskog zbora u 
akademskoj 2004/2005. godini. 
Predsjednica Rektorskog zbora otvorila je izvanrednu sjednicu Rektorskog zbora u akademskoj 
2004/2005. godini, pozdravila članove Rektorskog zbora, g. Ministra i nazočne predstavnike 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i sve nazočne na sjednici Rektorskog zbora. Na početku 
sjednice Predsjednica Rektorskog zbora  je u uvodnom obrazloženju istaknula da je izvanredna 
sjednica Rektorskog zbora zakazana na temelju prijedloga prof. dr. sc. Slobodana Uzelca, državnog 
tajnika za visoko obrazovanje zbog provedbe postupka priznavanja visokoškolskih inozemnih 
kvalifikacija te rasprava o financiranju visokog obrazovanja u 2005. godini, kako je navedeno i u 
Pozivu za sjednicu izvjestitelji za predložene točke dnevnog reda su predstavnici Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa  te je u skladu s navedenim predložila sljedeći 
  

d n e v n i   r e d : 
  
1. Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 
2. Financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini-načelna pitanja 
  



Predloženi dnevni red  jednoglasno je prihvaćen. 
U uvodnom dijelu doc. dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa je istaknuo da 
će članove Rektorskog zbora u okviru točke 2. dnevnog reda g. Stipe Mamić, pomoćnik ministra za 
financije izvijestiti o projektu spuštanja riznice na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i što to 
znači za sveučilišta vezano za proračunska sredstva te materijalne troškove, kapitalne investicije i 
investicijsko održavanje. 
G. Ministar je takoñer istaknuo da su stručne službe Ministarstva uložile puno rada u pripremi 
provedbe Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te je predložio da se Rektorski zbor 
uključi u provedbu Zakona kako bi se ubrzao postupak i pristupilo rješavanju zahtjeva osoba koje su 
zatražile priznavanje visokoškolskih inozemnih kvalifikacija. 
Posebno je g. Ministar naglasio da je jedna od važnih tema o kojoj trebaju zajednički provesti raspravu 
Rektorski zbor i Ministarstvo je upisna politika odnosno upisne kvote i to posebice da je upisne kvote 
potrebno prilagoditi potrebama tržišta, što znači da postoji deficit tehničkih zanimanja, a isto tako da je 
u pojedinim područjima potrebno reducirati upisne kvote i o tome je potrebno provesti rasprava na 
temelju analiza upisa u proteklim akademskim godinama. 
Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je g. Ministra da je za redovnu sjednicu Rektorskog zbora za 
18. siječnja predviñena točka dnevnog reda Upisna politika i da će se na temelju analiza upisa u 
protekle četiri akademske godine na sveučilištima izraditi cjelovita analiza upisa na sveučilištima i 
provesti rasprava na Rektorskom zboru. Isto tako je izvijestila g. Ministra da je Rektorski zbor na 
temelju utvrñenog Plana aktivnosti na provedbi Bolonjskog procesa u akademskoj 2004/2005. godini 
proveo raspravu o pomicanju termina za održavanje razredbenog postupka u rujnu 2005. godine te će 
isti prijedlog Rektorski zbor dostaviti Ministarstvu. 
G. Ministar je podržao prijedlog Rektorskog zbora o pomicanju termina za održavanje razredbenog 
postupka u akademskoj 2004/2005. godini. Zatim je g. Ministar upoznao članove Rektorskog zbora o 
aktivnostima Vlade vezano za pregovore u pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i posebno 
je istaknuo da će se u pregovaračke timove uključiti i  akademska zajednica odnosno Rektorski zbor. 
Isto tako je naglasio da će se organizirati poseban sastanak predsjednika Vlade s članovima 
Rektorskog zbora na kojem će se utvrditi strategija sveučilišta u pregovorima. G. Ministar je predložio 
da Rektorski zbor imenuje svog predstavnika koji će se uključiti u pregovaračke timove vezano za 
područje znanosti i visokog obrazovanja, istaknuo je da Predsjednica Rektorskog zbora vodi Rektorski 
zbor te je potrebno osigurati kontinuitet u radu Rektorskog zbora  te je predložio s obzirom na 
iskustvo, reference, poznavanje europskog visokog obrazovanja prof. dr. sc. Helenu Jasnu Mencer, 
rektoricu Sveučilišta u Zagrebu ili akademika Daniela Rukavinu zbog znanstvenih projekta koje vodi 
akademik Rukavina, no isto tako je pozvao članove Rektorskog zbora da iznesu svoje prijedloge. 
Predsjednica Rektorskog zbora je podržala prijedlog g. Ministra i predložila  prof. dr. sc. Helenu Jasnu 
Mencer, rektoricu Sveučilišta u Zagrebu kao predstavnika Rektorskog zbora za člana u pregovaračkim 
timovima za pristupanje Europskoj uniji te predložila da se Rektorski zbor očituje o prijedlogu. 
Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeću 
  

O D L U K U 
 

o imenovanju prof. dr. sc. Helene Jasne Mencer za člana pregovaračkog tima u pregovorima 
vezano za znanost i visoko obrazovanje za pristupanje Europskoj uniji. 
  
Nakon toga g. Ministar pozvao članove Rektorskog zbora i sve nazočne da u skladu s odlukom Vlade 
Republike Hrvatske u 12 sati trominutnom šutnjom odaju počast svim žrtvama tsunamija i 12 sati svi 
nazočni odali su počast svim žrtvama tsunamija. 
  
1. Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 
  
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da članove Rektorskog 
zbora o dostavljenim materijalima Ministarstva upozna prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za 
visoko obrazovanje. 
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac je uvodnom izlaganju istaknuo da je 1. siječnja 2004. stupio na snagu 
Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, ali je njegova primjena odgoñena do 1. srpnja 
2004. godine, u meñuvremenu je u Ministarstvo podnesen veći broj  zahtjeva za priznavanjem 
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i potrebno je pripremiti provedbu postupka priznavanja 
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i to u suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i 
sveučilišta te ubrzati postupka priznavanja. Isto tako je upoznao članove Rektorskog zbora sa 
kriterijima za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, posebno naglasivši da se 



vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija vrši isključivo na osnovi postignutih znanja i 
vještina. Isto tako posebno je naglasio da se ocjenjuje diploma, a ne sadržaj nastavnog programa. U 
skladu sa navedenim prof. dr. sc. Slobodan Uzelac je predložio da Rektorski zbor imenuje 
Povjerenstvo za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija prema područjima znanosti i ta na 
način da svatko područje znanosti ima jednog člana i jednog zamjenika, što je ukupno 6 članova i 6 
zamjenika članova Povjerenstva, a Povjerenstvo ima predsjednika i zamjenika predsjednika. 
Povjerenstvo bi pripremilo razvrstavanje predmeta i zatim je potrebno na sveučilištima da Senat 
imenuje povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. 
Prof. dr. sc. Pavo Barišić, pomoćnik ministra je posebno naglasio da u postupku priznavanja 
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija treba voditi računa o predmetima koji su zaprimljeni do 1. srpnja 
2004. godine jer se za te predmete postupak provodi po starom Zakonu o priznavanju istovrijednosti 
stranih školskih svjedodžbi i diploma, a predmeti zaprimljeni nakon 1. srpnja 2004. godine rješavat će 
se u postupku koji je predložio prof. dr. sc. Slobodan Uzelac u suradnji Ministarstva i sveučilišta. 
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se državnom tajniku i pomoćniku Ministra na obrazloženjima 
i predložila da Rektorski zbor glasuje o predloženicima na temelju obavljenih konzultacija o članovima 
Povjerenstva Predsjednice Rektorskog zbora  s članovima Rektorskog zbora za pojedina područja 
znanosti. 
Rektorski zbor je podržao prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i jednoglasno donio sljedeću 
  

O D L U K U 
 
o imenovanju Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u sastavu: 
  
prof. dr. sc. Siniša Rodin, predsjednik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
prof. dr. sc. Melita Kovačević, zamjenica predsjednika, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu 
  
PRIRODNE ZNANOSTI 
·  prof. dr. sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član 
·  prof. dr. sc. Mile Dželalija, redoviti profesor Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i 
odgojnih područja Sveučilište u Splitu, zamjenik člana 
  
BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO 
·  prof. dr. sc. Gordana Župan, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član 
·  prof. dr. sc. Josip Madić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zamjenik člana 
  
TEHNIČKE ZNANOSTI 
·  doc. dr. sc. Ivica Puljak,  Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 
član 
·  prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, Sveučilište u Dubrovniku, zamjenik člana 
  
BIOTEHNIČKE ZNANOSTI 
·  prof. dr. sc. Sonja Jovanovac, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, član 
·  prof. dr. sc. Srñan Novak, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zamjenik 
člana 
  
DRUŠTVENE ZNANOSTI 
·  prof. dr. sc. ðuro Benić, Sveučilište u Dubrovniku, član 
·  prof. dr. sc. Sanja Pfeifer, Ekonomski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
zamjenica člana 
  
HUMANISTIČKE ZNANOSTI 
·  prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, Sveučilište u Zadru, član 
·  prof. dr. sc. Midhat Kozličić, Sveučilište u Zadru, zamjenik člana  
  
Nakon toga provedena je rasprava o uključivanju Rektorskog zbora i sveučilišta u postupku 
priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, te o potrebi utvrñivanja cijene troškova postupka 
priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. 



U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, prof. dr. sc. Pavo Barišić, prof. dr. sc. Mirjana 
Polić-Bobić, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Frano Ljubić i 
Predsjednica Rektorskog zbora i nakon provedene rasprave Rektorski zbor je jednoglasno donio 
sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
1. Rektorski zbor se uključuje u postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i 
u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa putem imenovanog Povjerenstva za 
priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i senata sveučilišta, koji provodi postupak 
priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. 
2. Cijena troškova postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija utvrdit će se na  
temelju prijedloga članova Rektorskog zbora na sjednici Rektorskog zbora 18. siječnja 2005. 
godine. 
  
2. Financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini-načelna pitanja 
  
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da uvodno izvijesti prof. 
dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje. 
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac je istaknuo da je financiranje iznimno važna tema i potrebna je rasprava 
o načelnim pitanjima financiranja visokog obrazovanja u 2005. godini i to posebice vezano za nove 
cikluse obrazovanja: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji; financiranje postojećih 
sveučilišta i novih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola te instituta; primjena novog načina 
financiranja od 2006. godine u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
projekt spuštanja riznice na niže na Ministarstvo i uključivanje sveučilišta, binarni sustav, upisne kvote 
i potrebe tržišta, razvojna radna mjesta i to su sve načelna pitanja o kojima je potrebna rasprava na 
Rektorskom zboru. 
Predsjednica Rektorskog zbora se zahvalila prof. dr. sc. Slobodanu Uzelcu i predložila da g. Stipe 
Mamić, pomoćnik ministra za financije izvijesti Rektorski zbor o financiranju u 2005. godini. 
G. Stipe Mamić je posebno istaknuo da započinje realizacija projekta spuštanja riznice na 
Ministarstvo, a zatim je potrebno uključivanje sveučilišta i o istome se priprema prezentacija. U 
proračunu za 2005. godinu potrebno je istaknuti da je povećanje 350 tisuća kuna i potrebno naglasiti 
da su u proračunu i krediti, nova radna mjesta, no to nije zadovoljavajuće za visoko obrazovanje i 
znanost. Zatim je naglasio da su nedovoljna sredstava za plaće, potrebno je vidjeti kako započeti 
pripremu financiranja prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odnosno je li 
moguća realizacija novog načina financiranja koji zahtjeva temeljitu pripremu na sveučilištima. 
Isto tako je istaknuo da su senati sveučilišta prema proračunu obvezni donijeti odluke o raspodjeli 
sredstava za investicije i investicijsko održavanje.  Posebno je istaknuo da se radi na projektu cijene 
studija koji je potrebno dovršiti s obzirom na nove studijske programe i Bolonjski proces. 
Predsjednica Rektorskog zbora se zahvalila g. Stipi Mamiću i predložila da Rektorski zbor donese 
zaključak vezano za prezentaciju projekta spuštanja riznice na Ministarstvo znanosti obrazovanja i 
športa i uključivanje sveučilišta te financiranje u 2005. godini i Rektorski zbor je donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
Prezentaciju projekta spuštanja državne riznice na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i 
uključivanje sveučilišta te financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini pripremit će g. Stipe 
Mamić, pomoćnik ministra za financije u veljači 2005. godine na kojoj će sudjelovati rektori i 
prorektori sveučilišta i voditelji financijskih službi sveučilišta. 
  
Nakon toga u raspravi o financiranju sudjelovali su prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Helena Jasna 
Mencer, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prof. dr. sc. Mladen Havelka, prof. dr. sc. Damir Magaš i 
Predsjednica Rektorskog zbora te je Rektorski zbor nakon provedene rasprave donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
·  nedostatna sredstva u Državnom proračunu za znanosti i visoko obrazovanje potrebno je što 
racionalnije koristiti u 2005. godini 
·  utvrñuje se da je u Državnom proračunu za 2005. godini došlo do pada materijalnih troškova 
u visokom obrazovanju 



·  potrebno je utvrditi način financiranje novih studijskih programa u skladu s novim ciklusima 
obrazovanja preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij 
·  potrebno je utvrditi kriterije za nova razvojna radna mjesta na sveučilištima vezano za 
provedbu Bolonjskog procesa 
·  posebno treba razmotriti način plaćanja vanjske suradnje 
·  potrebna je priprema novog načina financiranja sveučilišta u 2005. godini u skladu sa 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja 
  
Nakon toga Rektorski zbor je proveo raspravu o utvrñivanja kriterija za nova razvojna radna mjesta u 
kojoj su sudjelovali: prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Jože Perić, 
prof. dr. sc. Damir Magaš, prof. dr. sc. Mladen Havelka, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, g. Stipe Mamić, 
prof. dr. sc. Slobodan Uzelac i Predsjednica Rektorskog zbora te je nakon provedene rasprave 
Rektorski zbor je donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
1.  Rektorski zbor podržava policentričan razvoj visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i na 
policentričnom razvoju visokog obrazovanja potrebno je temeljiti financiranje i nova razvojna 
radna mjesta u visokom obrazovanju 
2.  potrebno je utvrditi strateške pravce razvoja pojedinih sveučilišta 
3.  raspodjela novih razvojnih radnih mjesta  treba biti na sveučilišne i stručne studije 
4.  potrebno je uzeti u obzir kod utvrñivanja kriterija za nova razvojna radna mjesta 
novoosnovana sveučilišta, novoosnovane fakultete, sveučilišne odjele, nove studijske 
programe 
  
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora predložila da se na temelju provedene rasprave i ovog 
Zaključka imenuje Povjerenstvo koje će za sljedeću sjednicu Rektorskog zbora pripremiti kriterije za 
nova razvojna radna mjesta u visokom obrazovanju, što je prihvaćeno i Rektorski zbor je donio 
sljedeću 
  

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenstva za utvrñivanje kriterija za nova razvojna  

radna mjesta u visokom obrazovanju 
  
Imenuje se Povjerenstvo za utvrñivanje kriterija za nova razvojna radna mjesta u sljedećem sastavu: 
  
1.       prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, predsjednica Rektorskog zbora 
2.       prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu 
3.       prof. dr. sc. Mladen Havelka, dekan Visoke zdravstvene škole u Zagrebu i predstavnik Vijeća  
                                                            veleučilišta i visokih škola 
4.       prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
  
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora se zahvalila članovima Rektorskog zbora, predstavnicima 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i svim nazočnima na sudjelovanju u radu izvanredne 
sjednice Rektorskog zbora i zaključila sjednicu u 14.30. sati.  
  
  
Predsjednica Rektorskog zbora 
Prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik  
 
Zapisnik sastavila      
Zdenka Barišić, dipl. iur.     
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