
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
REKTORSKI ZBOR 
  

  
Z A P I S N I K 

4. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini održane 8. veljače 2005. 
godine u vijećnici rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

Trg Sv. Trojstva 3, 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.       akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci 
3.       prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, rektorica Sveučilišta u Zagrebu 
4.       prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu 
5.       prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru 
6.       prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku 
7.       prof. dr. sc. Stjepan Madjar, rektor Veleučilišta u Požegi (zamjena za prof. dr. sc. Mladena 

Havelku) 
  
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
 
1.       prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje 
2.       Stipe Mamić,dip. oecc. pomoćnik Ministra za financije 
3.       Stanislava Rogić, dipl. oecc. tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
4.       Ivana Hajsan, dipl. iur.  načelnica Odjela za normativne poslove 
  
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. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
4.       prof. dr. sc. Pero Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
5.       prof. dr. sc. Draženka Jurković, prorektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
6.       prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi, prorektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
7.       prof. dr. sc. Dragomir Krumes, prorektor Sveučiliša J. J. Strossmayera u Osijeku 
8.       prof. dr. sc. Frano Ljubić, rektor Sveučilišta u Mostaru 
9.       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 4. sjednicu Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. 
godini, pozdravila sve članove Rektorskog zbora, predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa i sve nazočne na sjednici Rektorskog zbora te predstavnike medija. U uvodnom dijelu sjednice 
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je rad sjednice traje do 14.15 sati, a nakon sjednice 
Rektorskog zbora je predložila je da predstavnike medije izvijeste o odlukama i zaključcima 
Rektorskog zbora: Predsjednica Rektorskog zbora i prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za 
visoko obrazovanje, što je prihvaćeno. Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora predložila je 
sljedeći 

  
d n e v n i   r e d : 

  
1. Prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini od 18.  
    siječnja 2005. 
2. Nova razvojna radna mjesta u visokom obrazovanju 
3. Prijedlog Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno- 
    nastavno zvanje docenta 
4. Upisna politika 



5. Upute za izradu studijskih programa poslijediplomskih studija 
6. Prijedlog cijene troškova postupka vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 
7. Financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini 
8. Različito 
  
Predloženi dnevni red  jednoglasno je prihvaćen. 
  
1. Prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini od 18. 
siječnja 2005. 
  
Uvjeti Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
znanstveno-nastavna, umjetničko-nastava i nastavna zvanja odnosno radna mjesta 
Predsjednica Rektorskog zbora je izvijestila članove Rektorskog zbora da je u skladu s provedenom 
raspravom o Uvjetima Rektorskog zbora od 14. prosinca 2004. godine, Rektorski zbor 18. siječnja 
2005. godine prihvatio Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 
izbora za znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, meñutim nedostaje 
kategorizacija koju je predložila prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer da se uvrsti u Odluku Rektorskog 
zbora  i Predsjednica je predložila da prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer dostavi u roku osam dana 
kategorizaciju, nakon koje bi se Odluke o uvjetima Rektorskog zbora dostavile Nacionalnom vijeću za 
visoko obrazovanje, što je prihvaćeno. 
  
Povjerenstvo Rektorskog  zbora za donošenje prijedloga koncepta izobrazbe učitelja i 
odgajatelja 
  
Predsjednica Rektorskog zbora  je izvijestila članove  Rektorskog zbora da je Odluka o imenovanju 
Povjerenstva dostavljena je svim članovima Povjerenstva i na prijedlog Sveučilišta u Splitu umjesto 
prof. dr. sc. Igora Zanchija imenovan je prof. dr. sc. Josip Milat, dekan Visoke učiteljske škole u Splitu. 
  
Povjerenstvo Rektorskog zbora za nastavničke studije 
  
Odluka o imenovanju Povjerenstva dostavljena je svim članovima Povjerenstva i na prijedlog 
Sveučilišta u Splitu umjesto prof. dr. sc. Marine Kovačević imenovana je prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić 
i Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da o radu povjerenstava izvijesti prof. dr. sc. Vjekoslav 
Jerolimov. 
Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, predsjednik Povjerenstva izvijestio je Rektorski zbor da je održan 
zajednički sastanak povjerenstava na kojem je provedena rasprava o studijskim programima visokih 
učiteljskih studija i nastavničkih studija. Članovima Povjerenstava dostavljeni su naputci za izradu 
novih studijskih programa i konstatirano je da postoje velike različitosti u pristupu izrade novih 
studijskih programa. Isto tako je zaključeno da bi se sastalo uže predstavničko tijelo koje bi razradili 
prijedlog za učiteljske studije i nastavničke studije i dostavilo Rektorskom zboru. 
  
Odluka o imenovanju predstavnika Rektorskog zbora za članove Povjerenstva za realizaciju 
projekta državne mature 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je Odluka dostavljena u 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. 
  
Upisna politika 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je  predložila da prof. dr. sc Vjekoslav Jerolimov izvijesti Rektorski 
zbor o pripremi analize rezultata upisa svih sveučilišta u usporedbi sa upisnim kvotama za akademsku 
2004/2005. godinu objavljenu u Natječaju za upis u I. godinu studij u Vjesniku i prema stanju 
nezaposlenosti prema pokazateljima Zavoda za zapošljavanje u skladu sa Zaključkom Rektorskog 
zbora od 18. siječnja 2005. 
Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov izvijestio je članove Rektorskog zbora da prikuplja podatke i da će 
cjelovitu analizu rezultata upisa u skladu sa Zaključkom Rektorskog zbora pripremiti za sljedeću 
sjednicu Rektorskog zbora. 
Predsjednica Rektorskog zbora je naglasila da će se u okviru točke 4. dnevnog reda Upisna politika u 
skladu sa Zaključkom Rektorskog zbora provesti rasprava i donijeti Odluka o terminu održavanju 
razredbenog postupka za akademsku 2005/2006. godinu. 



Osnove politike financiranja visokog obrazovanja u akademskoj 2005/2006. godini 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da u skladu sa Zaključkom Rektorskog zbor od 18. 
siječnja 2005. godine prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje izvijesti 
članove Rektorskog zbora o doradi dokumenta Osnove politike financiranja visokog obrazovanja u 
akademskoj 2005/2006. godini. 
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac je istako da je dokument Osnove politike financiranja visokog 
obrazovanja u akademskoj 2005/2006. godini još se dorañuje i dostavit će se naknadno Rektorskom 
zboru. 
  
Odluka o imenovanju zajedničkog Povjerenstva Rektorskog zbora i Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa za pripremu jedinstvenog modela financiranja sveučilišta (lump-sum) u 
skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je Odluka dostavljena svim 
članovima Povjerenstva te je predložila da gospodin Stipe Mamić, pomoćnik Ministra za financije i 
predsjednik Povjerenstva izvijesti o radu Povjerenstva. 
Stipe Mamić, pomoćnik Ministra za financije je istako da se Povjerenstvo nije konstituiralo jer je 
očekivao da će g. Ministar donijeti Odluku o njegovom imenovanju kao predstavnika Ministarstva u 
zajedničko Povjerenstvo Rektorskog zbora i Ministarstva. 
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da je Rektorski zbor nakon provedene rasprave o Nacrtu 
dokumenta Osnove politike financiranja visokog obrazovanja u akademskoj 2005/2006. godini i na 
temelju prijedloga Ministarstva i prof. dr. sc. Slobodana Uzelca, državnog tajnika za visoko 
obrazovanje donio Odluku o imenovanju zajedničkog povjerenstva i da Povjerenstvo treba započeti s 
radom te je predložila da gospodin Stipe Mamić sazove sjednicu Povjerenstva i da započne priprema 
modela jedinstvenog financiranja sveučilišta (lump-sum) koji započinje 2006. godine u skladu sa 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
  
Nova razvojna radna mjesta 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da će se u skladu sa Zaključkom Rektorskog zbora od  18. 
siječnja 2005. godine i prema Prijedlogu Povjerenstva Rektorskog zbora u okviru točke 2. dnevnog 
reda provest će se rasprava o prijedlogu raspodjele novih razvojnih radnih mjesta. 
  
Prijedlog kandidata za članove područnih znanstvenih vijeća i matičnih odbora 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da je na temelju prijedloga koja su dostavila sveučilišta 
utvrñen Prijedlog članova područnih znanstvenih i umjetničkih vijeća i Prijedlog članova matičnih 
odbora i u otvorenom roku 20. siječnja 2005. godine dostavljen Nacionalnom vijeću za znanost. 
  
Zaključak Rektorskog zbora o provedbi postupka izbora u znanstvena zvanja bez natječaja u 
skladu s odredbom članka 33. Zakona 
  
Predsjednica  Rektorskog zbora izvijestila je da je navedeni Zaključak dostavljen je Ministarstvu i 
Matičnim povjerenstvima. 
  
Nakon toga Rektorski zbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik sa 3. sjednice Rektorskog zbora u 
akademskoj 2004/05. godini održane 18. siječnja 2005. godine. 
  
2. Nova razvojna radna mjesta u visokom obrazovanju 
  
U okviru ove točke dnevnog reda  Predsjednica Rektorskog zbor podsjetila je članove Rektorskog 
zbora na Zaključke Rektorskog zbora od 5. siječnja i 18. siječnja 2005. godine te na raspodjelu 
reformskih radnih mjesta u 2003.godini za zapošljavanje novih 300 docenta i nakon toga  Rektorski 
zbor je u 2004. godini donio Zaključke prema kojima je trebalo nastaviti s raspodjelom novih radnih 
mjesta i to za 340 novih mjesta, meñutim u 2004. godini nisu realizirana nova radna mjesta. U 
državnom proračunu za 2005. godinu osigurana su sredstva za razvojna radna mjesta i potrebno je 
donijeti odluku o raspodjeli novih razvojnih radnih mjesta u visokom obrazovanju i to za 400 novih 
razvojnih radnih mjesta, a 50 radnih mjesta za institute. 



Predsjednica Rektorskog zbora  je istaknula da je u suradnji s članovima Povjerenstva Rektorskog 
zbora prof. dr. sc. Ivanom Pavićem i prof. dr. sc. Mladenom Havelkom utvrñen prijedlog raspodjele 
razvojnih radnih mjesta te je isti dostavljen prof. dr. sc. Tihomiru Hunjaku, meñutim nije dobila 
povratnu informaciju od profesora Hunjaka i nakon toga je otvorila raspravu. 
U raspravi o kriterijima za raspodjelu razvojnih radnih raspravljalo se o policentričnom razvoju visokog 
obrazovanja, novim studijskim programima, novoosnovanim sveučilištima i novoosnovanim visokim 
učilištima, stručnim studijima, zahtjevima pojedinih sveučilišta i u raspravi su sudjelovali su: prof. dr. 
sc. Helena Jasna Mencer, akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Damir 
Magaš, prof. dr. sc.Mateo Milković, prof. dr. sc. Stjepan Madjar, prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, prof. dr. 
sc. Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prof. dr. sc. Pero Lučin i Predsjednica 
Rektorskog zbora i nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio sljedeću 

  
O D L U K U 

o raspodjeli novih razvojnih radnih mjesta u visokom obrazovanju u 2005. godini 
  

I. 
  
Na temelju Zaključka s izvanredne sjednice Rektorskog zbora od 5. siječnja 2005. i Zaključka 
Rektorskog zbora s 3. sjednice od 18. siječnja 2005. godine, a na temelju provedene rasprave o 
novim razvojnim mjestima u visokom obrazovanju u 2005. godini, Rektorski zbor je utvrdio 
sljedeću 
  

Raspodjelu novih razvojnih mjesta u visokom obrazovanju u 2005. godini 
  
Tablica 1. 

Redbroj Sveučilišta, Veleučlišta 
 i Visoke škole 

Nova radna 
mjesta % 

Broj novih 
radnih 
mjesta 

  Sveučilišta 86% 345 
1. Sveučilište u Zagrebu 31%   123 
2. Sveučilište u Rijeci 14% 55 
3. Sveučilište u Osijeku 14% 55 
4. Sveučilište u Splitu  14%  55 
5. Sveučilište u Zadru 7%   29 
6. Sveučilište u Dubrovniku 6%   25 
                         
  Veleučilišta i visoke škole* 14% 55 
               Sveukupno 100% 400 

  
II. 

  
Sukladno navedenom u točki 1. ove Odluke i prema utvrñenoj raspodjeli novih razvojnih radnih mjesta 
uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, senati sveučilišta donijet će odluke o 
raspodjeli novih razvojnih radnih mjesta u okviru odobrene kvote. 
  

III. 
  
Raspodjelu razvojnih radnih mjesta za veleučilišta i visoke škole na temelju utvrñene kvote donijet će 
Vijeće veleučilišta i visokih škola i dostavit će Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Rektorskom 
zboru.  
  

IV. 
  
Od ukupnog broja novih razvojnih radnih mjesta može se prema utvrñenim potrebama u sustavu 
visokog obrazovanja izvršiti raspodjela do 15% za nova radna mjesta za administrativno-stručno i 
tehničko osoblje. 
  
  
3. Prijedlog Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje docenta 



Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog zbora s Prijedlogom Odluke o obliku i 
načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u  znanstveno-nastavno zvanje docenta koja je 
sastavni dio Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 
postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i predložila je da u roku tri dana članovi Rektorskog 
zbora dostave svoje primjedbe na navedeni Prijedlog Odluke, što je prihvaćeno. 
  
4. Upisna politika 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da je Zaključak Rektorskog zbora o pomicanju termina 
održavanja razredbenog postupka imao negativan odjek u javnosti i to posebno s krivom 
prezentacijom u medijima jer nije istaknuto da termin održavanja razredbenog postupka pomiče radi 
izrade novih studijskih programa i prilagodbe Bolonjskom procesu i zbog utvrñenog postupka 
prihvaćanja studijskih programa na senatima sveučilišta te rada Nacionalnog vijeća za visoko 
obrazovanje i izdavanje dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Isto tako je istaknula 
da je primila veliki broj pisama maturanata, i roditelja u kojima se zahtjeva održavanja razredbenog 
postupka u srpnju i  nakon toga je otvorila rasprava o prijedlogu održavanja razredbenog postupka za 
akademsku 2005/2006 godinu. 
U raspravi  su sudjelovali: akademik Daniel Rukovaina, prof. dr. sc. Ivan Pavić, akademik Daniel 
Rukavina, prof. dr. sc Damir Magaš, prof. dr. sc. Mateo Milković, prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prof. 
dr. sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Pero Lučin, prof. dr.sc. Helena 
Jasna Mencer i Predsjednica Rektorskog zbora i nakon provedene rasprave Rektorski zbor je 
jednoglasno donio sljedeću. 
  

O D L U K U 
o rasporedu provedbe razredbenog postupka za akademsku 2005/2006. godinu 

  
I. 

  
I. razredbeni rok-srpanj 
  
Primanje prijava   od  ponedjeljka 4.srpnja do petka 8. srpnja 2005. 
1. razredbeni ispit   od  ponedjeljka 11 srpnja do petka 15. srpnja 2005. 
1. upisni rok    od  ponedjeljka 18. srpnja do petka 22. srpnja 2005. 
  
Prijave za 2. upisni rok  ponedjeljak 25. srpnja 2005. 
2. upisni rok    utorak 26. srpnja 2005. 
  
II. razredbeni rok- rujan 
  
Primanje prijava    od  srijede 31.kolovoza do petka 2. rujna 2005. 
2. razredbeni ispit   od ponedjeljka 5. rujna do srijede 7. rujna 2005. 
3. upisni rok    od petka 9. rujna do subote 10. rujna 2005. 
Prijave za 4. upisni rok  ponedjeljak 12..rujna 2005. 
4. upisni rok    utorak 13. rujna 2005. 
  

II. 
  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za akademsku 2005/2006. godinu. 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektorski zbor je proveo raspravu o provedbi postupka  izrade novih 
studijskih programa za preddiplomske i diplomske studije i to o dokumentu Nacionalnog vijeća za 
visoko obrazovanje pod nazivom „Dinamika postupka u vrednovanju studijskih programa“. U raspravi 
su sudjelovali: prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Pero Lučin, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, 
prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Slobodan Uzelac i Predsjednica Rektorskog zbora  i nakon 
provedene rasprave Rektorski zbor je donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
Rektorski zbor predlaže Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje da u skladu sa utvrñenim 
Planom aktivnosti na provedbi Bolonjskog procesa u akademskoj 2005/2006. godini prihvati 
cjelovite studijske programe do 1. travnja 2005. godini 



5.Upute za izradu studijskih programa poslijediplomskih studija 
  
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da u okviru ove točke dnevnog reda izvijesti Rektorski 
zbor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, predsjednik Povjerenstvo za pripremu i praćenje implementacije 
Bolonjskog procesa. 
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš upoznao je članove Rektorskog zbora  s prijedlogom dokumenta pod 
nazivom „Upute za sastavljanje prijedloga poslijediplomskih studijskih programa“ koji je izradilo 
Povjerenstvo za pripremu i praćenje implementacije Bolonjskog procesa. Svrha Uputa je postići 
ujednačen oblik prijedloga studijskih programa kako bi se olakšalo njihovo unutarnje vrednovanje na 
sveučilištima i vrednovanje koje će provoditi Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje uz pomoć 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Prijedlog dokumenta sadrži Upute za sastavljanje prijedloga 
programa poslijediplomskih specijalističkih studija te Upute za sastavljanje prijedloga programa 
poslijediplomskih doktorskih studija. Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je predložio da se prijedlozi novih 
studijskih programa poslijediplomskih studija dostave do 1. lipnja 2005. godine Nacionalnom vijeću za 
visoko obrazovanje. 
Predsjednica Rektorskog zbora se zahvalila prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu i otvorila raspravu. 
U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Pero Lučin, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, akademik Daniel 
Rukavina i prof. dr. sc. Ivan Pavić i nakon provedene rasprave Rektorski zbor je jednoglasno donio 
  
Upute za sastavljanje prijedloga poslijediplomskih studijskih programa 
  
Upute za sastavljanje prijedloga poslijediplomskih studijskih programa su u prilogu ovog Zapisnika i 
čine njegov sastavni dio. 
  
U okviru ove točke dnevnog reda Rektorski zbor je prihvatio prijedlog prof. dr. sc. Alekse Bjeliša i 
donio sljedeći 

  
Z A K L J U Č A K 

  
Prijedlozi poslijediplomskih studijskih programa dostavit će se Nacionalnom vijeću za visoko 
obrazovanje do 1. lipnja 2005. godine 
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6. Prijedlog cijene troškova postupka vrednovanja inozemnih  visokoškolskih kvalifikacija  
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je Rektorski zbor u skladu 
sa Zaključkom Rektorskog zbora od 5. siječnja 2005. godine obvezan utvrditi cijenu troškova postupka 
priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i otvorila raspravu. 
U raspravi su sudjelovali: prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. 
Ivan Pavić, prof. dr. sc. Pero Lučin i Predsjednica Rektorskog zbora i nakon provedene rasprave 
Rektorski zbor je donio sljedeći 

  
Z A K L J U Č A K 

  
I. 

  
Rektorski zbor predlaže da cijena troškova postupka vrednovanja inozemnih visokoškolskih 
kvalifikacija iznosi 1.000,00 (slovima: tisuću kuna). 
  

II. 
  
Ovaj Zaključak dostavlja se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. 
  
  
1. Financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini 
  
U okviru ove točke dnevnog reda  Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da izvijesti prof. dr. sc. 
Slobodan Uzelac o dokumentu Osnove politike financiranja u akademskoj 2005/2006. godini, a zatim 



o financiranju u 2005. godini i usklañivanje 2004. godine gospodin Stipe Mamić, pomoćnik Ministara 
za financije i gospoña Stanislava Rogić, tajnica Ministarstva. 
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac izvijestio je članove Rektorskog zbora da se dokument Osnove politike 
financiranja u akademskoj 2005/2006. godini još dorañuje i kako je naglasio u uvodnom dijelu sjednice 
bit će za osam do deset dana dostavljen Rektorskom zboru. 
Stipe Mamić, pomoćnik Ministra za financije izvijestio je članove Rektorskog zbora da postoje dvije 
razine problema i to korištenje sredstava u 2005. godini i obveze iz prethodne godine  U siječnju je 
sveučilištima dostavljena akontacija za materijalne troškove. Zatim je istakao da postoji nedostatak 
sredstava oko 300 milijuna kuna za plaće, a od toga je 104 milijuna  za visoko obrazovanje. Isto tako 
je naglasio da je potrebno pripremiti novi model financiranja na sveučilištima (lump-sum) i u 
prijelaznom razdoblju predvidjeti način korištenja sredstava u ovoj godini. Isto tako je naglasio da je u 
pripremi prezentaciju projekta spuštanja državne riznice na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
i uključivanje sveučilišta te financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini 
Gospoña Stanislava Rogić, tajnica Ministarstva je istaknula da nema odluke o isplaćenim sredstvima u 
2004. godini i potrebno je usklañivanje za 2004. godinu, a zatim način korištenja sredstava u 2005. 
godini prema proračunu i to do 18. veljače za 2004. godinu i do kraja veljače za 2005. godinu. 
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora je otvorila raspravu. 
U raspravi su  sudjelovali prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, prof. dr. sc. Tihomir 
Hunjak, akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Mateo Milković, 
prof. dr. sc. Damir Magaš, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i Predsjednica Rektorskog zbora. 
U raspravi je istaknuto da je potrebno utvrditi isplaćena sredstava u 2004. godini i to na temelju odluka 
Ministarstva za svako sveučilište, zatim koliko je sredstava ostalo neiskorišteno iz 2004. godine prema 
preuzetim obvezama, priprema lump-suma, prezentacija projekta spuštanja državne riznice na 
Ministarstvo i provedba projekta i uključivanje sveučilišta, izraditi plan financiranja vezano za provedbu 
reformi u visokom obrazovanju u skladu s Bolonjskim procesom, financiranje novih studija. 
Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dostavit će u roku od osam do deset dana, a 
najkasnije do 18. veljače 2005. godine odluke o isplaćenim sredstvima u 2004. godini za 
sveučilišta. 
2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dostavit će Rektorskom zboru u roku od osam 
do deset dana, a najkasnije do 28. veljače 2005. godine odluku korištenja sredstava za 2005. 
godinu prema sredstvima osiguranim u proračunu za 2005. godinu za sveučilišta. 
  
Isto tako Rektorski zbor predlaže da se nedostatak sredstava u proračunu za visoko obrazovanje 
osigura rebalansom proračuna  
  
8.1. Zapošljavanje znanstvenika-povratnika iz inozemstva na sveučilištima 

  
Predsjednica Rektorskog zbora  predložila je da Rektorski zbor donese preporuku o posebnom načinu 
zapošljavanja znanstvenika-povratnika iz inozemstva i to na način da im se prizna stečeno zvanje i 
omogući im se da u roku od jedne godine izaberu u zvanje u skladu sa Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju. 
Rektorski zbor je jednoglasno podržao prijedlog Predsjednice Rektorskog zbor i donio sljedeću 
  

P R E P O R U K U 
  

I. 
  
Rektorski zbor predlaže Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da izda posebnu 
suglasnost za sklapanje ugovora o radu na visokim učilištima u sastavu sveučilišta za za 
zapošljavanje znanstvenika-povratnika iz inozemstva u znanstveno-nastavnom zvanju i to 
prema stečenom znanstveno-nastavnom zvanju na odgovarajuće radno mjesto na visokom 
učilištu koje je uputilo zahtjev za zapošljavanje znanstvenika-povratnika iz inozemstva 
  

II. 
  



Visoko učilište na kojem je sklopljen ugovor o radu sa znanstvenikom-povratnikom iz 
inozemstva u skladu s točkom 1. ove Preporuke obavezno je u roku od godinu dana od dana 
sklapanja ugovora provesti postupak izbora u znanstveno-nastavno zvanje prema Zakonu o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
  

III. 
  
Ova Preporuka dostavlja se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. 
  
  
8.2. Provedba postupka izbora u zvanja 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da akademik Daniel Rukavina izvijesti Rektorski zbor o 
prijedlogu provedbe postupka izbora u zvanja. 
Akademik Daniel Rukavina je predložio da se postupak izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, 
umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta provodi za 
odgovarajuće znanstveno područje, znanstveno polju i znanstvenu granu i odgovarajuće radno mjesto 
bez navoñenja nastavnog predmeta. 
Rektorski zbor je podržao prijedlog akademika Daniela Rukavine i donio sljedeći 
   

Z A K L J U Č A K 
  

I. 
  
Rektorski zbor predlaže da se postupak izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, 
umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta provodi se za 
odgovarajuće znanstveno područje, znanstveno polje i znanstvenu granu i odgovarajuće radno 
mjesto u sustavu visokog obrazovanja i to na način da se kod raspisivanja natječaja navede 
znanstveno područje, znanstveno polje i znanstvenu granu i odgovarajuće radno mjesto u 
skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju bez navoñenja nastavnog 
predmeta. 
  

II. 
  
Ovaj Zaključak dostavlja se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i matičnim 
povjerenstvima. 
  
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se svim članovima Rektorskog zbora, nazočnim 
predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i svim nazočnim na sudjelovanju u radu 4. 
sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini i predložila da se sljedeća 5. sjednica 
Rektorskog zbora održi: 9 do 11. ožujka ili  22. ožujka 2005. godine u ðakovu. Rektorski zbor je 
jednoglasno prihvatio 22. ožujka i nakon toga Predsjednica je  zaključila sjednicu u 14.45 sati. 
  
  
 
Predsjednica Rektorskog zbora 
Prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik 
 
Zapisnik sastavila      
Zdenka Barišić, dipl. iur.     
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