
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
REKTORSKI ZBOR 
  

  
Z A P I S N I K 

3. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini održane 18. siječnja 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. 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. Mladen Havelka, dekan Visoke zdravstvene škole u Zagrebu, predstavnik Vijeća 

veleučilišta i visokih škola 
  
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
 
1.       prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje 
2.       mr.sc. Anica Hunjet, načelnica Odjela Uprave za visoko obrazovanje 
3.       Božo Pavičin, savjetnik za studentski standard  
  
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. Dragutin Ščap, rektor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu 
9.       prof. dr. sc. Stjepan Madjar, rektor Veleučilišta u Požegi 
10.     prof. dr. sc. Frano Ljubić, rektor Sveučilišta u Mostaru 
11.     prof. dr. sc. Branko Jeren, tajnik Rektorskog zbora za suradnju sa EUA u meñunarodnim 

kontaktima 
12.     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 3. 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. Isto tako na početku sjednice Predsjednica je predložila da se 
članovi Rektorskog zbora dogovore o terminu održavanja sljedeće sjednice Rektorskog zbora te je 
jednoglasno prihvaćeno da se 4. sjednica Rektorskog zbora održi 8. siječnja 2005. godine u Osijeku. 
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora predložila je sljedeći 

  
d n e v n i   r e d : 

  
1.       Prihvaćanje zapisnika: 



   1.1. 2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini od 14. prosinca 2004.  
          godine 
   1.2. Izvanredne sjednice Rektorskog zbora od 5. siječnja 2005. godine 
2.       Uvjeti Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u  
          znanstveno-nastavna, umjetničko-nastava i nastavna zvanja odnosno radna mjesta 
3.       Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Povjerenstva za donošenje prijedloga koncepta  
          izobrazbe učitelja i odgajatelja 
4.       Upisna politika 
5.       Nova radna mjesta u visokom obrazovanju 
6.       Prijedlog kandidata za članove područnih znanstvenih vijeća i matičnih odbora 
7.       Različito 
  
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
  
1. Prihvaćanje zapisnika: 
  
1.1. 2.sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini od 14. prosinca 2004. godine 
  
U okviru ove točke Predsjednica Rektorskog zbora je izvijestila Rektorski zbor o izvršenju odluka i 
zaključaka s 2. sjednice Rektorskog zbora od 14. prosinca 2004. 

  
Rad Povjerenstva za praćenje izrade normativnih akata 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je prof. dr. sc. Ivo Josipović, 
predsjednik Povjerenstva dostavio Zapisnik o radu 1. sjednice Povjerenstva za praćenje izrade 
normativnih akata, koja je održana 14. siječnja 2005. godine u rektoratu 
  
Sveučilišta u Zagrebu te je upoznala članove Rektorskog zbora da je Povjerenstvo zaključilo da će  
posebnu brigu voditi o : 
1.  izradi kalendara normativnih obaveza koje proizlaze iz postavljenih rokova, usklañivanju statuta 
sveučilišta sa Zakonom, 
2.  pružanju pravne pomoći sveučilištima kao i sastavnicama sveučilišta u primjeni Zakona odnosno 
Statuta, kao i u donošenju statuta sastavnica, 
3.  s obzirom na veliki i potreban broj podstatutarnih akata, Povjerenstvo će voditi brigu i davati 
preporuke o njihovom sadržaju, zakonitosti i usklañenosti sa statutima, kao i na zahtjev pružati stručnu 
pomoć  u njihovu donošenju, 
4.  organizirati edukaciju u obliku seminara, te predložiti sveučilištima putem Rektorskog zbora da 
osnuju zajednički poslijediplomski specijalistički studij o sveučilišnom pravu. 
  
Rad Povjerenstva za pripremu i praćenje implementacije Bolonjske dekalaracije. 
  
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, predsjednik Povjerenstva za pripremu i praćenje implementacije Bolonjskog 
procesa izvijestio je Rektorski zbor  da je u proteklom razdoblju Povjerenstvo održalo dvije sjednice. 
Povjerenstvo je u skladu sa Zaključkom Rektorskog zbora od 14. prosinca 2004. godine usuglasilo 
prijedlog proračuna Povjerenstva koji će se uputiti Rektorskom zboru i Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i športa. 
Povjerenstvo je provelo raspravu o studijskim programima za nastavničke studije te predlaže da sva 
sveučilišta imenuju jednog predstavnika nastavničkih studija i da se održi zajednički sastanak na 
kojem bi se raspravile sve nejasnoće vezano za izradu studijskih programa za nastavničke studije. 
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da se o nastavničkim studijima raspravi u okviru točke 3. 
dnevnog reda, što je prihvaćeno. 
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš izvijestio je Rektorski zbor o pripremi materijala za sljedeću sjednicu 
Rektorskog zbora koje će pripremiti Povjerenstvo s pregledom studijskih programa koji će sadržavati  
režim ispita, vrednovanje studentskog rada i sl. 
Isto tako Povjerenstvo će za sljedeću sjednicu Rektorskog zbora pripremiti prijedlog Uputa za izradu 
studijskih programa za poslijediplomske studije. 
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je takoñer istaknuo da je potrebno da. Vijeće za financijsko poslovanje u 
skladu sa Zaključkom Rektorskog zbora izradi plan financiranja cjelovitog sustava obrazovanja: 
odnosno sva tri ciklusa obrazovanja: za preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije i dostaviti 
ga što prije Rektorskom zboru. 



  
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 pripremljen čistopis teksta 
odluka o kojima će se raspraviti u okviru predložene točke 2. dnevnog reda. 
  
Upisna politika 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je izvijestila članove Rektorskog zbora da je sukladno Zaključku 
Rektorskog zbora od 14. prosinca 2004. godine dostavljena analiza rezultata upisa svih sveučilišta koji 
su u materijalima za sjednicu i provest će se rasprava o okviru predložene točke 3. dnevnog reda. 
  
Odluka o razrješenju i imenovanje člana Hrvatskog knjižničnog vijeća 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je Odluka o razrješenju i 
imenovanju predstavnika Rektorskog zbora dužnosti člana Hrvatskog knjižničnog vijeća dostavljena 
Ministarstvu kulture. 
  
Nakon toga Rektorski zbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik sa 2. sjednice u akademskoj 2004/05. 
godini održane 14. prosinca 2004. godine. 
  
1.2. Izvanredne sjednice Rektorskog zbora od 5. siječnja 2005. godine 
  
Predsjednica rektorskog zbora izvijestila je o provedbi odluka i zaključaka izvanredne sjednice 
Rektorskog zbora 
Rektorski zbor je jednoglasno imenovao prof. dr. sc. Helene Jasne Mencer za člana pregovaračkog 
tima u pregovorima vezano za znanost i visoko obrazovanje za pristupanje Europskoj uniji. 

 1. Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija dostavljena 
je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i članovima Povjerenstva te je predložila da o radu 
Povjerenstva izvijesti prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje. 
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac je naglasio da se posebno želi zahvaliti Rektorskom zboru na 
imenovanim članovima Povjerenstva koje je proli tjedan započelo s radom i provelo raspravu o 
načelnim pitanjima vezano za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija te je pripremilo 
prijedlog izmjene Zakona koja se 
odnosi na odreñivanje preciznije procedure priznavanja visokoškolskih kvalifikacija. Povjerenstvo 
nastavlja radom ovaj tjedan počevši od 20. siječnja 2005. godine.  
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se prof. dr. sc. Slobodanu Uzelcu i istaknula da je prof. dr. 
sc. Slobodan Uzelac dostavio elektroničkom poštom izmjene teksta zapisnika u okviru ove točke te je 
predložila da prof. dr. sc. Slobodan Uzelac predloži izmjenu teksta zapisnika ili prihvaća tekst 
zapisnika, prof. dr. sc. Slobodan Uzelac se suglasio s postojećim tekstom zapisnika. 
  
 2. Financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini-načelna pitanja 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je izvijestila Rektorski zbor  da je na tekst  zapisnika vezan uz ovu 
točku dnevnog  prof. dr. sc. Ivan Pavić je usmeno istaknuo da ima primjedbe,  
meñutim nije pismeno dostavio primjedbe, stoga  je predložila da o istome izvijesti Rektorski zbora. 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić se suglasio sa postojećim tekstom zapisnika. 
Nakon toga Rektorski zbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik sa  izvanredne sjednice. u akademskoj 
2004/05. godini održane 5. siječnja  2005. godine. 
  
2. Uvjeti Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja 
  
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora je izvijestila članove Rektorskog 
zbora da je u skladu s provedenom raspravom o Uvjetima Rektorskog zbora od 14. prosinca 2004. 
godine  pripremljen čistopis teksta odluka  Uvjeta Rektorskog. zbora. Prije objave u „Narodnim 



novinama“ Odluke  Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 
postupku u postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko nastavna zvanja u skladu sa člankom 
7. stavkom2. podstavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju moraju dobiti 
suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. 
Nakon toga Predsjednica je predložila da se Rektorski zbor očituje pojedinačno o  tekstu Odluke o 
uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-
nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja: 
  
Uvjeti Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
znanstveno-nastavna zvanja 
  
Rektorski zbor je jednoglasno donio: 

 
Odluku o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 

postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja 
  

Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
Uvjeti Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora 
umjetničko-nastavna zvanja 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je red. prof. Frano Parać, 
dekan Muzičke akademije dostavio primjedbe i dopune na prijedlog Odluke  
Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbor u umjetnička zvanja koje 
su u prilogu dostavljene članovima Rektorskog zbora. Isto tako je upoznala članove Rektorskog zbora 
da su primjedbe red. prof. Frane Paraća najvećim dijelom uvrštene u tekst Odluke i da je na 
Sveučilištu u Zagrebu prihvaćen tekst Odluke za umjetničko-nastavna zvanja u skladu sa Zaključkom 
Rektorskog zbora od 14. prosinca 2004. Nakon toga je otvorila raspravu. 
  
Rektorski zbor je bez rasprave prihvatio predloženi tekst i jednoglasno donio  
  

Odluku o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 
postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja 

  
Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
Uvjeti Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora nastavna 
zvanja 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je upoznala članove Rektorskog zbora da je prof. dr. sc. Dragutin 
Šćap, rektor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu dostavio primjedbe na tekst Odluke i najvećim dijelom 
tekst Odluke je usklañen s primjedbama prof. dr. sc. Dragutina Šćapa i to kod profesora visoke škole 
kod obveznih uvjeta umjesto tri treba ispraviti pet stručnih i/ili znanstvenih radova. 
Prof. dr. sc.Dragutin Šćap je istaknuo da kod višeg predavača kod reizbora treba uvrstiti obvezan uvjet 
i dodatno ispunjenje dva od četiriju uvjeta, što je prihvaćeno. Meñutim nije prihvaćena primjedba da 
bude posebna napomena za programe usavršavanja visokoškolske nastave i pomicanje rokova. 
Nakon toga Rektorski zbor je uz navedene ispravke donio 
  

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

  
Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da je uz navedene odluke potrebno priložiti kategorizaciju 
koju treba dostaviti Sveučilište u Zagrebu u skladu sa Zaključkom Rektorskog zbora od 14. prosinca 
2004. godine i nakon toga bi se Odluke Rektorskog zbora uputile Nacionalnom vijeću za visoko 
obrazovanje, koje u skladu sa Zakonom izañe suglasnost na Odluke Rektorskog zbora i slijedi objava 
u „Narodnim novinama“. Isto tako je napomenula da je potrebno za sljedeću sjednicu Rektorskog 
zbora  pripremiti tekst Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za znanstveno-
nastavno zvanje docenta. 



  
  
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se članovima Rektorskog zbora te prof. dr. sc. prof. dr. sc. 
Dragutinu Šćapu,  prorektorima prof. dr. sc. Peri Lučinu, prof. dr. sc.  
Vjekoslavu Jerolimovu i prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu i prof. dr. sc. Branku Jerenu na sudjelovanju u 
raspravi i prijedlozima za  utvrñivanje konačnog teksta Uvjeta Rektorskog zbora  
  
3. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Povjerenstva za donošenje prijedloga koncepta 
izobrazbe učitelja i odgajatelja 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je ukratko upoznala članove Rektorskog zbora s Odlukom Rektorskog 
zbora od 16. prosinca 2004. godine kojom je imenovano Povjerenstvo za donošenje prijedloga 
koncepta učitelja i odgajatelja i potrebno je aktivirati rad Povjerenstva i imenovati predsjednika 
Povjerenstva i predstavnike svih visokih učiteljskih škola sa svih sveučilišta i na prijedlog prof. dr.sc. 
Mladena Havelke i predstavnika visokih učiteljskih škola  u ime Vijeća veleučilišta i visokih škola koje 
su izvan sveučilišta i nakon toga je otvorila raspravu. 
U raspravi su sudjelovali  prof. dr. sc.Ivan Pavić, prof. dr. sc. Damir Magaš, prof. dr. sc. Slobodan 
Uzelac, prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov i prof. dr. sc. Mladen Havelka i nakon toga Rektorski zbor je 
donio sljedeću 
  

O D L U K U 
o imenovanu Povjerenstvo Rektorskog zbora za donošenja 

prijedloga koncepta izobrazbe učitelja i odgajatelja u sastavu: 
  
1. Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu, 
predsjednik Povjerenstva 
2. Prof. dr. sc. Mile Silov, dekan Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu, član 
3. Prof. dr. sc. Jasna Krstović, redovita profesorica Visoke učiteljske škole Sveučilišta u Rijeci, član 
4. Prof. dr. sc. Josip Milat, dekan Visoke učiteljske škole Sveučilišta u Splitu , član 
5. Dr. sc. Robert Bacalja, profesor visoke škole, pročelnik Stručnog odjela za izobrazbu učitelja i 
odgojitelja predškolske djece Sveučilišta u Zadru, član 
6. Doc. dr. sc. Margita Pavleković, dekanica Visoke učiteljske škole Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossamyera u Osijeku, član  
7. Prof. dr. sc. Stjepan Hranjec, dekan Visoke učiteljske škole u Čakovcu 
  
Nastavnički studiji 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektorski zbor je na prijedlog prof. dr. sc. Vjekoslava Jerolimova i 
prof. dr. sc. Alekse Bjeliša provelo raspravu o studijskim programima. za nastavničke studije. U 
raspravi su sudjelovali akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Damir Magaš, prof. dr. sc.Frano Ljubić, 
prof. dr. sc. Draženka Jurković i Predsjednica Rektorskog zbora. Nakon provedeno rasprave Rektorski 
zbor je prihvatio prijedlog prof. dr. sc. Vjekoslava Jerolimova i prof. dr. sc. Alekse Bjeliša  da sva 
sveučilišta imenuju jednog predstavnika nastavničkih studija i da se održi zajednički sastanak na 
kojem bi se raspravile sve nejasnoće vezano za izradu studijskih programa za nastavničke studije i 
Rektorski zbor je donio sljedeću 
  

O D L U K U 
O imenovanju Povjerenstva Rektorskog zbora za nastavničke studije u sastavu: 

  
1. Prof. dr. sc. Denis Sunko, prodekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
2. Prof. dr. sc. Marina Kovačević, redovita profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
3. Prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, prodekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku 
4. Prof. dr. sc. Mirko Jakić, pročelnik Odjela za filozofiju Sveučilišta u Zadru 
  
Na prijedlog prof. dr. sc. Frane Ljubića, rektora Sveučilišta u Mostaru, Rektorski zbor je prihvatio da se 
u rad Povjerenstva uključi i prof. dr. sc. Šimun Musa, dekan Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u 
Mostaru. 



Imenovano Povjerenstvo Rektorskog zbora će u suradnji s Povjerenstvom Rektorskog zbora za 
donošenja prijedloga koncepta izobrazbe učitelja i odgajatelja pripremiti strukturu studijskih programa 
za nastavničke studije. 
Rektorski zbor će uputiti Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje prijedlog da imenuje svog 
predstavnika za člana Povjerenstva za nastavničke studije. 
U okviru ove točke dnevnog reda prof. dr. sc. Slobodan Uzelac upoznao je članove Rektorskog zbora 
s dopisom g. Ministra doc. dr. sc. Dragana Primoraca vezano za realizaciju projekta državne mature s 
prijedlogom da se imenuju predstavnici Rektorskog zbora za članove Povjerenstva za realizaciju 
projekta državne mature. 
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali: prof. dr. sc Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. Mladen 
Havelka, akademik Daniel Rukavina i Predsjednica Rektorskog zbora, Rektorski zbor je donio sljedeću 

 
O D L U K U 

o imenovanju predstavnika Rektorskog zbora za članove  
Povjerenstva za realizacije projekta državne mature 

  
Imenuje se predstavnici Rektorskog zbora za realizaciju projekta državne mature: 
  
1. Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu 
2. Mr. sc. Vesna Ciglar, viši predavač Visoke učiteljske škole u Čakovcu 
  
  
4. Upisna politika 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je izvijestila članove Rektorskog zbora da je sukladno Zaključku 
Rektorskog zbora od 14. prosinca 2004. godine dostavljena analiza rezultata upisa sa svih sveučilišta 
koji su u materijalima za sjednicu i  predložila da članovi Rektorskog zbora prezentiraju analizu 
rezultata upisa u protekle četiri godine. 
Nakon prezentacije sveučilišta u Rijeci, Splitu i Osijeku zaključeno je da je identična situacija kao i na 
Sveučilištu u Zagrebu da je evidentan porast upisa studenta u društvenim znanostima i to posebno 
studenata koji se upisuju po osobnim potrebama, a stagnacija u prirodnim i tehničkim znanostima. 
Na novoosnovanim sveučilištima u Zadru i Dubrovniku analiza rezultata upisa se razlikuje s obzirom 
na činjenicu da Sveučilište u Zadru upisuje studente iz tri područja znanosti na 12 studija, a Sveučilište 
u Dubrovniku ima analizu rezultata upisa za tekuću akademsku godinu. 
Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov je održao posebnu prezentaciju na temelju upisnih kvota objavljenih u 
natječaju za upis studenata u I. godinu studija u „Vjesniku“ u odnosu na nezaposlenost i stanje prema 
pokazateljima Zavoda za zapošljavanje. 
Nakon prezentacije uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Ivan Pavić, akademik 
Daniel Rukavina, prof. dr. sc.Slobodan Uzelac, prof. dr. sc. Vjekoslav  Jerolimov, prof. dr. sc. Aleksa 
Bjeliš, prof. dr. sc. Damir Magaš, prof. dr. sc. Mateo Milković, prof. dr. sc. Mladen Havelka, prof. dr. sc. 
Pero Lučin i Predsjednica Rektorskog zbora Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio 
sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
Rektorski zbor će na temelju  provedene rasprave i cjelovite analize rezultata upisa sa svih 
sveučilišta  u usporedbi sa  upisnim kvotama za akademsku 2004/2005. godinu objavljenu u 
natječaju za upis u I. godinu studija u Vjesniku i prema stanju nezaposlenosti prema 
pokazateljima Zavoda za zapošljavanja, koju će pripremiti prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov 
donijeti Zaključak o upisnoj politici i prezentirati ga senatima sveučilišta i Ministarstvu znanosti 
obrazovanja i športa. 
  
U okviru ove točke dnevnog reda provedena je rasprava o predloženim terminima održavanja 
razredbenog postupka za akademsku 2005/2006. godinu  
Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov je predložio raspored provoñenja razredbenog postupka za  
akademsku 2005/2006. godinu kako slijedi: 
  
Varijanta A 
I. razredbeni rok-kolovoz 
  



Primanje prijava   od  ponedjeljka 1. do četvrtka 4. kolovoza 2005.  
1. razredbeni ispit   od  ponedjeljka 8. do petka 12. kolovoza 2005.  
1. upisni rok    od utorka 16. do subote 20. kolovoza 2005. 
  
Prijave za 2. upisni rok   ponedjeljak 22. kolovoza 2005. 
2. upisni rok    utorak 23. kolovoza 2005. 
  
II. razredbeni rok- rujan 
  
Primanje prijava    od ponedjeljka 12. rujna do petka 16. rujna 2005. 
2. razredbeni ispit (rujanski)  od ponedjeljka 19. rujna do srijede 21. rujna 2005. 
3. upisni rok    od petka 23. rujna do subote 24. rujna 2005. 
Prijave za 4. upisni rok   ponedjeljak 26. rujna 2005. 
4. upisni rok    utorak 27. rujna 2005. 
  
Varijanta B 
  
Primanje prijava   od  ponedjeljka 4.srpnja do petka 8. srpnja 2005.  
1. razredbeni ispit   od  ponedjeljka 22. kolovoza do petka 26. kolovoza 2005.  
1. upisni rok    od  ponedjeljka 29. kolovoza do petka 2. rujna 2005. 
  
  
Prijave za 2. upisni rok   ponedjeljak 5. rujna 2005. 
2. upisni rok    utorak 6. rujna 2005. 
  
II. razredbeni rok- rujan 
  
Primanje prijava    od ponedjeljka 12. rujna do petka 16. rujna 2005. 
2. razredbeni ispit (rujanski)  od ponedjeljka 19. rujna do srijede 21. rujna 2005. 
3. upisni rok    od petka 23. rujna do subote 24. rujna 2005. 
Prijave za 4. upisni rok   ponedjeljak 26. rujna 2005. 
4. upisni rok    utorak 27. rujna 2005. 
  
Nakon toga provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali svi članovi Rektorskog zbora te je nakon 
provedene rasprave Rektorski zbor donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
1. Pomicanje termina održavanja razredbenog postupka za akademsku 2005/2006. godinu je 
neminovno zbog izrade novih studijskih programa u skladu sa Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju 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. 
2. Rektorski zbor će na sljedećoj sjednici donijeti odluku o terminu održavanja razredbenog 
postupka i izvijestiti javnost i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i senate sveučilišta. 
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Osnove politike financiranja visokog obrazovanja u akademskoj 2005/2006. godini 
  
U okviru ove točke dnevnog reda prof. dr. sc. Slobodan Uzelac je upoznao članove Rektorskog zbora 
s dokumentom pod nazivom Nacrt-Osnove politike financiranja visokog obrazovanja u 
akademskoj 2005/2006. godini koji je pripremilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. 
Dokument sadrži strateške pravce financiranja visokog obrazovanja u akademskoj 2005/2006. godini. 
Osnove politike financiranja visokog obrazovanja u akademskoj 2005/2006. godini donosi Ministar, no 
Ministarstvo polazi od činjenice da  se osnove politike financiranja u visokom obrazovanju trebaju 
donijeti u suradnji s Rektorskim zborom i potrebna je suglasnost Rektorskog zbora s navedenim 
dokumentom  
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se prof. dr. sc. Slobodanu Uzelcu i otvorila raspravu. U 
raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. ivan 



Pavić, akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Mladen Havelka, prof. dr. sc. Pero Lučin, prof. dr. sc. 
Tihomir Hunjak i Predsjednica Rektorskog zbora te je donijet sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
Rektorski zbor predlaže da se doradi Nacrt dokumenta Osnove politike financiranja visokog 
obrazovanja u akademskoj 2005/2006. godini s jasnom koncepcijom razvoja visokog 
obrazovanja i provedbe reforme visokog obrazovanja  koja sadrži financiranja obrazovnih 
ciklusa, nastavnih normi i izbora nastavnika u zvanja te financiranja istraživanja u funkciji 
suvremene nastave. 

  
U skladu s navedenim Zaključkom Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeću 
  

O D L U K U 
 

o imenovanju zajedničkog Povjerenstva Rektorskog zbora i Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i športa za pripremu modela jedinstvenog financiranja sveučilišta (lump-sum) u skladu sa 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u sastavu: 
  
1. Stipe Mamić, dipl. oecc. pomoćnik Ministra za financije, predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
3. Prof. dr. sc. Jože Perić, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
4. Prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu 
5. Prof. dr. sc. Željko Turkalj, prodekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku 
  
  
5. Nova radna mjesta u visokom obrazovanju 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je upoznala članove Rektorskog zbora sa Zaključkom  vezano za 
utvrñivanje kriterija za nova razvojna mjesta koja je donio Rektorski zbor na izvanrednoj sjednici 5. 
siječnja 2005. godine. Isto tako je istaknula da je 2003. godine Ministarstvo i Rektorski zbor zajednički 
pripremilo raspodjelu 300 reformskih mjesta u znanstveno-nastavnim zvanjima, a nakon toga više od 
godinu dana se pripremaju kriteriji za nova radna mjesta u sustavu visokog obrazovanja. Meñutim, na 
izvanrednoj sjednici Rektorskog zbora od 5. siječnja 2005. godine članovi Rektorskog zbora upoznati 
su s činjenicom da su u državnom proračunu osigurana sredstva za nova razvojna radna mjesta koja 
su neophodna za provedbu reforme visokog obrazovanja i potrebno je utvrditi raspodjelu novih 
razvojnih radnih mjesta s obzirom na provedbu postupka izbora nastavnika u zvanja i ustroj novih 
ciklusa obrazovanja prema novim studijskim programima koji započinje 2005/2006. godine. Isto tako je 
izvijestila članove Rektorskog zbora da  Povjerenstvo Rektorskog zbora u proteklom razdoblju 
meñusobno konzultiralo i na temelju utvrñenih kriterija može se utvrditi prijedlog raspodjele novih 
razvojnih radnih mjesta u visokom obrazovanju. Nakon toga je otvorila raspravu. 
  
U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Ivan Pavić, 
prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prof. dr. sc.Damir Magaš, prof. dr. sc. Mladen Havelka, akademik Daniel 
Rukavina, prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolmov, prof. dr. sc. Pero Lučin, prof. dr. sc. Mateo Milković, prof. 
dr. sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Branko Jeren i Predsjednica Rektorskog zbora 
Nakon provedene rasprave koja je sadržavala pitanje kriterija, zahtjeva pojedinih sveučilišta i fakulteta 
za novim radnim mjestima, osiguranje razvoja stručnih studija, provedbu reforme visokog obrazovanja, 
nova radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje, novi ciklusi obrazovanja, novi studijski programi, 
novoosnovani fakulteti, umjetničke akademije, odjeli, novoosnovana sveučilišta i veleučilišta Rektorski 
zbor je donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
1. Povjerenstvo za utvrñivanje kriterija za nova razvojna radna mjesta u visokom obrazovanju 
pripremit će na temelju Zaključka Rektorskog zbora od 5. siječnja 2005. godine prijedlog 
raspodjele novih razvojnih radnih mjesta u visokom  obrazovanju  



2. Prijedlog raspodjele novih razvojnih radnih mjesta u visokom obrazovanju naveden u točki 
1. ovog  Zaključka pripremit će Povjerenstvo Rektorskog zbora se za 4. sjednicu Rektorskog 
zbora 8. veljače 2005 godine. 
  
  
6. Prijedlog kandidata za članove područnih znanstvenih vijeća i matičnih odbora 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da  3. siječnja 2005. godine 
Nacionalno vijeće za znanost uputilo Rektorskom zboru poziv za predlaganje članova područnih 
znanstvenih vijeća i matičnih odbora te je potrebno  20. siječnja 2005. godine dostaviti predloženike 
Rektorskog zbor za članove područnih znanstvenih vijeća i matičnih odbora Nacionalnom vijeću za 
znanost. Isto tako je izvijestila da je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera utvrdilo predloženike za 
članove područnih znanstvenih vijeća i matičnih odbora te je predložila da članovi Rektorskog zbora 
izvijeste o predloženicima sa svojih sveučilišta. 
Članovi Rektorskog zbora izvijestili su  o predloženicima i da je u tijeku priprema dokumentacije za 
predloženike ta da će u otvorenom roku do 20. siječnja dostaviti pripadajuću dokumentaciju za 
pojedine predloženike Predsjednici Rektorskog zbora. 
Nakon toga Rektorski zbor je donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
o utvrñivanju prijedlog članova područnih znanstvenih i  

umjetničkih vijeća i matičnih odbora 
  
 Rektorski zbor je na temelju prijedloga hrvatskih sveučilišta i dostavljene dokumentacije utvrdio 
sljedeće: 
·         Prijedlog članova područnih znanstvenih i umjetničkih vijeća 
·         Prijedlog članova matičnih odbora 
Popis predloženika Rektorskog zbora je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegovo sastavni dio. 
  
8. Provedba postupka izbora u znanstvena zvanja 
  
Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog zbora sa zahtjevom matičnih 
povjerenstava vezano za provedbu postupka izbora u znanstvena zvanja u skladu sa odredbom 
članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. U skladu sa navedenom 
zakonskom odredbom postupak izbora u znanstvena zvanja provodi se bez natječaja odnosno na 
temelju zahtjeva osobe koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u odreñeno znanstveno zvanje. Izbor 
u znanstveno zvanje bez natječaja  novi je institut Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i još nema podzakonskih akata o provedbi postupka izbora u zvanja u skladu sa 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Izbori nastavnika provede se na temelju 
postojećih podzakonskih akata Zakona o visokim učilištima i postojeća matična povjerenstva daju 
mišljenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna 
zvanja. 
U skladu sa navedenim provedba postupka izbora u znanstvena zvanja bez natječaja trebala je 
započeti nakon imenovanja nadležnih tijela: područnih znanstvenih i umjetničkih vijeće i matičnih 
odbora i donošenja podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju  te je otvorila raspravu. 
U raspravi su sudjelovali prof. dr.sc. Slobodan Uzelac, prof. dr. sc. Dragutin Šćap, prof. dr. sc.Mateo 
Milković i akademik Daniel Rukavina .  
Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  

  
Z A K L J U Č A K 

  
1. Provedba postupka izbora u znanstvena zvanja bez natječaja odnosno na zahtjev osobe koja 
smatra da ispunjava uvjete za izbor u odreñeno znanstveno zvanje sukladno članku 33. Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i  visokom obrazovanju započet će nakon imenovanja područnih 
znanstvenih i umjetničkih vijeća i matičnih odbora  i donošenja odgovarajućih propisa u skladu 
sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. . 
2. 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 3. 
sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini i zaključila sjednicu u 14.25 sati. 
  
 
Predsjednica Rektorskog zbora  
Prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik 
 
Zapisnik sastavila      
Zdenka Barišić, dipl. iur.     
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