
Z A P I S N I K 
         1. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini održane 19. studenog 2004. 
godine u vijećnici rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 

3, s početkom u 10 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. 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 znanost 
2.      prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje 
3.      prof. dr. sc. Pavo Barišić, pomoćnik ministra u kabinetu 
  
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. Pero Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
5.      prof. dr. sc. Vjekoslav Damić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku 
6.      prof. dr. sc. Draženka Jurković, prorektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
7.      prof. dr. sc. Dragutin Ščap, rektor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu 
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 1. sjednicu Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. 
godini, pozdravila sve članove Rektorskog zbora, predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa te sve nazočne na sjednici Rektorskog zbora. Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora 
predložila je sljedeći 
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d n e v n i   r e d : 
  
1.   Prihvaćanje zapisnika 15. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2003/2004. godini od 18. 

listopada 2004. 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 
(prijedlog Povjerenstva) 

3.   Kriteriji za izbor i status professora emeritusa  
4.   Problem nabave, pristupa i korištenja inozemnih znanstvenih časopisa i baza podataka koje 

financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
5.   Imenovanje članova Povjerenstva za izradu kriterija za vrednovanje inozemnih 

visokoškolskih kvalifikacija 
6.   Plan aktivnosti na provedbi Bolonjskog procesa u akademskoj 2004/2005. godini 
7.   Studentski izbori 
8.   Različito 



U okviru točke 8. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku predložio je dopunu 
dnevnog reda: Informacija o dosada obavljenim aktivnostima i pruženoj pomoći novoosnovanim 
sveučilištima 
Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu predložio da se dnevni red dopuni s 
točkom 9. Upisna politika   
Predloženi dnevni red uz predloženu dopunu točke 8. i 9.  jednoglasno je prihvaćen. 
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da Rektorski zbor raspravi sve točke dnevnog reda, a na 
nakon toga da provede raspravu o točki 2. Uvjeti Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastava i nastavna zvanja odnosno 
radna mjesta, što je prihvaćeno. 
  
1. Ovjera Zapisnika o radu 15. sjednice Rektorskog zbora 
  
U okviru ove točke Predsjednica Rektorskog zbora je izvijestila Rektorski zbor o izvršenju zaključaka  
sa sjednice od 18. listopada. 
Uvjeti Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-
nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja  
Predsjednica je izvijestila Rektorski zbor da je na prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora održana 5. 
sjednica Povjerenstva Rektorskog zbora za redefiniranje minimalnih uvjeta Rektorskog zbora za 
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i 
nastavna zvanja 9. studenog 2004. u rektoratu Sveučilišta u Zagrebu. U materijalima za ovu sjednicu 
Rektorskog zbora članovima Rektorskog zbora dostavljena je Bilješka predsjednice Povjerenstva prof. 
dr. sc. Jasminke Ledić, te Izvješće o radu Povjerenstva u protekle dvije godine i prijedlog Uvjeta za 
ocjenu nastavne i stručne i  
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djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja.   
  
Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izrade normativnih akata 
  

Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je razgovarala s prof. dr. sc. 
Ivom Josipovićem, predsjednikom Povjerenstva i zamolila je prof. dr. I. Pavića da izvijesti Rektorski 
zbor je li dostavljena Odluka Predsjedniku Povjerenstva i koji je djelokrug rada Povjerenstva.  
Prof. dr. sc. Ivan Pavić izvijestio je članove Rektorskog zbora da je Odluka o imenovanju Povjerenstva 
Rektorskog zbora za praćenje izrade normativnih akata dostavljena svim članovima Povjerenstva i 
više puta predsjedniku Povjerenstva. Djelokrug rada Povjerenstva je praćenje izrade normativnih 
akata u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, što se odnosi na pomoć pri izradi 
statuta sveučilišta odnosno usklañivanje statuta sa Zakonom. 
Nakon toga provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Slobodan Uzelac,  akademik 
Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer te je Predsjednica Rektorskog zbora predložila da 
se izmijeni Odluka, što je prihvaćeno te je Rektorski zbor jednoglasno donio 
  

O D L U K U 
  

o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva Rektorskog zbora za praćenje izrade 
normativnih akata temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i to: 
  
Točka 3. mijenja se i glasi: umjesto prof. dr. sc. Vlade Belaja imenuje se prof. dr. sc. Vladimir 
Ljubanović, dekan Pravnog fakulteta u Osijeku. 
Umjesto Ivane Polunić, dipl. iur. imenuje se Neven Vučković, dipl.iur. pomoćnik ministra za 
normativne i upravne i pravne poslove, a za stručnu pomoć Povjerenstvu izostavlja se Helena 
Husnjak, dipl. iur. i ostaje Ivana Hajsan, dipl. iur. kao predstavnik Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa. 
  
Uz Odluku Rektorskog zbora od 26. kolovoza i 2. rujna i Odluka o izmjeni i dopuni uvrstit će se u novi 
tekst Odluke o imenovanju Povjerenstva Rektorskog zbora za praćenje izrade normativnih akta 
temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama 



Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i dostaviti svim članovima Povjerenstva i 
sveučilištima. 
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Predsjednica Rektorskog zbora je naglasila da je Senat Sveučilišta u Rijeci donio Odluku o izmjenama 
i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci, a Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
donosi 22. studenog Odluku o izmjenama i dopunama Statuta  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, stoga za pomoć Povjerenstvu pri izradi statuta 
sveučilišta mogu se javiti sveučilišta koja nisu donijela statute odnosno uskladila ih sa Zakonom. 
  
Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i praćenje implementacije Bolonjske 
dekalaracije.  
  
Povjerenstvo je konstituirano u skladu sa Odlukom Rektorskog zbora i predsjednik Povjerenstva prof. 
dr. sc. Aleksa Bjeliš izvijestiti će u okviru točke 6. dnevnog reda o radu Povjerenstva odnosno o Planu 
aktivnosti na provedbi Bolonjskog procesa u akademskoj 2004/2005. godini koji je pripremilo 
Povjerenstvo. 
  
Prijedlog kandidata za članove Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko 
obrazovanje   
  
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da je u Zapisniku pregled broja prijavljenih kandidata 
prema područjima znanosti i umjetnosti i prema regijama i sveučilištima bez imena predloženika u 
skladu s prijedlogom g. Ministra. 
  
Prof. dr. sc. Mladen Havelka postavio je pitanje o predloženicima za Nacionalno vijeće za visoko 
obrazovanje i to dva profesora  visoke škole istaknuvši da je predloženo 10 predloženika iz sustava 
stručnih studija, a nema informaciju o drugom predloženiku odnosno o profesoru visoke škole koji je 
predložen i ne može izvijestiti Vijeće veleučilišta i visokih škola koje zahtjeva da se provede zakonska 
odredba. 
  
Prof. dr. sc. Pavo Barišić je naglasio da su vrlo složeni kriteriji za imenovanje članova nacionalnih 
vijeća i da je napravljena provjera predloženika.        
  
Izmjena Zakona o državnim dužnosnicima   
  
Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da Rektorski zbor o postupku izmjene Zakona o državnim 
dužnosnicima izvijesti prof. dr. sc. Pavo Barišić. 
Prof. dr. sc. Pavo Barišić je izvijestio Rektorski zbor da je Ministarstvo pokrenulo inicijativu za izmjenu 
Zakona o državnim dužnosnicima koja se odnosi na rektore i prorektore sveučilišta, meñutim Vladin 
ured nije prihvatio predloženu inicijativu. 
Nakon toga je provedena rasprava u kojoj su sudjelovali: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. 
sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Mateo Milković i 
Rektorski zbor je donio sljedeću 
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O D L U K U 
 

o imenovanju Povjerenstva Rektorskog zbora za pripremu prijedloga, obrazloženja i 
pripadajuće dokumentacije za izmjenu Zakona o državnim dužnosnicima  
  

I. 
  

Imenuje se Povjerenstvo Rektorskog zbora za pripremu prijedloga, obrazloženja i pripadajuće 
dokumentacije za izmjenu Zakona o državnim dužnosnicima u sastavu: 
  
1.      prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, predsjednik Povjerenstva 
2.      prof. dr. sc. Pero Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 



3.      Neven Vučković, dipl. iur. pomoćnik Ministra za normativne i upravno-pravne poslove 
4.      prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
II. 
  

Povjerenstvo će pripremiti prijedlog uz obrazloženje i svu potrebnu dokumentaciju za izmjenu Zakona 
o državnim dužnosnicima koja se odnosi na rektore i prorektore sveučilišta i izvijestiti Rektorski zbor. 
  
Imenovanje radnog tijela za pripremu financiranja 
   
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je Rektorski zbor da je imenovano Vijeće za financijsko 
poslovanje i održana je prva sjednica Vijeća. 
                                                                   
priprema podataka za analizu radu nastavnika na sveučilištima     
  
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić izvijesti Rektorski zbor 
je li Ministarstvo utvrdilo na koji način će prikupljati podatke od sveučilišta o radu nastavnika. 
  
Prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić je istaknula da se u Ministarstvu pripremaju obrasci za prikupljanje 
podataka i da nisu dovršeni i uskoro će Ministarstvo dostaviti sveučilištima obrasce za popunu 
podataka o radu nastavnika na sveučilištu. 
  
Nakon toga Rektorski zbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik 15. sjednice Rektorskog zbora u 
akademskoj 2003/2004. godini od 18. listopada 2004. 
  
Sukladno utvrñenom dnevnom redu rasprava o točki 2. provest će se nakon rasprave o svim točkama 
dnevnog reda. 
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3. Kriteriji za izbor i status professora emeritusa    
   
U okviru ove točke dnevnog reda predsjednica Rektorskog zbora je u uvodnom dijelu istaknula da je u 
materijalima za sjednicu Rektorskog zbora dostavljen Izvod iz Zapisnika 3. sjednice Rektorskog zbora 
u akademskoj 2003/2004. godini održanoj 16. prosinca 2003. godine te da je ovu točku dnevnog reda 
predložio prof. dr. sc. Mateo Milković. 
Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog zbora sa zakonskim odredbama i to: 
odredbom članka 96. stavko 2. kojom je odreñeno da "počasno zvanje professor emeritus  
dodjeljuje sveučilište bez provoñenja javnog natječaja zaslužnim redovitim profesorima u 
mirovini koji su svojim znanstvenim ili umjetničkim radom  
posebno istakli i ostvarili meñunarodnu reputaciju. Postupak imenovanja i prava professora 
emeritusa pobliže se ureñuju statutom sveučilišta." 
Zatim je naglasila da se navedena zakonska odredba odnosi se na profesore u znanstveno-
nastavnom zvanju redovitog profesora, prema tome Zaključak Rektorskog zbora od 16. prosinca 2003. 
godine u kojem je istaknuto da "počasno zvanje professor emeritus može se dodijeliti nastavniku u 
mirovni u trajnom zvanju redovitog profesora koji je dao poseban doprinos razvoju sveučilišta" je 
sužavanje zakonskih uvjeta: uvjet koji treba ispunjavati sveučilišni nastavnik za dodjelu počasnog 
zvanja professor emeritus je: 
-  da je redoviti profesor 
-  da je u mirovini 
Slijedom navedenog u počasno zvanje professora emeritusa mogu se imenovati i redoviti profesori 
koji nisu stekli trajno zvanje redovitog profesora. 
Uz navedeno obrazloženje Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da Rektorski zbor ne sužava 
zakonsku odredbu već da se izmijeni Zaključak Rektorskog zbora od 16. prosinca 2003. godine na 
način da se iza riječi "redovitim profesorima u mirovni" dodaju riječi "u pravilu u trajnom zvanju 
redovitog profesora."  
Rektorski zbor je jednoglasno prihvatio prijedlog i donio sljedeći  
  

Z A K L J U Č A K 
  



Počasno zvanje professor emeritus  dodjeljuje sveučilište bez provoñenja javnog natječaja 
zaslužnim redovitim profesorima u mirovini u pravilu u trajnom zvanju redovitog profesora koji 
su svojim znanstvenim ili umjetnički radom posebni istakli i ostvarili meñunarodnu reputaciju. 
  
Prof. dr. sc. Ivan Pavić predložio je da se provede rasprava o naknadama  za professore emerituse 
koje iznose 20% od bruto iznosa plaće redovitog profesora u trajnom zvanju, jer je bio dogovor da ta 
sredstva osigura Ministarstvo. 
U raspravi su sudjelovali: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. 
Vjekoslav Jerolimov i nakon toga je Predsjednica Rektorskog zbora istaknula da se sredstva planiraju 
u pororačunu sveučilišta  jer 1. siječnja 2006. godine počinje novi  
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način financiranja u skladu sa Zakonom, a naknade za počasno zvanje i pobliže odredbe o postupku 
imenovanja odreñuju se Pravilnikom koji donosi Senat sveučilišta.    
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora je naglasila da ista odredba odnosno analogija trebala bi 
se primijeniti i na počasno znanstveno zvanje znanstvenik emeritus koji se dodjeljuje istaknutim 
umirovljenim znanstvenim savjetnicima jer je dodjela počasnog zvanje znanstvenik emeritus u 
nadležnosti Senata odreñeno člankom 20. stavkom 1. podstavkom 7. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.    
Rektorski zbor je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  

Počasno znanstveno zvanje znanstvenik emeritus dodjeljuje sveučilište bez provoñenja javnog 
natječaja svojim istaknutim umirovljenim znanstvenim savjetnicima u pravilu izabranim drugi 
put u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.  
  
  
4. Problem nabave, pristupa i korištenja inozemnih znanstvenih časopisa i baza  podataka koje  
    financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je da je materijal za ovu točku dnevnog reda dostavilo 
Sveučilište u Rijeci te je predložila da ukratko izvijesti akademik Daniel Rukavina. 
Akademik Daniel Rukavina izvijestio je članove Rektorskog zbora da je ovaj materijal pripremio prof. 
dr. sc. Zdravko Lenac, prorektor za znanstveni rad Sveučilišta u Rijeci. Isto tako je predložio da se 
ovaj materijal prouči i da se pripremi za jednu od sjednica Rektorskog zbora rasprava o navedenoj 
temi.     
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac izvijestio je Rektorski zbor da je predsjednik Povjerenstva za nabavu 
časopisa i da je sjednica Povjerenstva zakazana za ponedjeljak 29. studenog 2004. godine. Za 
nabavu časopisa osigurano je 30 milijuna kuna i potrebno predložiti kriterije za nabavu časopisa koje 
će razmatrati Povjerenstvo:  

·        broj znanstvenika, a posebno broj znanstvenih novaka 
·        broj studenata 
·        status knjižnice 
·        kontinuitet primanja časopisa 
·        duljina primanja časopisa 
·        znanstvena produkcija nastavnika u cjelini 
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Isto tako je istaknuo da potrebno osigurati nabavu baza podataka i elektroničkih časopisa i dostupnost 
svim sveučilištima te sustav nabave časopisa  smanjiti i omogućiti racionalno korištenje časopisa. 
Nakon toga u raspravi su sudjelovali: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, akademik Daniel Rukavina, 
prof. dr. sc. Damir Magaš, prof. dr. sc. Dragutin Ščap, prof. dr. sc. Pero Lučin, prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  



1.  Za jednu od sljedećih sjednica Rektorskog zbora sva sveučilišta da pripreme kratki prikaz 
problema nabave časopisa 

2.  Povjerenstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za nabavu časopisa nakon   
sjednice Povjerenstva dostavit će Rektorskom zboru utvrñene kriterije za nabavu časopisa 

3.  Nakon prikupljenih podataka sa sveučilišta pripremit će se tematska rasprava na 
     sjednici Rektorskog zbora vezano za problematiku nabave časopisa i dostavit će se 
     očitovanje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 
5.  Imenovanje članova Povjerenstva za izradu kriterija za vrednovanje inozemnih 
     visokoškolskih kvalifikacija 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je izvijestila članove Rektorskog zbora o dopisu prof. dr. sc. Mirjane 
Polić-Bobić, pomoćnice Ministra od 2. studenog 2004., koji je dostavljen u materijalima za sjednicu 
Rektorskog zbora te je predložila da prof. dr. sc Mirjana Polić-Bobić izvijesti Rektorski zbor 
Prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić je izvijestila članove Rektorskog zbora da je potrebno predložiti četiri 
kandidata  Rektorskog zbora  koji bi bili članovi Povjerenstva za izradu kriterija za vrednovanje 
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i  spremni su preuzeti obvezu izrade kriterija za vrednovanje 
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u skladu sa važećim zakonodavstvom. 
Predsjednica Rektorskog zbora se zahvalila prof. dr. sc. Mirjani Polić-Bobić i predložila da članovi 
Rektorskog zbora predlože kandidate za članove Povjerenstva. Nakon kraće rasprave u kojoj su 
sudjelovali akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. 
dr. sc. Damir Magaš i prof. dr. sc. Mateo Milković Rektroski zbor je donio sljedeću  

 
O D L U K U 

                                                                        
I. 
 

Za članove Povjerenstva za izradu kriterija za vrednovanje inozemnih visokoškolskih 
kvalifikacija Rektorski zbor predlaže sljedeće kandidate: 
1.      prof. dr. sc. Goran Kalogjera, prorektor za nastavu Sveučilišta u Rijeci 
2.      prof. dr. sc. Draženka Jurković, prorektorica za nastavu Sveučilišta u Osijeku 
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3.      prof. dr. sc. Dragan Medvedović, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u  
                                                                  Zagrebu 
4.      prof. dr. sc. Mile Dželalija, redoviti profesor Fakulteta prirodslovno-matematičkih i  
                                                      odgojnih znanosti Sveučilišta u Splitu 
  

II. 
  
Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Dubrovniku predložit će svoje predstavnike i dostaviti Ministarstvu 
znanosti, obrazovanja i športa.  
                         
6. Plan aktivnosti na provedbi Bolonjskog procesa u akademskoj 2004/2005. godini 
  
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu, predsjedniku Povjerenstva 
Rektorskog zbora za pripremu i praćenje implementacije Bolonjske deklaracije na pripremi materijala 
pod nazivom Plan aktivnosti na provedbi Bolonjskog procesa u akademskoj godini 2004./2005. te 
predložila da prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš izvijesti Rektorski zbor o radu Povjerenstva i pripremljenom 
materijalu. 
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je istaknuo da je Povjerenstvo 26. listopada i 15. studenog pripremilo Plan 
aktivnosti na provedbi Bolonjskog procesa u akademskoj 2004./2005. godini i njegova uspješna 
provedba u navedenim rokovima moguća je samo ako ključni sudionici budu koordinirali svoje 
aktivnosti, stog aje potrebno da Rektorski zbor pozove sve visokobrazovne institucije, Vijeća 
veleučilišta i visokih škola, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Nacionalno vijeće za visoko 
obrazovanje, Agenciju za znanost i visoko obrazovanje i Nacionalnu skupinu za praćenje Bolonjskog 
procesa da prihvate i striktno se pridržavaju Plana. Isto tako prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš posebno je 
istakao rokove koje se odnose na sustav studijskih programa te na rokove i obveze: visokoškolskih 
institucija, Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, Agencije za znanost i visoko obrazovanje te 
Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. U okviru sustava osiguranja kvalitete istakao je rokove i 



obveze Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 
U okviru promocije Bolonjskog procesa istakao je obveze Nacionalne skupine za praćenje Bolonjskog 
procesa. 
Predsjednica Rektorskog zbora na Izvješću i istaknula da je ovaj materijal najbolji dokument koji je 
dosada Rektorski zbor dobio i da je to najvažniji dokument u provedbi Bolonjskog procesa i primjeni 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odnosno Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te otvorila raspravu. 
U raspravi su svi članovi Rektorskog zbora se zahvalili Predsjedniku Povjerenstva na iznimno važnom 
dokumentu koje pripremilo Povjerenstvo i  podržali predloženi Plan aktivnosti na provedbi Bolonjskog 
procesa u akademskoj 2004./2005. 
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U daljnjoj raspravi vezano za rokove i provedbu Plana aktivnosti, te uputa o elementima koje trebaju 
sadržavati prijedlozi studijskih programa te o planu financiranja preddiplosmkih, diplomskih i 
poslijediplomskih studijskih razina te elemenata izrade plana upisne politike sudjelovali su prof. dr. sc. 
Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, 
prof. dr. sc. Mladen Havelka, prof. dr. sc. Mateo Milković, prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, prof. dr. sc. 
Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. Pavo Barišić, prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, prof. dr. sc. Dragutin 
Ščap, akademik Daneil Rukavina i Predsjednica Rektorskog zbora. 
Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
  

Z A K L J U Č A K 
  
1.   Prihvaća se predloženi dokument Povjerenstva Rektorskog zbora za pripremu i praćenje 

implementacije Bolonjske deklaracije pod nazivom Plan aktivnosti na provedbi Bolonjskog 
procesa u akademskoj 2004./2005. godini, koji je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov 
sastavni dio. 

  
2.   Zadužuje se Povjerenstvo Rektorskog zbora navedeno u točki 1. ovog Zaključka da zradi 

Upute o elementima koje trebaju sadržavati prijedlozi studijskih programa. 
  
3.   Preporuka Rektorskog zbora Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa je  

financiranje cjelovitog sustava obrazovanja: preddiplomskih, diplomskih i 
poslijediplomskih studija,a plan financiranja preddiplomskih, diplomskih i 
poslijediplomskih studijskih razina   izradit će Vijeće za financijsko poslovanje i predložiti 
ga Rektorskom zboru i   Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.    

  
4.   Prijedlog provedbe razredbenog postupka za upis studenta u I. godinu studija u  
      akademskoj 2004/2005. godini  je kraj kolovoza i rujan 2005. godine. 
      Prijedlog elemenata za izradu Plana upisne politike i načinu provedbe razredbenog 
      postupka  pripremit će za sljedeću sjednicu Rektorskog zbora u prosincu prof. dr. 
      sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu. 
  
Nakon dostavljenog čistopisa dokumenta Plana aktivnosti  na provedbi Bolonjskog procesa u 
akademskoj 2004./2005. godini, rektori se obvezuju dostaviti svim visokim učilištima u sastavu 
sveučilišta i o istom izvijestiti Senat. 
  
7. Studentski izbori 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je ovu točku dnevnog reda 
predložila prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić te zamolila Pomoćnicu Ministra  
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za visoko obrazovanje da upozna članove Rektorskog zbora s navedenom točkom dnevnog reda. 
Prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić je istaknula probleme vezano za provedbu studentskih izbora u 
studenom u skladu s postojećim Zakonom o studentskom zboru s obzirom na  činjenicu da Sveučilište 
u Zagrebu nema novi Statut i s obzirom na primjenu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i izbor 



studentskih predstavnika u sveučilišna tijela te je predložila da se prolongiraju studentski izbori, što je 
zatražio Hrvatski studentski zbor i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. 
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da je postojeći Zakon o studentskom zboru na snazi i da 
Sveučilište u Rijeci i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku je donijelo statute u skladu sa Zakonom 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odnosno Odluke o izmjenama i dopunama statuta u 
skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona  o  
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prolongiranje provedbe studentskih izbora je 
autonomna odluka svakog sveučilišta, no postojeći Zakon o studentskom zboru je na snazi i potrebno 
je provesti studentske izbore u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i ustrojiti sveučilišna tijela u 
skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i statutima sveučilišta u koja 
prema odreñenom postotku ulaze i studentski predstavnici, a dosadašnjim studentskim 
predstavnicima je istekao mandat  te predlaže da se studentski izbori održe u studenom u skladu sa 
Zakonom o studentskom zboru i otvorila raspravu. 
U raspravi su sudjelovali: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Pavo 
Barišić, akademik Daniel Rukavina i Zdenka Barišić, dipl. iur.  
Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio sljedeći  
  

Z A K L J U Č A K 
  
Izbori studentskih predstavnika provest će se u skladu s postojećim Zakonom o studentskom 
zboru (Narodne novine br. 139/97). 
  
8.  Informacija o dosada obavljenim aktivnostima i pruženoj pomoći novoosnovanim 
     sveučilištima 
  
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da prof. dr. sc. Mateo Milković upozna Rektorski zbor s 
predloženom točkom dnevnog reda. 
Prof. dr. sc. Mateo Milković je uvodnom izlaganju istaknuo da je imenovano Vijeća od predstavnika 
Rektorskog zbora i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koje prati rad novoosnovanih 
sveučilišta, meñutim to Vijeće ne radi. U svom daljnjem izlaganju naglasio je niz poteškoća u radu 
novoosnovanog Sveučilišta u Dubrovniku i to posebno vezano za kadrove, investicije i prostorne 
probleme. Zatim je istakao da su potpisani ugovori o  
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meñusveučilišnoj suradnji Sveučilišta u Zagrebu te Instituta "Ruñer Bošković" sa Sveučilištem u 
Dubrovniku. Isto tako je naglasio da su potpisani Sporazumi o meñusobnoj pomoći sa svim hrvatskih 
sveučilištima.  Na ovoj sjednici Rektorskog zbora predlaže da se članovi Rektorskog zbora očituju o 
načinu pomoći Sveučilištu u Dubrovniku to posebno vezano za rad nastavnika sa fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu u izvoñenju nastave, jer postoji Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom se ne dopušta 
rad sveučilišnih nastavnika u izvoñenju nastave na Sveučilištu u Dubrovniku i dovodi se u pitanje 
realizacija nastavnih programa, a potpisan je Ugovor o meñusveučilišnoj suradnji sa Sveučilištem u 
Dubrovniku. 
Zatim je zatražio od predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da se očituju o 
mogućnostima zapošljavanja novih nastavnika na Sveučilištu u Dubrovniku i to  
reformska radna mjesta te znanstveni novaci te da se utvrde prioriteti kod utvrñivanja kvote novih 
radnih mjesta za novoosnovana sveučilišta te novi pristup kod kapitalnih investicija kojim bi se 
omogućilo ureñenje prostora i osiguranje kvalitete u izvoñenju nastave. 
Prof. dr. sc. Damir Magaš je istaknuo probleme Sveučilišta u Zadru i to posebno vezano za odnos sa 
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa prema kadrovskim rješenjima, materijalnim troškovima te 
investicijskim programima. Više puta je voñena rasprava na Rektorskom zboru i zatraženo očitovanje 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u kojima je istaknuto da je potrebna pomoć 
novoosnovanim sveučilištima u Zadru i Dubrovniku. Stoga, ponovo naglašava  da je potrebno osigurati 
nova radna mjesta za zapošljavanje nastavnika na novoosnovanim sveučilištima i to da bude jedan 
od  prioriteta kod utvrñivanja kvote za reformska radna mjesta, zatim kod provedbe investicijskih 
programa takoñer je potrebno utvrditi prioritete i omogućiti novoosnovanim sveučilištima ureñenje 
prostora i na taj način osigurati kvalitetno izvoñenje nastave, ali i rad Uprave sveučilišta i 
administracije. Materijalni troškovi koje osigurava Ministarstvo su nedostatni i to je posebno 
otežavajuća okolnost  za rad novosnovanih sveučilišta i potrebna su dopunska sredstva. 



Nakon toga u raspravi su sudjelovali: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, akademik Daniel Rukavina, 
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić i Predsjednica Rektorskog zbora. 
Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio sljedeći  
  

Z A K L J U Č A K 
  
1.   Rektorski zbor daje punu podršku novoosnovanim sveučilištima u Zadru i Dubrovniku. 
  
2.   Predlaže se prof. dr. sc. Juraju Božičeviću, predsjedniku Povjerenstva za praćenje 

rada i pružanja pomoći novoosnovanim sveučilištima u Zadru i Dubrovniku da aktivira rad 
Povjerenstva te da se pripreme konkretni prijedlozi za raspravu o kojima će se očitovati i 
Rektorski zbor i utvrditi način pomoći novoosnovanim sveučilištima. 
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Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da se članovi Rektorskog zbora dogovore o 
datumu održavanja sjednice u prosincu i predložila da to bude 14. ili 16. prosinca. Rektorski zbor je 
jednoglasno prihvatio da se  sljedeća sjednica Rektorskog zbora održi 14. prosinca 2004. godine u 
rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s početkom u 11 sati, na kojoj će se 
provesti rasprava o točki 2. Prijedlogu Uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 
izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te o upisnoj politici i provedbi 
razredbenog postupka za upis studenta u I. godinu studija u akademskoj 2005/2006. godini. 
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da se  Zapisnik sa 1. sjednice Rektorskog zbora te 
Odluke i Zaključci dostave u roku od 7 dana od dana održavanja sjednici svim članovima Rektorskog 
zbora, što je prihvaćeno. 
Predsjednica Rektorskog zbora pozdravila je prof. dr. sc. Franu Ljubića, rektora Sveučilišta u Mostaru 
koji je gost na današnjoj sjednici Rektorskog zbora i predložila da prof. dr. sc. Frano Ljubić  da upozna 
Rektorski zbor sa radom Sveučilišta u Mostaru. 
Prof. dr. sc. Frano Ljubić je pozdravio sve nazočne u ime Uprave Sveučilišta u Mostaru i zahvalio se 
Predsjednici Rektorskog zbora na mogućnosti sudjelovanja kao gosta u radu Rektorskog zbora. 
Posebno je istaknuo da mu je bila čast sudjelovati na današnjoj sjednici Rektorskog zbora na kojoj se 
raspravljalo o vrlo važnim temama u visokom obrazovanju, a posebno o provedbi Bolonjske 
deklaracije te je istaknuo da Sveučilište u Mostaru ima iste probleme u prilagodbi sustava visokog 
obrazovanja. Na kraju je pozvao sve članove Rektorskog zbora 10. prosinca u Mostar da sudjeluju u 
proslavi Dana Sveučilišta u Mostaru. 
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se svim članovima Rektorskog zbora, nazočnim 
predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i svim nazočnim na sudjelovanju u radu 1. 
sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini i zaključila sjednicu u 14.35 sati. 
  
  
 
Predsjednica Rektorskog zbora 
Prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik 
 
Zapisnik sastavila                                                         
Zdenka Barišić, dipl. iur.                                              
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