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Z A P I S N I K 
 
1. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2015./2016. godini održane 21. 
listopada 2015. na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14 , Zagreb 
s početkom u 16 sati. 
 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 

1. prof. dr. sc. Damir Boras , rektor Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik 
Rektorskog zbora,  

2. prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć, rektor Sveučilišta u Splitu i zamjenik 
predsjednika Rektorskog zbora,  

3. prof. dr. sc. Pero Lu čin , rektor Sveučilišta u Rijeci, 
4. prof. dr. sc. Željko Turkalj , rektor Sveučilišta J. Strossmayera u Osijeku, 
5. prof. dr. sc. Dijana Vican,  rektorica Sveučilišta u Zadru, 
6. prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, rektorica Sveučilišta u Dubrovniku, 
7. prof. dr. sc. Alfio Barbieri , rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 
8. prof. dr. sc. Marin Milkovi ć, rektor Sveučilišta Sjever, 

 
 Ostali nazočni:  

9. prof. dr. sc. Slavica Ćosovi ć-Bajić, predsjednica Vijeća veleučilišta i 
visokih škola, 

10. prof. dr. sc. Ljerka Ostoji ć, rektorica Sveučilišta u Mostaru, 
11. prof. dr. sc. Ivo Druži ć, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj,  
12. prof. dr. sc Roko Andri čević, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i 

sporta, 
13. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić, pomoćnica ministra znanosti, 

obrazovanja i sporta, 
14. prof. dr. sc. Željko Tanji ć, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta 
15. prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
16. prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu 
17. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar,  prorektorica Sveučilišta u Zagrebu 
18. red. prof. art. Mladen Janjanin,  prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
19. prof. dr. sc. Miloš Judaš,  prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
20. prof. dr. sc. Ton ći Lazibat,  prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
21. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga,  prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
22. prof. dr. sc. Boris Maleš,  prorektor Sveučilišta u Splitu 
23. prof. dr. sc. Branko Matuli ć, prorektor Sveučilišta u Splitu 
24. prof. dr. sc. Marko Rosi ć, prorektor Sveučilišta u Splitu 
25. prof. dr. sc. Zlatan Car,  prorektor Sveučilišta u Rijeci 
26. prof. dr. sc. Damir Markulak,  prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u 

Osijeku 
27. prof. dr. sc. Tomislav Mr čela, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u 

Osijeku 
28. prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u 

Osijeku 



 

29. prof. dr. sc. Mario Vinkovi ć, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u 
Osijeku 

30. izv. prof dr. sc. Ivanka Stri čević, prorektorica Sveučilišta u Zadru 
31. izv. prof. dr. sc. Slaven Zjali ć, prorektor Sveučilišta u Zadru 
32. prof. dr.sc. Ivona Vrdoljak Raguž,  prorektorica Sveučilišta u 

Dubrovniku 
33. prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare,  prorektorica Sveučilišta J. Dobrile u 

Puli 
34. prof. dr. sc. Elis Degenghi Oluji ć, prorektorica Sveučilišta J. Dobrile u 

Puli 
35. prof. dr. sc. Nevenka Tatkovi ć, prorektorica Sveučilišta J. Dobrile u Puli 
36. izv. prof. dr. sc. Goran Kozina,  prorektor Sveučilišta Sjever 
37. prof. dr. sc. Vladimir Šimovi ć, prorektor Sveučilišta Sjever 
38. izv. prof. dr. sc. Mario Tomiša,  prorektor Sveučilišta Sjever 
39. doc. dr. sc. Vlado Tropša,  prorektor Sveučilišta Sjever 
40. izv. prof. dr. sc. Damir Vusi ć, prorektor Sveučilišta Sjever 
41. dr. sc. Anica Hunjet,  pročelnica, Sveučilište Sjever 
42. prof. dr. sc. Vlado Majstorovi ć, prorektor Sveučilišta u Mostaru 
43. prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta 
44. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Štefan čić, prorektor Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta 
45. izv. prof. dr. sc. Ines Saboti č, prorektorica Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta 
46. mr. sc. Sandra Bezjak,  pomoćnica ravnateljice AZVO-a 
47. Mirjana Gopi ć, dipl. iur.,  pomoćnica ravnateljice AZVO-a 
48. Paula Pavleti ć, prof.,  tajnica Rektorskog zbora RH 
49. Heli Hajdi ć, dipl. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu  
50. Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 

 
 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Damir Boras,  predsjednik Rektorskog zbora u 
akademskoj 2015./2016. godini koji predlaže, a prisutni članovi jednoglasno 
prihvaćaju sljedeći: 
 
D n e v n i  r e d: 
 

1. Prihva ćanje zapisnika 9. sjednice Rektorskog zbora u akade mskoj 
godini 2014./2015.; 

2. Vrednovanje znanstveno-istraživa čkog rada i promicanje otvorenog 
pristupa znanstvenim informacijama i istraživa čkim podacima; 

3. Argumenti za uklju čenje Hrvatskoga katoli čkoga sveu čilišta u rad 
Rektorskog zbora;  

4. Osnivanje novih javnih sveu čilišta – prijeporna pitanja; 
5. Razno.  

   
 
Prof. dr. sc. Damir Boras je na početku svojeg mandata predsjednika Rektorskog 
zbora sve prisutne srdačno pozdravio i zahvalio što su se odazvali pozivu na 
sjednicu u tako velikom broju. Istaknuo je važnost zajedništva koje uključuje ne 
samo sveučilišta, već i ostale dionike razvoja znanosti i visokog obrazovanja – 
Ministarstvo, Nacionalno vijeće i AZVO.  

 
 



 

Ad.1.  
Primjedbi na zapisnik s 9. sjednice Rektorskog zbora nije bilo te predsjednik prof. 
dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihva ća zapisnik 
9. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 20 14./2015. održane 30. 
rujna 2015. u Rijeci. 
 
Ad.2. 
Na molbu prof. dr. sc. Damira Borasa za uvodnu riječ, prof. dr. sc. Pero Lu čin , 
koji je za jednu od prethodnih sjednica pripremio prijedlog dokumenta 
„Vrednovanje znanstveno-istraživačkog rada i promicanje otvorenog pristupa 
znanstvenim informacijama i istraživačkim podacima“, ukratko je prokomentirao 
pristigle primjedbe Sveučilišta u Zadru i glavne urednice HRČAk-a i koordinatorice 
hrvatskih znanstvenih časopisa gđe. Jadranke Stojanovski. Predložene primjedbe 
i dopune je već uvrstio u prijedlog teksta podijeljen u materijalima za ovu sjednicu. 
Istaknuo je da je praksa pokazala veliku neuravnoteženost u ocjenjivanju i 
vrednovanju znanstvenoga rada. Smatra da Rektorski zbor ima veliku odgovornost 
u afirmaciji otvorenog publiciranja i otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama. 
Praksa ocjenjivanja znanstvenog rada kroz samo jedno mjerilo je u svijetu odavno 
napuštena te se Hrvatska treba okrenuti demokratičnijem mjerenju i istorazinskoj 
procjeni znanstvenoga rada. To je i nacionalni interes jer je Hrvatska svjetska 
velesila po broju časopisa u odnosu na svoju veličinu. Vezano uz pitanje otvorenog 
pristupa znanstvenim informacijama i rezultatima, smatra da svi koji se financiraju 
javnim sredstvima moraju omogućiti da rezultati njihova rada budu javno dostupni, 
pri čemu treba voditi računa o zaštiti intelektualnog vlasništva. Posebno ti rezultati 
moraju biti dostupni  onima koji ih mogu koristiti za razvoj gospodarstva i transfera 
tehnologije.  

Prof. dr. sc. Ivo Druži ć je zahvalio Rektorskom zboru što je pripremio predmetni 
dokument koji će biti od velike pomoći Nacionalnom vijeću u izradi nacrta novog 
Pravilnika o izboru u znanstvena zvanja te formulaciji pojedinih kriterija, budući da 
je do sada postojala neravnoteža između konsekutivne i kvalitativne metode. Ovaj 
dokument je dotaknuo brojne važne teme te ga smatra podrškom Nacionalnom 
vijeću u izradi održivog Pravilnika koji će biti primjenjiv neodređeno vrijeme i koji 
polazi od realnog uvida u stanje u pojedinim područjima, odnosno disciplinama. 
Ističe kako kriterije treba postaviti na način da budu stimulativni, a ne eliminatorni. 
U konačnici je pozdravio stavove i zaključke iznesene u dokumentu. 

Prof. dr. sc. Ante Čović na načelnoj razini smatra da je izneseno zrelo i primjereno 
razmišljanje na planu vrednovanja znanstveno-istraživačkog rada jer su se ranije 
izmišljale prepreke, a ne kriteriji. Kao član Povjerenstva za izdavačku djelatnost i 
predsjednik urednika znanstvenih časopisa, izvijestio je kako je za ovu godinu 
uspostavljena nova formula financiranja časopisa te oko 200 časopisa koje je ušlo 
u financiranje dobiva u prosjeku oko 30.000 kuna. Stoga predlaže da se, osim 
načelnih stavova, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta uputi apel da se 
povećaju stavke za financiranje znanstvene izdavačke djelatnosti.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je podsjetio da prof. Čović govori i u ime Povjerenstva 
Rektorskog zbora za izradu Odluke o kriterijima za izbor u znanstveno-nastavna 
zvanja. Zamolio je zamjenika ministra za komentar.  

Prof. dr. sc. Roko Andri čević je istaknuo značaj Rektorskoga zbora u inauguraciji 
sličnih pravila i preporuka i prema Nacionalnom vijeću, ali i prema Ministarstvu 
vezano uz nastavak vrednovanja znanosti općenito u Hrvatskoj. Točno je da postoji 
veliki pad u stavkama vezanim uz financiranje knjiga i časopisa. Bilo je neuspjelih 
pokušaja da se nadomjeste ta sredstva prilikom rebalansa, ali će Ministarstvo u 
preraspodjeli za mandata ove Vlade pokušati nadomjestiti neka sredstva po 
stavkama koje se odnose na nakladničku djelatnost. Dodao je kako vijeće 
europskih ministara često raspravlja o temi otvorenog publiciranja, ali među 



 

članicama EU nije postignut konsenzus. Stav svih članica je da ono što je javno 
financirano mora biti i javno dostupno, a odnosi se na rezultate, ali dvojben je ostao 
pristup podacima. Stoga predlaže i Rektorskom zboru i Nacionalnom vijeću da i 
Hrvatska zauzme stav po tom pitanju kako bi i Ministarstvo na sastancima 
Europske komisije zauzelo isti stav.  

Prof. dr. sc. Damir Boras je istaknuo kako je problem što veliki izdavači 
onemogućuju pristup vlastitim radovima znanstvenika. Smatra da bi Hrvatska 
trebala svom snagom podržati otvoreni pristup kako bi se oslobodila monopola 
velikih izdavača.   

Prof. dr. sc. Miloš Judaš je istaknuo kako se bez značajnih sredstava ne može 
puno postići te je uzaludno razgovarati o otvorenom pristupu ukoliko nema za tu 
svrhu osiguranih sredstava u proračunu. Predlaže da svi dionici, znači Ministarstvo 
i Hrvatska zaklada za znanost, ako žele podržati otvoreno publiciranje, u svakom 
budućem projektu osiguraju trošak publiciranja.  

Prof. dr. sc. Pero Lu čin je istaknuo kako Rektorski zbor treba stvarati policy-
dokumente jer se tako oblikuju i koordiniraju politike u našem sustavu.  Osnovna 
poruka je da vrednovanje znanstvenoga rada treba biti višedimenzionalno i 
demokratičnije. Rektor su odgovorni za razvoj svojih institucija i politika na svojem 
sveučilištu, ali sve politike koje inauguriramo ne smiju biti kočnica nego poticaj. 
Svoje poruke trebamo poslati onima koji osmišljavaju politiku jer razvijanje 
financijskih instrumenata i instrumenata za napredovanje ili akreditaciju de facto 
usmjerava politike koje moraju biti koordinirane, što je ustvari svrha ovoga 
dokumenta. Ovaj dokument samo otvara pitanje, a kako odgovoriti na sve izazove 
je pitanje provedbe i promišljanja nacionalnih interesa. Moramo ozbiljno promišljati 
koji je naš nacionalni interes i znanstvenu publicistiku treba gledati  kao utjecaj na 
industriju i razvoj društva te bismo stoga trebali sami razvijati svoj sustav impact-
a. Zaključio je kako se politike stvaraju kroz policy dokumente te zahvalio gđi. 
Stojanovski koja je na pravi način i s pravim komentarima odgovorila na dokument.   

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć podržava dokument koji je također raspravljan 
na Sveučilištu u Splitu gdje je bilo oprečnih stavova. Stoga predlaže da se u 
raspravu uključi šira akademska zajednica te se dokument proslijedi područnim 
vijećima gdje postoje značajne razlike, te Rektorski zbor temeljem provedenih 
rasprava donese pravu politiku razvoja i vrednovanja hrvatske znanosti. Smatra da 
je ovo tema za zajedničku raspravu Rektorskoga zbora i Nacionalnoga vijeća.  

 
Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 
I. 

Rektorski zbor usvaja dokument Vrednovanje znanstveno-istraživa čkog rada 
i promicanje otvorenog pristupa znanstvenim informa cijama i istraživa čkim 
podacima. 

II. 
Dokument se upu ćuje na daljnju raspravu svim podru čnim vije ćima javnih 
sveu čilišta od kojih će se zatražiti mišljenje o dokumentu te mjere i kri teriji 
za razvoj u svojemu podru čju. 

III. 
Rektorski zbor će temeljem pristiglih mišljenja donijeti politiku r azvoja i 
vrednovanja hrvatske znanosti.  
 
Ad.3. 
Prof. dr. sc. Damir Boras je u materijalima za sjednicu dostavio zamolbu 
Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta za uključenje u rad Rektorskoga zbora te 



 

zamolio rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića za 
kratko obrazloženje. 
Prof. dr. sc. Željko Tanji ć je rekao kako je u dopisu upućenom Rektorskom zboru 
istaknuo sve važne elemente i argumente za mogućnost uključivanja Hrvatskoga 
katoličkoga sveučilišta u rad Rektorskoga zbora unutar zakonskih okvira vezanih 
uz privatna sveučilišta, dakle sudjelovanje bez prava odlučivanja. Smatra da je ta 
odredba u Zakonu nespretno donesena obzirom na njihovo mjesto u Europskoj 
uniji i znanosti, ali i uzimajući u obzir kriterije u znanstvenom, nastavnom i 
organizacijskom smislu. Ukoliko sveučilište dobije dopusnicu, Zakon treba 
predvidjeti način na koji mogu sudjelovati u razvoju visokog obrazovanja i znanosti 
pa time i u radu Rektorskoga zbora. Hrvatskom katoličkom sveučilištu će biti čast 
sudjelovati u radu Rektorskoga zbora na način na koji to Zakon propisuje.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je istaknuo kako Hrvatsko katoličko sveučilište smatra 
sveučilištem na pola puta između privatnoga i javnoga, ali sukladno Zakonu nije 
ga moguće uključiti kao punopravnoga člana, već kao člana koji sudjeluje u 
raspravama bez prava odlučivanja.   

Prof. dr. sc. Roko Andri čević smatra kako je ovaj prijedlog pohvalna poruka 
Rektorskoga zbora. Ne želi raditi razliku između privatnih i javnih sveučilišta, važno 
je da prolaze jednak postupak reakreditacije te da postoji sinergija u strateškim 
odrednicama države.  

Prof. dr. sc. Željko Tanji ć je dodao kako je Hrvatsko katoličko sveučilište dijelom 
financirano iz proračuna i dosad ostvaren uspjeh ne bi bio moguć bez pomoći 
države. Svoje sveučilište smatra primjerom kako se može uz pomoć raznih 
čimbenika društva, u ovome slučaju države i Crkve, djelovati na razvoj znanosti.    
 
Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 
 

Rektor Hrvatskog katoli čkog sveu čilišta sudjeluje u radu Rektorskoga zbora 
RH u svojstvu promatra ča i bez prava odlu čivanja. 

 
Ad.4.  

Prof. dr. sc. Damir Boras je nastavno na Zakon o osnivanju Sveučilišta u 
Slavonskom Brodu donesen 1. listopada o.g. najavio raspravu o osnivanju 
mogućih budućih javnih sveučilišta. Daje riječ rektoru Sveučilišta J. J. Strossmayer 
u Osijeku, budući da se prijeporna pitanja najviše odnose na to sveučilište.  

Prof. dr. sc. Željko Turkalj je upozorio kako je saborska odluka o osnivanju 
Sveučilišta u Slavonskom Brodu donesena bez prethodnih konzultacija sa 
Sveučilištem u Osijeku kojem se bitno narušava autonomija. Podsjetio je da 
postoje dva načina osnivanja sveučilišta. Jedan je putem redovite procedure kojom 
se počinje od početka, a drugi hitnim postupkom gdje se dio aktivnosti već 
postojećih institucija dodjeljuje nekom sveučilištu u osnivanju. Ovdje se radi o 
potonjem slučaju, te je naglasio kako se u prijelaznim i završnim odredbama 
Zakona prejudiciraju neke odluke Senata Sveučilišta u Osijeku i zakonski im se 
oduzimaju neki studiji. Radi se o neprocjenjivoj šteti već etabliranom sveučilištu, te 
upozorava kako su se počele otvarati i šire teme na drugim lokacijama, npr. 
Šibeniku i Petrinji, koje se mogu ticati i drugih javnih sveučilišta. Nije protiv 
osnivanja novih sveučilišta ukoliko postoji potreba, preduvjeti i zakonska 
procedura. Apelira na Rektorski zbor da se odupre višestrukom narušavanju 
autonomije sveučilišta i Odluci koja je u suprotnosti sa svim hrvatskim razvojnim 
dokumentima i interesima visokoobrazovnoga sustava.  



 

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je podsjetio kako je Hrvatska po indikatorima 
konkurentnosti 76. ove godine. U indikatorima konkurentnosti vezanim uz razinu 
obrazovanja, znanstvene produkcije i sl. Hrvatska je na 46. mjestu, a u onima koji 
ovise o politici je na začelju svijeta – 150. ili 200. Ovo je tipičan primjer kako politika 
pokušava uništiti visokoobrazovni i znanstveni sustav koji je prešao sve granice 
akademske kulture te smatra kako je obveza Rektorskoga zbora da se tome 
odupre.  

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je istaknuo kako brojna javna sveučilišta nisu 
dovršila proces svojega razvoja te bi trebalo usvojiti kriterij da ne smije biti 
osnivanja novih sveučilišta dokle god se ne dovrši formativni proces postojećih. 
Smatra da smo s postojećim brojem sveučilišta pokrili mrežu i sada treba dovršiti 
njihov razvoj. Podsjetio je kako je država izdvojila 30 milijuna kuna za Strategiju 
obrazovanja, znanosti i tehnologije i tamo jasno piše da nema osnivanja novih 
sveučilišta, a čak je i postojeći broj prevelik.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  podržava sve izrečeno te je istaknuo kako Rektorski 
zbor mora reagirati i zbog procedure i zbog narušavanja autonomije posebno 
uzimajući u obzir da je Sveučilište u Osijeku osnivač i vlasnik svojih fakulteta. 

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je dodala kako je ovo prilika da Rektorski zbor 
pokaže svoju snagu, te ističe kako se Zakon ne može provesti ukoliko Senat 
Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku ne donese odluku o odvajanju svojih 
fakulteta.  

Prof. dr. sc. Željko Turkalj  je dodao kako Senat nije protiv osnivanja novih 
sveučilišta, ali sigurno neće podržati odluku donesenu na predloženi način. 
Podsjeća da su učinjeni propusti u proceduri, te će Sveučilište u Osijeku poduzeti 
pravne radnje koje će onemogućiti provođenje takve odluke. 
Prof. dr. sc. Damir Boras  je istaknuo kako je ovo prvi korak prema tome da 
Rektorski zbor RH izraste u jako tijelo koje će svojim jedinstvom natjerati sve 
čimbenike da ozbiljno razmisle o svakom njegovom prijedlogu. Predlaže da se 
sveučilišta konzultiraju s pravnicima te se na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora 
donesu konkretni prijedlozi.  

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri  smatra kako na razini Republike Hrvatske kriteriji za 
osnivanje sveučilišta nisu dobro razrađeni te bi trebalo uzeti u obzir društvene, 
tradicionalne i povijesne dimenzije.  

Prof. dr. sc. Ton ći Lazibat  je istaknuo kako je ovaj Zakon eklatantni primjer udara 
na autonomiju, diskriminacije i eksproprijacije. Moramo donijeti zaključak da se 
protivimo osnivanju bilo kakvih sveučilišta koji ne zadovoljavaju temeljne zakonske 
uvjete. 

 

Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 
I. 

Rektorski zbor RH se snažno suprotstavlja politikam a i procedurama kojima 
se bez suglasnosti sveu čilišta pokušavaju mijenjati njihove strukture čime 
se višestruko narušava autonomija sveu čilišta.  

II. 
Rektorski zbor RH će poduzeti pravne radnje radi zaštite Sveu čilišta J. J. 
Strossmayer u Osijeku. 

III. 
Rektorski zbor RH smatra da u sadašnjem trenutku ne ma mjesta osnivanju 
novih sveu čilišta u Republici Hrvatskoj bez pove ćanja nov čanih sredstava u 
prora čunu za tu svrhu.  



 

 
Ad.5.1. 
Izv. prof. dr. sc. Mario Vinkovi ć je izvijestio o manjkavostima ISVU sustava i 
najavljenim izmjenama pogledu e-zapisa o statusu studenta. Naime, ISVU sustav 
prepoznaje samo status redovitog i izvanrednog studenta. Cijeli niz studijskih 
programa ne poznaje status izvanrednog studenta, a na sveučilištima u praksi 
postoji i kategorija tzv. „dovršetak studija bez studentskih prava“ što ne postoji kao 
opcija u ISVU sustavu. S obzirom da je u listopadu zaživjela usluga Srca pod 
nazivom e-zapis o studentu, navedenom uslugom moguće je da studenti zatraže i 
dobiju dokumente kojim dokazuju status studenta prema evidenciji izdanih 
studentskih isprava (prema Pravilniku o studentskoj ispravi, Narodne novine 
90/2014). Drugim riječima, svi koji u sustavu nisu označeni kao izvanredni studenti 
će moći putem portala „e-građani“ dobiti ispis da su redoviti studenti. To će imati 
čitav niz pravnih implikacija u smislu prava iz sustava zdravstvenog i mirovinskog 
osiguranja. „Srce“ je objavilo oglas u kojem je definirano da će za ispravnost 
podataka odgovarati visoka učilišta, te smatra da bi Rektorski zbor trebao zamoliti 
„Srce“ da prati potrebe visokih učilišta i da shvati da je ono servis koje mora uzeti 
u obzir ove poteškoće i praktične situacije s kojima se sveučilišta susreću te se 
prilagoditi stvarnim potrebama. Potrebno je stoga u ISVU sustav uvesti kategoriju 
„ostalo“ kao bi se opisno mogle unijeti spomenute i slične situacije u pogledu 
statusa studenta, a koje za posljedicu neće imati automatsku mogućnost da 
student, ukoliko nije zaveden u kategoriji „izvanredni student“, dobije potvrdu o 
redovitom statusu  

Prof. dr. sc. Damir Boras smatra da je ISVU sustav ustvari program koji mora 
podržavati odluke sveučilišta. Predlaže da „Srce“ ne implementira izmjene dok 
Rektorski zbor ne donese odgovarajuću odluku. ISVU se ne može niti jednom 
sveučilištu nametnuti kao pravilnik budući da je to samo slika mogućih rješenja 
baze podataka koja služi sveučilištima kao pomoć za izdavanje odgovarajućih 
potvrda. Cijenimo ISVU kao sustav koji je puno napravio, ali upozorava da ne 
odgovara fakultetima koji imaju dvopredmetne programe. 
  
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je upozorila kako Zakon prepoznaje samo dvije 
vrste studenata i to redoviti i izvanredni. Sva prava studenta regulirana su drugim 
aktima.  

 
 

Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 
 
I. 

Rektorski zbor smatra da Srce ne može donositi prav ila i odluke na koji će 
način sveu čilišta izdavati potvrde za svoje studente, odnosno implicirati 
odgovornost visokih u čilišta za istinitost podataka prije no što se susta v 
prilagodi stvarnim potrebama. 

II. 
Rektorski zbor će u konzultacijama s Ministarstvom znanosti, obrazo vanja i 
sporta predložiti odgovaraju će rješenje za status studenata koji završavaju 
studij, a više nisu nositelji studentskih prava. 
 
Ad.5.2 
Prof. dr. sc. Alfio Barbieri je zamolio podršku Rektorskog zbora za učlanjenje u 
Sveučilišta J. Dobrile u Puli u Europsku asocijaciju sveučilišta (European University 
Association)  



 

 

Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 

 
ODLUKU 

 
Rektorski zbor RH daje podršku Sveu čilištu J. Dobrile u Puli za u članjenje u 
Europsku asocijaciju sveu čilišta ( European University Association ). 
 
Prof. dr. sc. Damir Boras  zaključio je sjednicu u 18 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                               Predsjednik Rektorskog zbora: 
 
 
 
Paula Pavletić, prof.      prof. dr. sc. Damir Boras 
 


