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Z A P I S N I K 

10. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini održane 21. 
lipnja 2022. na Sveučilištu u Zagrebu s početkom u 14 sati. 

Članovi Rektorskoga zbora s pravom glasovanja:  

1. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci i 
predsjednica Rektorskoga zbora, 

2. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i zamjenik 
predsjednice Rektorskoga zbora,  

3. prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru, 
4. prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
5. prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever, 
6. prof. dr. sc. Ivan Samardžić, rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu,  
7. prof. dr. sc. Tomislav Kilić, prorektor Sveučilišta u Splitu,  
8. prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u 

Osijeku,  
9. izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, prorektorica Sveučilišta J. Dobrile u 

Puli,  
Članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

10. prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
11. doc. dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra; predsjednik 

Odbora za privatna veleučilišta i visokih škola Vijeća  
12. Neven Pintarić, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora, 

Ostali: 

13. prof. dr sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja,  
14. Ivica Šušak, dipl. iur., državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 
15. Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a, 
16. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, 
17. Heli Hajdić-Nikolić, dipl.iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu,  
18. Roberta Hlača Mlinar, dipl.iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
19. Andrea Mešanović, asistentica rektorice Sveučilišta u Rijeci, 
20. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskoga zbora, 
21. Petra Lojen, mag. oec., stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora. 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, predsjednica 
Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini (u daljnjem tekstu: 
predsjednica Rektorskoga zbora).  

Predsjednica Rektorskoga zbora otvorila je 10. sjednicu Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2021./2022. te na početku uz zahvalu domaćinu prof. dr. sc. 
Damiru Borasu, pozdravila sve prisutne rektore, prorektore kao i ostale prisutne 
kolege te im zahvalila na dolasku.  

Predsjednica Rektorskoga zbora je na zahtjev pojedinih rektora predložila da se 
dopis o predstavljanju aplikacije Only Fax predviđen za raspravu pod točkom 
Razno ukloni sa dnevnog reda. Potpisnike dopisa uputiti će se da se zasebno 
obrate pojedinačnim sveučilištima.   

Potom je predložila sljedeći 



 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 9. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2021./2022. održane 6. svibnja 2022., 

2. Predstavljanje i rasprava o Nacrtu Zakona o osiguravanju kvalitete; 
3. Rasprava o tekućim temama s ministrom i predstavnicima MZO-a;  
4. e-Sveučilišta – idejno rješenje i koraci planirani u 2022. godini, 

izvješće ravnatelja CARNET-a;  
5. Upis u jesenskome roku studenata koji zbog opravdanog razloga 

nisu pristupili ispitima državne mature u ljetnom roku; 
6. Ažuriranje predstavnika Rektorskoga zbora u Radnim skupinama za 

izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2021.-
2027.; 

7. Unifikacija obrasca sveučilišne diplome na razini Republike Hrvatske 
(dopis predsjednice Uprave Narodnih novina); 

8. Organizacija sastanka Rektorskoga zbora s rektorskim 
konferencijama Mađarske i Poljske; 

9. Informacija o natječaju za predlaganje kandidata za člana EUA Board-
a i predsjednika EUA;  

10. Razno. 

      

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika 9. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2021./22. održane 6. svibnja 2022.; 

Predsjednica Rektorskoga zbora istakla je da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen tekst prijedloga zapisnika 9. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2021./2022. održane 6. svibnja 2022. Budući da primjedbi na zapisnik nije 
bilo, zapisnik 9. sjednice Rektorskoga zbora u ak.god. 2021./2022. 
jednoglasno je prihvaćen u cjelosti.  

Izvijestila je da su, sukladno odluci sa 9. sjednice, oglasi o objavi Natječaja za upis 
u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih 
studija i preddiplomskih stručnih studija objavljeni 23. svibnja na mrežnim 
stranicama Rektorskoga zbora, 26. svibnja u Novom listu, Jutarnjem listu i Glasu 
Slavonije, 27. svibnja u Slobodnoj Dalmaciji i 30. svibnja u sveučilišnim novinama 
Universitas.  

Ad.2. Predstavljanje i rasprava o Nacrtu Zakona o osiguravanju kvalitete 

Predsjednica Rektorskoga zbora u okviru ove točka rekla je da je Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja 26. svibnja uputilo u javno savjetovanje Nacrt prijedloga 
Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti koje je otvoreno 
do 25. lipnja. Zahvalila je ministru i državnom tajniku na dolasku istaknuvši kako 
očekuje da na današnjoj sjednici predstave najbitnije elemente Nacrta prijedloga 
Zakona kako bi se o njima zajednički raspravilo i eventualno donijelo zaključke koji 
mogu utjecati na konačan format Zakona. Također je izvijestila da je na Sveučilištu 
u Rijeci održana posebna sjednica Senata na kojoj su usvojeni zaključci koji će biti 
iskomunicirani kroz e-savjetovanje, te vjeruje da je to učinjeno ili će biti učinjeno i 
na drugim sveučilištima.  

Ivica Šušak na početku je izvijestio da je Hrvatski sabor usvojio izmjene i dopune 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te izmjene i dopune Zakona o 
strukovnom obrazovanju, usvojen je Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih 
kvalifikacija, dok je Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru usklađen sa 



 

stajalištem Ustavnoga suda. Nadalje je podsjetio da je Zakon o osiguravanju 
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju na snazi od 2009. godine od kada su, 
sve do danas, u par navrata doneseni podzakonski propisi, odnosno pravilnici o 
sadržaju i uvjetima dopusnice za djelatnost visokog obrazovanja i sadržajima i 
uvjetima dopusnice za znanstvenu djelatnost tj. za znanstvene organizacije. Ivica 
Šušak potom je dao kratki pregled sustava znanosti i visokog obrazovanja 
istaknuvši da u Hrvatskoj postoji devet javnih sveučilišta zajedno sa Hrvatskim 
katoličkim sveučilištem koje ima posebni status, 13 javnih veleučilišta i visokih 
škola, 3 privatna sveučilišta, 2 u postupku nastajanja i 21 privatno veleučilište i 
visoke škole. Također, temeljem važećeg Zakona o osiguravanju kvalitete u 
posljednjih 13 godina sveučilišta su akreditirala 388 novih studijskih programa, dok 
su veleučilišta, visoke škole i privatna sveučilišta kroz postupak akreditacije u 
AZVO-u akreditirala 79 novih studijskih programa. Prema evidencijama Agencije 
za znanost i visoko obrazovanje i Upisniku studijskih programa ovoga trenutka 
postoji 1653 studijska programa od kojih se 1525 izvodi na javnim visokim 
učilištima, gdje studira 92% studenata, a 128 na privatnim visokim učilištima. 
Potom je tablično prikazano kretanje broja studijskih programa prema vrsti visokog 
učilišta u posljednjih 11 godina te je prikazan broj studijskih programa prema vrsti 
programa u pojedinoj kalendarskoj godini gdje je uočen značajan porast 
integriranih preddiplomskih i diplomskih studija. Također, zapažen je veliki rast 
broja poslijediplomskih specijalističkih studija i poslijediplomskih sveučilišnih 
(doktorskih) studija za što smatra da je važna tema o kojoj bi Rektorski zbor trebao 
raspraviti. Prikazan je i broj studijskih programa po pojedinim sveučilištima gdje 
problem predstavljaju loše evidencije budući da pojedina sveučilišta ne gase i ne 
brišu studijske programe na kojima nema studenata. Ivica Šušak naglasio je da 
raste broj studijskih programa na javnim visokim učilištima uz kontinuiran pad broja 
studenata na istima. Istaknuo je da na 27 studijskih programa (bez umjetničkih) u 
ak. god. 2021./22. nije bilo upisanih studenata, na 41 studijskom programu upisan 
je 1 student, na 50 studijskih programa upisana su 2 studenta, na 40 studijskih 
programa upisana su 4 studenta, dok je na 48 studijskih programa upisano 5 
studenata. Rekao je da se ovim Zakonom išlo na doslovnu primjenu europskih 
smjernica i standarda u osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanstvenoj 
djelatnosti na način da Agencija bude potpuno samostalna i neovisna od bilo 
kakvog političkog utjecaja, utjecaja interesnih skupina ili subjekata koje vrednuje. 
Nadalje, utvrđeni su kriteriji za inicijalnu akreditaciju visokog učilišta, znanstvenog 
instituta te novog studijskog programa kao i obveza inicijalne akreditacije novih 
studijskih programa na javnim i privatnim visokim učilištima u RH. Prema Prijedlogu 
Zakona obvezna reakreditacija visokog učilišta i znanstvenog instituta provodit će 
se svakih sedam godina, umjesto dosadašnjih svakih pet godina te se uvodi novi 
instrument - izvanredno vrednovanje. Obzirom da postojećim Zakonom 
Akreditacijski savjet kao tijelo nije bio dobro ustrojen, ovim Zakonom čelnici visokog 
učilišta - rektori, prorektori, dekani, prodekani, ravnatelji znanstvenog instituta niti 
njihovi pomoćnici ne mogu biti članovi Akreditacijskog savjeta čime bi se 
eventualno spriječio možebitni utjecaj ili sukob interesa. Također, jača se pravna 
zaštita stranaka u postupku vrednovanja te se uvodi novo stalno tijelo Agencije, 
Povjerenstvo za prigovore, koje imenuje Nacionalno vijeće za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj, a sva tijela Agencije (ravnatelj, Akreditacijski savjet 
i Povjerenstvo za prigovore) imaju ograničenje na dva mandata.  

Prof. dr. sc. Dijana Vican je podržala prijedlog u Zakonu da se obvezna 
reakreditacija provodi svakih 7 godina, obzirom da je provođenje reakreditacije 



 

svakih pet godina za integrirana sveučilišta skup postupak. Istaknula je da je 
pogrešno tumačenje mreže visokih učilišta unijelo poprilično velike probleme u 
sustav. Vezano uz gašenje studijskih programa predložila je da se studijski 
program ne može ugasiti u trenutku uvođenja novog studijskog programa, jer 
generacije studenata treba dovesti do završetka studija, pa stoga treba uvažiti 
privremeni paralelizam dvaju studija. Osim toga, u studijskim programima treba 
stajati unaprijed njihovo trajanje da student zna u kojem razdoblju može i treba 
završiti studij. npr. deset godina. Istaknula je da sveučilišta provode najveći broj 
studijskih programa koji su de facto integrirani, jer uopće nemaju zanimanja nakon 
B.A. razine, ali su de iure neintegrirani studiji. U smislu kvalitete visokog 
obrazovanja to nije dobro, kao što nije dobro „prigodno“ mijenjati terminologiju.  

Prof. dr. sc. Damir Boras istakao je da je MZO izradilo Nacrt Zakona bez suradnje 
s relevantnim tijelima i ustanovama iz sustava, tj. bez suradnje s Agencijom za 
znanost i visoko obrazovanje i njezinim tijelima i bez suradnje sa sveučilištima, 
veleučilištima, znanstvenim institutima i Nacionalnim vijećem. Obzirom na 
navedeno smatra da je svrhovito uključiti zainteresirane dionike u izradu 
zakonodavnih prijedloga. Smatra da Prijedlog Zakona ima puno dobrih ideja, 
međutim ističe da isti mora biti u svezi sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju. Posebno se osvrnuo na članak 12. stavak 1. i kriterije za 
inicijalnu akreditaciju studija u kojem stoji da u svrhu inicijalne akreditacije studija 
visoko učilište treba osigurati najmanje 0,5 m2 prostornih kapaciteta po studentu, 
iako je do sada bilo 1,25 m2, pa se postavlja pitanje na koji način se unaprijeđuje 
kvaliteta visokih učilišta i znanstvenih organizacija ako su sada kriteriji koji se traže 
u pogledu njihova osnivanja niži nego do sada te kome se time pogoduje. Vezano 
uz sastav članova Akreditacijskog savjeta predlaže da se uključi studentski 
predstavnik. Zaključno je zamolio da se uskladi stupanje na snagu Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o osiguravanju kvalitete 
budući su oni povezani.  

Prof. dr. sc. Dijana Vican smatra da student ne bi trebao biti članom 
Akreditacijskog savjeta budući da se radi o najvišem tijelu koje donosi odluke. 
Student može biti u nizu drugih važnih tijela.  

Doc. dr. sc. Mislav Balković, vezano uz članak 64. Nacrta Zakona o visokom 
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji predviđa mogućnost da se združeni 
studiji po europskom pristupu akreditiraju i korištenjem neke strane akreditacijske 
agencije, smatra da bi se u cilju provođenja navedenog, u Nacrtu Zakona o 
osiguravanju kvalitete trebalo dodati članak kojim se propisuje taj postupak. 
Također u Nacrtu Zakona o osiguravanju kvalitete spominje se joint degree kao 
združena diploma što je tek jedan od mogućih ishoda združenih programa, iako 
često neke zemlje imaju i dual degree i multiple degree. Stoga smatra da ne treba 
sve združene studije svrstati u joint degree jer se time nekim partnerima koji mogu 
dati dvije diplome onemogućuje suradnja pa moli za otvorenost u pristupu toj 
problematici.   

Prof. dr. sc. Željko Tanjić smatra da ovaj prijedlog Zakona predstavlja veliki 
napredak i iskorak ističući da je inicijalna akreditacija dobro opisana, ali da 
postupak reakreditacije glede kriterija zaslužuje bolju razradu. Ivica Šušak 
odgovorio je da će isti kriteriji vrijediti i za akreditaciju i za reakreditaciju.  

Prof. dr. sc. Marin Milković smatra da ovaj Nacrt Zakona predstavlja pomak te se 
nada da se njime „izbacuje“ Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice. Također, 



 

razumije intenciju Zakona te se slaže da trenutno u Hrvatskoj postoji prevelik broj 
studijskih programa.  

Prof. dr. sc. Tomislav Kilić temeljem svoga dugogodišnjeg iskustva u radu 
Akreditacijskog savjeta pohvalio je predstavljeni Zakon istaknuvši pritom kako 
ograničavajućim smatra da članovi Povjerenstva mogu biti isključivo redoviti 
profesori.  

Predsjednica Rektorskoga zbora smatra da je ovim prijedlogom Zakona 
napravljen još jedan veliki iskorak s ciljem reformiranja sutava posebice zbog 
ukidanja Mreže, uspostave osiguranja kvalitete poslijediplomskih studija te 
dinamike re-akreditacijskih postupaka. Smatra kako je mnogo toga već 
komentirano, ali je naglasila da bi trebalo razmotriti je li prilikom inicijalne 
akreditacije studijskih programa potrebno tražiti dva dokumenta vezana uz 
usklađenost sa tržištem rada - jedan od Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj, a drugi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Također, napomenula je da isključivanje studenta iz tijela vezanih uz akreditaciju i 
osiguranje kvalitete nije smjer u kojem idu europska sveučilišta, te da je 
uključivanje predstavnika studenata preporučeno i u ESG te drugim Europskim 
dokuementima.     

Predsjednica Rektorskoga zbora je zaključila kako Rektorski zbor neće donositi 
zaključak vezano uz Nacrt Zakona  o osiguravanju kvalitete te će svako sveučilište 
dati svoje primjedbe putem otvorenog e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.  

Ad.3. Rasprava o tekućim temama s ministrom i predstavnicima MZO-a 

Prof. dr. sc. Damir Boras je izvijestio da su se na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 
dekani pojedinih sastavnica žalili na probleme plaćanja povećanih troškova 
energije zbog čega su se neki fakulteti zatekli u minusu na računu.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs svjestan je spomenute stuacije i izazova sa kojima 
se suočava cijeli sustav, a koji će se u skorije vrijeme morati riješavati. Vezano uz 
financiranje, rekao je kako postoji mnogo vaučera za cjeloživotno obrazovanje koji 
se ne troše dinamikom kojom je bilo zamišljeno. Stoga smatra da bi u cilju 
korištenja tih dostupnih sredstava, sveučilišta mogla kroz svoje odjele/fakultete 
osmisliti kraće obrazovne programe koji bi rezultirali certifikatom o završenoj 
kvalifikaciji ili prekvalifikaciji.  

Ad.4. e-Sveučilišta – idejno rješenje i koraci planirani u 2022. godini, izvješće 
ravnatelja CARNET-a  

Predsjednica Rektorskoga zbora na početku ove točke rekla je da je, osim 
provedne NPOO-a, digitalizacija bila najvažnija tema njezinog predsjedanja, te je 
podsjetila na važne donesene odluke, između ostlih i odluka o podršci   
Rektorskoga zbora projektu e-sveučilišta. Zamolila je ravnatelja CARNET-a g. 
Puljiza da izvijesti o trenutnom statusu pripreme projekta i planiranim aktivnostima 
za 2022. godinu.  

Hrvoje Puljiz je izvijestio o realizaciji dosadašnjih provedenih aktivnosti vezanih 
uz projekt e-Sveučilišta istaknuvši kako je ukupna vrijednost projekta 633 milijuna 
kuna, predviđeno trajanje je od 2022.-2025., a uz CARNET, partneri u projektu su 
Srce i AZVO. Projektom će biti obuhvaćeno 90% visokih učilišta. Ključni elementi 
projekta uključuju mrežnu povezanost, opremanje sa multimedijalnim studijima i 



 

hibridnim predavaonicama, edukaciju i kibernetičku sigurnost. Dodao je da je 
OECD proveo upitnik o digitalnoj zrelosti visokih učilišta te je dobiven prvi nacrt 
njihovog viđenja rezultata koji će uskoro dostaviti i sveučilištima. CARNET je 
proveo 6 radionica za sistem inženjere na način da su provedeni i dodatni upitnici 
kako bi se došlo do tehničkih podataka o svim visokim učilištima, odnosno o svim 
njihovim lokacijama i karakteristikama. Očekuje se da u nekoliko narednih dana 
OECD izda tehnički izvještaj o infrastrukturi koji će biti podloga za raspisivanje 
natječaja za pripremu i projektiranje. U tijeku je i formalna izrada natječajne 
dokumentacije projekta prema MZO-u, a na sjednici Upravnog vijeća CARNET-a 
prihvaćen je Plan nabave koji uključuje četiri nabave u 2022. Prve dvije nabave 
vezane su uz mrežnu infrastrukturu, dok se drugi dio odnosi na opremanje. Na 
dispoziciji svim visokim učilištima će biti CARNET-ov helpdesk kao i mobilni timovi, 
te su predviđena i projektna zapošljavanja i otvaranje dodatnih čvorišta čime će biti 
pokrivena sva sveučilišta na području RH na kojima će zapošljavati tehničko 
osoblje, tzv. sistem inženjere.  

Ad.5. Upis u jesenskome roku studenata koji zbog opravdanog razloga nisu 
pristupili ispitima državne mature u ljetnom roku 

Predsjednica Rektorskoga zbora je izvijestila kako je Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja zamolilo da Rektorski zbor, kao i prošle godine, donese odluku o upisu 
u jesenskom roku studenata koji iz opravdanih razloga nisu mogli polagati ispite 
državne mature.  

Slijedom provedene rasprave, predsjednica Rektorskoga zbora predlaže, a 
članovi Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeći 

ZAKLJUČAK 

I. 

Rektorski zbor Republike Hrvatske, Agencija za znanost i visoko obrazovanje i 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja potpisali su u lipnju 2012. 
Sporazum o Pravilima o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i 
rangiranju kandidata na studijske programe. Tim se dokumentom reguliraju uvjeti 
upisa na visoka učilišta u jesenskome roku za kandidate koji iz opravdanih razloga 
nisu mogli polagati ispite državne mature u ljetnom upisnom roku.  

II. 

U skladu sa Sporazumom iz točke I. ovoga Zaključka, na kandidate koji uslijed 
okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 neće biti u mogućnosti ispitima 
državne mature pristupiti u ljetnom upisnom roku, primijenit će se Pravila koji su 
sastavni dio predmetnog dokumenta. 

U tom smislu, kandidatu koji u jesenskom upisnom roku postigne isti ili veći broj 
bodova od kandidata koji se na taj studijski program (u slučaju dvopredmetnog 
studija na oba studijska programa) upisao s najmanjim brojem bodova  u ljetnom 
upisnom roku, visoko učilište će omogućiti upis izvan ukupne kvote, i to na teret 
Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim 
mogućnostima. 

Ad.6. Ažuriranje predstavnika Rektorskoga zbora u Radnim skupinama za 
izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2021.-2027. 

Predsjednica Rektorskoga zbora rekla je kako je Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja dopisom zatražio ažurirani prijedlog predstavnika Rektorskoga zbora 



 

u Radnim skupinama za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje 
EU 2021.-2027. obzirom da neki od predstavnika ne obnašaju funkcije na kojima 
su bili u trenutku imenovanja.  

Temeljem provedene rasprave, predsjednica Rektorskoga zbora predlaže, a 
članovi Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeću 

ODLUKU 

o imenovanju zamjenskih predstavnika Rektorskoga zbora u radnim 
skupinama za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje 

Europske unije 2021.-2027. 

I. 

Za člana radne skupine Pametna Hrvatska na mjesto prof. dr. sc. Damira Borasa, 
rektora Sveučilišta u Zagrebu imenuje se prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan 
Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

II. 

Zamjenik članice radne skupine za integrirani teritorijalni razvoj ostaje prof. dr. sc. 
Alfio Barbieri te mu se mijenja funkcija koja sada glasi: prorektor za poslovne 
odnose i financije Sveučilišta J. Dobrile u Puli. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ad.7. Unifikacija obrasca sveučilišne diplome na razini Republike Hrvatske 

Predsjednica Rektorskoga zbora podsjetila je kako su članovi Rektorskoga 
zbora u okviru prošle sjednice na znanje dobili dopis ravnateljice Narodnih novina 
kojim se članove Rektorskoga zbora obavještava da su prema Odluci Vlade o 
ispravama i službenim obrascima iz 2018. godine, Narodne novine jedine 
ovlaštene za izdavanje, tiskanje i prodaju diploma i drugih službenih zaštićenih 
obrazaca iz domene visokoškolskog obrazovanja.  

Prof. dr. sc. Damir Boras je mišljenja kako se radi o protuustavnoj odluci budući 
da važeći Zakon o znanosti i visokom obrazovanju definira kako oblik diploma te 
sadržaj i oblik svjedodžbi i potvrda definira visoko učilište, dok ministar donosi 
Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskim ispravama o studiju.  

Prof. dr. sc. Marin Milković je istaknuo da diploma ne spada u kategoriju 
obrazaca nego personalizirani dokument, obzirom da svaka sastavnica i svako 
sveučilište ima drugačiji sadržaj, te iz tog razloga ne spada u nadležnost Narodnih 
novina.  

Predsjednica Rektorskoga zbora je zaključila da je potrebno sačekati donošenje 
novoga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te zamolila da 
pravna služba pripremi odgovor ravnateljici Narodnih novina.  

Ad.8. Organizacija sastanka Rektorskoga zbora s rektorskim konferencijama 
Mađarske i Poljske   

Predsjednica Rektorskoga zbora podsjetila je da će se sastanak delegacije 
Rektorskoga zbora koju će voditi rektor Damir Boras i Mađarske rektorske 
konferencije održati 22. i 23. rujna u Pečuhu, na poziv i trošak mađarske strane. 



 

Tajnica Rektorskoga zbora će u dogovoru s rektorima unutar nekoliko dana 
pripremiti popis delegacije Rektorskoga zbora. 

Predsjednica Rektorskoga zbora je u materijalima dostavila e-poruku počasnog 
konzula RH u Krakovu, g. Paweł Włodarczyk koji predlaže nekoliko datuma u rujnu 
za susret delegacije rektora iz Krakova sa delegacijom Rektorskoga zbora. 
Podsjetila je kako je Rektorski zbor u veljači raspravljao o prijedlogu krakovske 
strane za sastankom u Zadru uz očekivanje da  Rektorski zbor pokrije kompletan 
trošak organizacije i boravka.  

Prof. dr. sc. Dijana Vican je, obzirom da je prijedlog da se sastanak održi u Zadru, 
spremna osigurati prostor za sastanak i pokriti trošak večere. Za preostale troškove 
potrebno je osigurati drugi izvor financiranja.  

Predsjednica Rektorskoga zbora je rekla da, obzirom na veliki broj zakazanih 
obveza rektora u rujnu, kao i zbog planiranog posjeta Mađarskoj, posjet krakovskih 
rektora potrebno je odgoditi na studeni ili prosinac. Tajnica Rektorskoga zbora će 
o ovome prijedlogu obavijestiti konzula Włodarczyka. 

Ad.9. Informacija o natječaju za predlaganje kandidata za člana EUA Board-a 
i predsjednika EUA 

Predsjednica Rektorskoga zbora izvijestila je da je EUA raspisao natječaj za 
izbor predsjednika i petero članova EUA Board-a obzirom da u travnju 2023. ističe 
njihov četverogodišnji mandat. Rok za dostavu prijedloga kandidata je 5. rujna, a 
prihvaćaju se kandidature jedne rektorske konferencije ili pedeset individualnih 
članova EUA. Uvjeti za kandidate dostavljeni su u materijalima, a kandidati trebaju 
dostaviti životopis na maksimalno 2 stranice. Izbori za predsjednika i članove 
Board-a će se održati u travnju 2023. u Gdansku, Poljska.  

Prof. dr. sc.  Damir Boras podsjetio je kako je on bio kandidat Rektorskoga zbora 
RH za člana Board-a 2020. godine kada je bilo opstrukcija te tada nije izabran za 
člana. Smatra da kandidati moraju imati dovoljno vremena za posvetiti se toj 
odgovornoj poziciji te umirovljeni rektori mogu najbolje ispuniti zahtjeve te pozicije.  

Predsjednica Rektorskoga zbora smatra da zbog trenutnog sastava Board-a 
više šanse imaju aktivni rektori te zaključila raspravu molbom da svi rektori razmisle 
o kandidaturi, a Rektorski zbor će podržati zainteresiranog kandidata.  

 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave te je Predsjednica Rektorskoga zbora 
zahvalila svima na sudjelovanju i zaključila sjednicu u 17.15 sati.  

 
 

 

Zapisnik sastavile:          Predsjednica Rektorskoga zbora 

 
Paula Pavletić, prof. i                                       prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija 
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