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Z A P I S N I K 

4. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2020./2021. godini održane 30. 
travnja 2021. elektroničkim putem.  

Članovi Rektorskoga zbora:  

1. prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever i predsjednik 
Rektorskoga zbora, 

2. prof. dr. sc. Alfio Barberi, rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli i zamjenik 
predsjednika Rektorskoga zbora, 

3. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
4. prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, 
5. prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 
6. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci,  
7. prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru,  
8. prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku. 

Članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

9. prof. dr. sc. Ivan Samardžić, privremeni rektor Sveučilišta u Slavonskom 
Brodu  

10. prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
11. doc. dr. sc. Damir Jugo, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
12. Mateo Marušić, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora 

Ostali: 

13. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskoga zbora, 
14. Petra Lojen, mag. oec., stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora. 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Marin Milković, predsjednik Rektorskoga zbora u 
akademskoj 2020./2021. godini (u daljnjem tekstu: predsjednik Rektorskoga 
zbora). 

Predsjednik Rektorskoga zbora je zbog epidemioloških razloga predložio da se 
4. sjednica Rektorskoga zbora u akademskoj godini 2020./2021. održi 
elektroničkim putem što su članovi Rektorskoga zbora prethodno prihvatili. 

Predsjednik Rektorskoga zbora predložio je sljedeći  

Dnevni red: 

1. Izmjena Odluke o pravu prednosti upisa na studijske programe 
visokih učilišta; 

2. Imenovanje članova Povjerenstva za donošenje Pravilnika o uvjetima 
i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u 
STEM područjima znanosti; 

3. Imenovanje članova Povjerenstva za donošenje Pravilnika o uvjetima 
i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-
ekonomskog statusa. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 



 

 

 

Ad.1.   Izmjena Odluke o pravu prednosti upisa na studijske programe 
visokih učilišta 

Predsjednik Rektorskoga zbora je podsjetio kako je Rektorski zbor temeljem 
dopisa Ministarstva znanosti i obrazovanja od 24. srpnja 2020. kojim se u skladu s 
dopisom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom upozorava da je potrebno uvjete 
za ostvarivanje prednosti za upis studenata s invaliditetom uskladiti sa 
zakonodavnom regulativom koja se odnosi na dokazivanje statusa osobe sa 
invaliditetom, na svojoj sjednici 15. travnja 2021. donio Odluku o uvjetima za 
ostvarivanje prava prednosti upisa studenta s invaliditetom. Slijedom dopisa od 20. 
travnja 2021. kojim pravobraniteljica za osobe s invaliditetom upozorava na 
određene diskriminirajuće odredbe te Odluke, Predsjednik Rektorskoga zbora je 
predložio da se Odluka donesena 15. travnja 2021. stavi van snage i predložio 
donošenje nove Odluke u skladu s preporukom pravobraniteljice za osobe s 
invaliditetom.  

Slijedom navedenog, Predsjednik Rektorskoga zbora je predložio, a članovi su 
jednoglasno donijeli 

ODLUKU 

I. 

Rektorski zbor RH potvrđuje preporuku od 11. svibnja 2016. godine (Klasa: 
602-04/16-05/3, Urbroj: 380- 230/071-16-8) o upisu na visoka učilišta u statusu 
redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote te pod uvjetom da prijeđu 
bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti. 

II. 

Rektorski zbor RH potvrđuje preporuku od 31. ožujka 2017. (Klasa:602-04/16-
05/37, Urbroj: 380- 230/071-16-7) da javna sveučilišta u skladu sa svojim 
mogućnostima donesu odluke o mjerama koje bi studentima iz  sustava 
alternativne skrbi olakšale pristup studiju odnosno visokom obrazovanju. 

III. 

Za upis studenata na studijske programe visokih učilišta Rektorski zbor RH 
donosi preporuku o upisu na visoka učilišta u statusu redovitog studenta 
izvan odobrene upisne kvote te pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i 
zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i 
sposobnosti za sljedeće kategorije kandidata: 

1. Kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja (prema „Rješenju 
Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje“)  

2. Kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine 
i vrste invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom 
čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma - Listi I“, (prema  
Nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom). 
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IV. 

Zadužuje se stručna služba Rektorskoga zbora za pripremu objedinjenih 
preporuka iz čl. I., II. i III. ove Odluke. 

V. 

Ovom se Odlukom stavlja izvan snage Odluka Rektorskoga zbora od 15. 
travnja 2021. (Klasa: 602-04/20-05/23, Urbroj: 380-230/071-21-12). 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad.2. Imenovanje članova Povjerenstva za donošenje Pravilnika o uvjetima 
i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM 
područjima znanosti 

Obzirom da je dosadašnji predstavnik Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za 
dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti imenovan 21. rujna 2020.  
bio izv. prof. dr. sc. Željko Radić, prorektor Sveučilišta u Splitu, predsjednik 
Rektorskoga zbora je predložio, a članovi Rektorskoga zbora su jednoglasno 
donijeli   

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za 
donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih 

studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti 

 

I. 

Za predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvu donošenje Pravilnika o 
uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu 
stipendiju u STEM područjima znanosti imenuje se izv. prof. dr. sc. Željko 
Radić, prorektor Sveučilišta u Splitu.  

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad.3. Imenovanje članova Povjerenstva za donošenje Pravilnika o uvjetima 
i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-
ekonomskog statusa 

Obzirom da je dosadašnja predstavnica u Povjerenstvu za dodjelu državnih 
stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa bila prof. dr. sc. Nedjeljka Balić 
Nižić, prorektorica Sveučilišta u Zadru, predsjednik Rektorskoga zbora je 
predložio, a članovi Rektorskoga zbora su jednoglasno donijeli   

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za 
donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu 

stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa 

 



 

 

 

 

I. 

Za predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvo za donošenje Pravilnika 
o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju 
socio-ekonomskog statusa imenuje se prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić, 
prorektorica Sveučilišta u Zadru.  

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Članovi Rektorskoga zbora očitovali su se o točkama dnevnoga reda tijekom 
elektroničke sjednice koja je 30. travnja 2021. bila otvorena od 10.00 do 20.00 sati.  

 

Zapisnik sastavila:          Predsjednik Rektorskoga zbora 

 
 
 
Paula Pavletić, prof.      prof. dr. sc. Marin Milković 
                          Rektor Sveučilišta Sjever 


