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Z A P I S N I K 

9. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini održane 6. svibnja 
2022. na Sveučilištu u Rijeci s početkom u 11 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. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, 
4. prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 
5. prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru, 
6. prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
7. prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever, 
8. prof. dr. sc. Ivan Samardžić, rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu, 

Članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

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

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

Ostali: 

12. prof. dr sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja,  
13. Ivica Šušak, dipl. iur., državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 
14. izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, prorektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli, 

ovlašten za glasovanje u ime rektora prof. dr. sc. Marinka Škare 
15. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, 
16. prof. dr. sc. Slaven Zjalić, prorektor Sveučilišta u Zadru, 
17. Ivan Marić, dipl. ing., ravnatelj Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u 

Zagrebu (Srce),   
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 9. sjednicu Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2021./2022. te na početku pozdravila sve prisutne rektore, 
ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovana Fuchsa, državnog tajnika 
Ivicu Šuška, novoizabranog rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Stjepana 
Lakušića kao i ostale prisutne kolege te im zahvalila na dolasku.  

Potom je predsjednica Rektorskoga zbora rekla kako zbog naknadno 
dogovorenih obveza predstavnici MZO-a neće biti u mogućnosti sudjelovati na 
cijeloj sjednici, zbog čega je predložila izmjenu dnevnog reda na način da 
dosadašnja točka 7. Rasprava o tekućim temama s ministrom i predstavnicima 



 

MZO: provedba NPOO, s posebnim naglaskom na procedure donošenja 
zakonodavnog okvira (Nacrta Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj 
djelatnosti i druge regulative), postaje točka 4., a točka 4. Imenovanje novoga člana 
i predsjednika Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu prijedloga popisa 
akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa 
stručnih naziva i njihovih kratica postaje točka 5. što su prisutni članovi 
Rektorskoga zbora jednoglasno prihvatili.  

Potom je predložila sljedeći 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 5. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2021./22. održane 25. veljače 2022.;  

2. Prihvaćanje zapisnika 6. online sjednice Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2021./22. održane 2. ožujka 2022.;  

3. Prihvaćanje zapisnika 7. i 8. elektroničke sjednice održane 10. ožujka 
i 5. travnja 2022.; 

4. Rasprava o tekućim temama s ministrom i predstavnicima MZO: 
provedba NPOO, s posebnim naglaskom na procedure donošenja 
zakonodavnog okvira (Nacrta Zakona o visokom obrazovanju i 
znanstvenoj djelatnosti i druge regulative) 

5. Imenovanje novoga člana i predsjednika Povjerenstva Rektorskog 
zbora za izradu prijedloga popisa akademskih naziva i akademskih 
stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa stručnih naziva i 
njihovih kratica; 

6. Uvjeti i objava Natječaja za upis studenata u I. godinu 
preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj 
2022./2023. godini; 

7. a. Digitalna transformacija sveučilišta u RH: predstavljanje rada i 
uloge Sveučilišnog računskog centra (SRCE)  
b. Online obrazovanje  

8. Razno 
8.1. Sastanak delegacije Rektorskoga zbora s delegacijom OECD-a 

(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) 
i Ministarstvom znanosti i obrazovanja 

8.2. Prijedlog za povećanje studentskog limita primitka od 15.000 kn kao 
porezne olakšice za roditelja/skrbnika 

8.3. Unifikacija obrasca sveučilišne diplome na razini Republike Hrvatske 

 

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika 5. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2021./22. održane 25. veljače 2022.; 

Predsjednica Rektorskoga zbora istakla je da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen tekst prijedloga zapisnika 5. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2021./2022. održane 25. veljače 2022. Nakon što su na prijedlog rektorice 
Dijane Vican unesene određene izmjene u zapisnik, a budući da ostalih primjedbi 
nije bilo, zapisnik 5. sjednice Rektorskoga zbora u ak. god. 2021./2022. 
jednoglasno je prihvaćen u cijelosti. 

 



 

Ad.2. Prihvaćanje zapisnika 6. online sjednice Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2021./22. održane 2. ožujka 2022.; 

Predsjednica Rektorskoga zbora u okviru ove točke ponovila je da obzirom na 
hitnost imenovanja članova Rektorskoga zbora u pojedina povjerenstva/tijela 
uvedena je praksa održavanja elektroničkih sjednica zbog čega zahvaljuje 
članovima Rektorskoga zbora na razumijevanju i suradnji. U materijalima za 
sjednicu je dostavljen tekst prijedloga zapisnika 6. online sjednice Rektorskoga 
zbora u akademskoj godini 2021./2022. održane 2. ožujka 2022., a budući da 
primjedbi na zapisnik nije bilo, zapisnik 6. online sjednice Rektorskoga zbora u 
ak.god. 2021./2022. jednoglasno je prihvaćen u cjelosti.  

Ad.3. Prihvaćanje zapisnika 7. i 8. elektroničke sjednice održane 10. ožujka i 
5. travnja 2022.; 

Predsjednica Rektorskoga zbora rekla je kako su u materijalima za sjednicu 
također dostavljeni tekstovi prijedloga zapisnika 7. i 8. elektroničke sjednice 
održane 10. ožujka i 5. travnja 2022. 

Prof. dr. sc. Damir Boras osvrnuo se na prijedlog predstavnika Rektorskoga 
zbora za kandidate za članove Znanstvenog savjeta ERC-a (European Resesarch 
Council) ispred EUA (European University Association). Svi predloženi kandidati 
su vrhunski znanstvenici, ali napominje da samo prof. dr. sc. Slobodan Vukičević 
udovoljava propisanim uvjetima ERC-a. Stoga predlaže da se ubuduće glasovanje 
o takvim prijedlozima provodi barem putem online sjednice kako bi rektori mogli 
svoje prijedloge usmeno obrazložiti i raspraviti.  

Predsjednica Rektorskoga zbora zahvalila je rektoru Borasu na komentaru, 
istaknuvši kako će se ubuduće voditi računa da se rasprave oko sličnih tema vode 
pomoću neke od online platformi. Podsjetila je da sva sveučilišta imaju mogućnost 
predložiti svoje kandidate i direktno ERC-u, a ne putem EUA.  

Budući da primjedbi na tekst zapisnika nije bilo, zapisnici 7. i 8. elektroničke 
sjednice u ak.god. 2021./2022. jednoglasno su prihvaćeni u cijelosti.  

Ad.4. Rasprava o tekućim temama s ministrom i predstavnicima MZO: 
provedba NPOO, s posebnim naglaskom na procedure donošenja 
zakonodavnog okvira  

Predsjednica Rektorskoga zbora u okviru ove točke izvijestila je da su 
obaviješteni da je netom prije početka sjednice otvoreno savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i 
znanstvenoj djelatnosti. Potom je zamolila ministra Fuchsa da izvijesti o tekućim 
temama vezanim ponajprije uz Nacrt Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj 
djelatnosti a potom i drugim regulativama. 

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs osvrnuo se na Nacionalni plan oporavka i otpornosti 
2021.-2026. i rekao da su za sada ispunjeni svi prethodni pokazatelji i da se 
aktivnosti provode planirano. Vezano uz zakonodavne elemente koji se moraju 
ispuniti izvijestio je da se dovršava Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i 
srednjim školama, dok je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju prošao 
drugo čitanje te će biti uvršten u glasanje. Također, dovršen je i Zakon o 
osiguravanju kvalitete koji je dobio suglasnosti resornih ministarstva te se nalazi 
na finalnoj provjeri u Uredu za zakonodavstvo. Izvijestio je da se Zakon o Hrvatskoj 



 

zakladi za znanost nalazi na izglasavanju, a neke od novosti vezanih uz isti odnose 
se na uspostavljanje Povjerenstva za prigovore. Istaknuo je da će Zaklada sa 
postojećih 185 milijuna kuna iz državnog proračuna dobiti još i sredstva iz NPOO-
a što je oko 700-injak milijuna kuna podijeljenih u par kategorija, a prvenstveno su 
usmjerena prema inovativnim istraživanjima, tj. prema STEM području. Dovršen je 
i Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koji je u načelu 
pojednostavnio postupke i olabavio administrativne procedure. Potom se osvrnuo 
na Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju izvijestivši kako je 
održan sastanak na kojem su sudjelovali premijer g. Andrej Plenković, rektor Damir 
Boras sa predstavnicima Sveučilišta u Zagrebu i predstavnici MZO-a te nakon 
usuglašavanja pojedinih članaka, Zakon je jutros poslan u javno savjetovanje. 
Javno savjetovanje traje 30 dana te će svi prikupljeni komentari i prijedlozi biti 
pomno analizirani, a oni prijedlozi koji budu prihvatljivi i koji ne mjenjaju suštinu i 
namjeru Zakona će biti prihvaćeni. Prema Nacionalnom planu Zakon bi trebao biti 
donesen u 4. kvartalu ove godine. Naglasio je također da se sredstva iz NPOO-a 
usmjeravaju na jačanje stipendija i privlačenje studenata u STEM područja, 
naročito vezanih uz stimuliranje upisa na studij matematike i sl., obzirom na 
kroničan nedostatak profesora matematike. Vezano uz stipendije u raspravu se 
uključio prof. dr. sc. Dragan Ljutić istaknuvši da su na Sveučilištu u Splitu donijeli 
odluku o stipendiranju matematičara i fizičara, odnosno kadra koji nedostaje na 
školama.  

Prof. dr. sc. Željko Tanjić je u okviru rasprave o nastavnicima u školama upozorio 
je na odredbu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj kojom se u 
različite položaje stavlja one koji su završili nastavničke smjerove i one koji imaju 
završene pedagoške kompetenije, bilo unutar programa cjeloživotnog obrazovanja 
ili tijekom studija. Naime, u Zakonu je jasno navedeno da prednost pri 
zapošljavanju imaju oni koji su završili nastavničke smjerove.  

Prof. dr. sc. Damir Boras zahvalio je ministru Fuchsu na informacijama te je 
istaknuo kako su na sastanku sa premijerom dogovorene bitne stavke vezane uz 
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te je isti rezultirao nekim 
prijedlozima koji su uvršteni u tekst Nacrta Zakona. Rektor Boras vjeruje da će 
nakon javnog savjetovanja biti donesen Zakon koji će zadovoljiti sve dionike te 
ispuniti svoju agendu te očekuje daljnju suradnju.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs pojasnio je da se neke od promjena u Zakonu koje 
su proizašle na sastanku odnose na vraćanje mandata rektora na 4 godine uz 
mogućnost ponovnog izbora na 4 godine. U članku 15., a vezanom uz sveučilišno 
vijeće, stajat će rečenica da ono ne može donositi odluke koje bi bile suprotne 
autonomiji sveučilišta. Također, budući da sva sveučilišta nisu jednake veličine, 
usvojen je prijedlog da ona ne trebaju imati jednak broj članova sveučilišnog vijeća 
već o istome mogu odlučiti Statutom. Vraćena je mogućnost sudjelovanja 
studenata u izboru čelnika institucija, ali ne i sudjelovanja u izboru u znanstveno- 
nastavna zvanja itd.  

Ivica Šušak pozvao je sveučilišta da se službeno uključe u javno savjetovanje 
istaknuvši kako nakon e-savjetovanja, prvog čitanja i za vrijeme drugog čitanja 
postoji još puno prostora za izmjene Zakona.  

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić zahvalio je ministru Fuchsu i kolegama u MZO-u na 
korektnosti i susretljivosti prilikom izrade ovoga Zakona kroz uvažavanje sugestija 
i prijedloga pristiglih sa sveučilišta.  



 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac izvijestio je da je rasprava o Zakonu pokrenuta i na 
Senatu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je također rezultirala 
određenim prijedlozima. Također, smatra da bi stipendiranje za deficitarna 
zanimanja trebalo svesti na lokalnu razinu. Istaknuo je da je Sveučilište u Osijeku 
u odnosu na druga sveučilišta specifično po problemu odlijeva mladih ljudi, stoga 
gradska vlast u Osijeku dodjeljuje stipendije samo onima koji će studirati u Osijeku. 
Svjestan je da su druga sveučilišta po svom geografskom položaju atraktivnija 
mladim ljudima zbog čega je iste lakše i zadržati u takvim sredinama, te je stoga 
važno deficitarne studije zadržati u Osijeku.  

Dr. sc. Mislav Balković izvijestio je da je Vijeće veleučilišta raspravljalo o prvoj 
verziji Zakona te su se uspjeli usuglasiti da je isti dobro rješenje i dali mu svesrdnu 
podršku. Na tragu problema vezanih uz demografiju, istaknuo pitanje 
internacionalizacije nije riješeno niti u postojećem niti u novom Zakonu. U odnosu 
na druge usporedive zemlje Hrvatska je i dalje izrazito neatraktivna za studente 
koji dolaze studirati, a dodatne, ograničavajuće čimbenike predstavlja pitanje 
studentskih viza, studentskog rada i skupo zdravstveno osiguranje. Smatra da se 
pitanje internacionalizacije mora riješiti i u cilju popunjenja kapaciteta sveučilišta, 
ali i kao pomoć gospodarstvu obzirom na manjak radne snage.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs pojasnio je da je pitanje studentskih viza u 
nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, dok bi Ministarstvo zdravstva trebalo 
riješiti problem zdravstvenog osiguranja studenata.  

Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić istaknuo je da je prijašnje iskustvo pokazalo da 
je puno veća korist stipendirati poslijediplomande medicine, nego studente 
doktorskih studija budući da poslijediplomandi već rade i ostaju u gradu i u 
bolnicama u kojem su zaposleni.  

Predsjednica Rektorskoga zbora složila se da demografski izazovi predstavljaju 
posebnu temu koju će otvoriti na jednoj od sljedećih sjednica Rektorskoga zbora 
te da je važno da po tom pitanju Rektorski zbor artikulira određene zajedničke 
stavove. Vezano uz Zakon o osiguravanju kvalitete zamolila je predstavnike MZO-
a da ukratko izvijeste o istome.  

Ivica Šušak vezano uz Zakon o osiguravanju kvalitete rekao je da su u zakonski 
tekst ugrađeni svi nedostaci uočeni u primjeni u proteklih 15 godina. Pojasnio je 
kako je ideja ovoga Zakona da Agencija za znanost i visoko obrazovanje bude 
neovisna i regulatorna te lišena bilo kakvog političkog utjecaja ili utjecaja izvršne 
vlasti i da samostalno u cijelosti vodi sve postupke vanjskog vrednovanja visokog 
obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Ivica Šušak rekao je da će vrlo brzo i na 
sjednici Rektorskoga zbora biti predstavljen Nacrt Zakona o osiguravanju kvalitete 
te najavio isplatu sredstava za programsko financiranje.  

Prof. dr. sc. Marin Milković naglasio je da se veliki dio znanstvene djelatnosi 
financira rezervama sveučilišta, a sredstva uložena u Zakladu ne vraćaju toliko niti 
u međunarodnoj afrimaciji naše zemlje ili naših sveučilišta. Obzirom da je javnim 
sveučilištima vrlo jasno određena metrika vrednovanja znanstvenog rada kroz 
programske ugovore, smatra da bi se sličan obrazac, pa makar sa dosta nižim 
kriterijima, trebao uvesti i za Zakladu.  



 

Prof. dr. sc. Ivan Samardžić složio se sa rektorom Milkovićem istaknuvši kako bi 
na određeni način trebalo valorizirati manja sveučilišta i stimulirati i nagraditi 
znanstveni rad budući da nisu sva sveučilišta u jednakoj poziciji.  

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić ponovio je da znanstvenici na splitskom sveučilištu 
imaju veći impact na znanost nego znanstvenici sa Instituta Ruđer Bošković.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs smatra da je potrebno napraviti ozbiljnu studiju i 
analizu gdje bi se u obzir uzeli svi elementi i izvori financiranja znanosti u Hrvatskoj 
te bi se spoznalo kolika je produkcija po pojedinim sveučilištima, fakultetima i 
institutima. Na pitanje predsjednice Rektorskoga zbora o tome kako će se 
sljedeće godine financirati cjeloviti programski ugovori, prof. dr. sc. Radovan 
Fuchs odgovorio je da MZO u suradnji sa Svjetskom bankom radi prijedloge o 
tome kako bi programski ugovori trebali izgledati. U raspravu se uključio Ivica 
Šušak istaknuvši da u Radnoj skupini koja će surađivati sa Svjetskom bankom u 
izradi programskih ugovora će biti uključeni i stručnjaci javnih financija, stručnjaci 
iz proračunskog računovodstva kao i stručnjaci koji izrađuju državni proračun 
budući je riječ o iznimno složenom i zahtjevnom sustavu, a trenutno najveći 
problem predstavljaju pitanja kriterija financiranja.   

Prof. dr. sc. Nikša Burum izvijestio je o upitima 30-ak studenata iz Ukrajine, a 
vezanim uz postojanje mogućnosti njihova smještaja u studentski dom te prava na 
subvencioniranu prehranu.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs odgovorio je da bi svi studenti koji dođu u Republiku 
Hrvatsku trebali dobiti status izbjeglice i ukoliko dolaze sa statusom izbjeglice i 
registriraju se na ulasku u Republiku Hrvatsku tim trenutkom ostvaruju pravo na 
zdravstveno osiguranje i zaštitu kao i na nastavak školovanja. Stoga, nakon što se 
prijave, sveučilišta će ih tretirati kao naše studente čime ostvaruju pravo na 
smještaj u studentskom domu koji će subvencionirati MZO.  

Prof. dr. sc. Vlado Guberac osvrnuo se na 7 ukrajinskih studenata koji studiraju 
na Odsjeku za kroatistiku u Osijeku te je upitao na koji način oni mogu zatražiti i 
dobiti studentsku iskaznicu tzv. iksicu kako bi imali omogućenu studentsku 
prehranu.  

Ivica Šušak odgovorio je da takvi studenti trebaju dobiti status raseljene osobe te 
se tek tada mogu unijeti u ISVU i ISSP sustav nakon čega će im država platiti 
troškove vezano uz studentski standard.  

Predsjednica Rektorskoga zbora zahvalila je ministru i državnom tajniku na 
konstruktivnoj raspravi i suradnji te ih zamolila da na jednoj od sljedećih sjednica 
iznesu prijedloge i glavne točke Zakona o osiguravanju kvalitete, prije nego što isti 
bude upućen u javnu raspravu.  

Ad.5. Imenovanje novoga člana i predsjednika Povjerenstva Rektorskog 
zbora za izradu prijedloga popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva 
i njihovih kratica te prijedloga popisa stručnih naziva i njihovih kratica 

Predsjednica Rektorskoga zbora u okviru ove točke istakla je da je potrebno 
imenovati novog člana i predsjednika Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu 
prijedloga popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te 
prijedloga popisa stručnih naziva i njihovih kratica iz razloga što je dosadašnji 
predsjednik prof. dr. sc. Marko Petrak iznenada preminuo. Rekla je da je potrebno 



 

imenovati i predstavnicu MZO-a koja će sudjelovati na sastancima i pružati stručnu 
pomoć Povjerenstvu slijedom zaprimljenog prijedloga MZO-a.  

Prof. dr. sc. Damir Boras za člana i predsjednika spomenutog Povjerenstva 
predložio je izv. prof. dr. sc. Ivana Milotića sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu i predsjednika Statutarnog odbora Sveučilišta u Zagrebu, koji je profesor 
na Katedri za rimsko pravo što je dodatni benefit zbog priprema kratica koje su 
uobičajeno na latinskom jeziku.  

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

ODLUKU 

o utvrđivanju članova i imenovanju novog člana i predsjednika 
Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu prijedloga popisa akademskih 

naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa 
stručnih naziva i njihovih kratica 

I. 

Utvrđuju se članovi Povjerenstva za izradu prijedloga popisa akademskih 
naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa 
stručnih naziva i njihovih kratica: 

1. prof. dr. sc. Goran Kardum, prorektor Sveučilišta u Splitu, član 
2. Jelena Uzelac, dipl. iur., predstavnica Vijeća veleučilišta i visokih škola, 

član 
3. Heli Hajdić Nikolić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu, član 
4. Darko Bošnjak, dipl. iur., glavni tajnik Medicinskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, član 
5. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskoga zbora, član 

II. 

Za člana i predsjednika Povjerenstva iz točke I. ove Odluke imenuje se izv. 
prof. dr. sc. Ivan Milotić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

III. 

Za predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja koji na sjednicama 
Povjerenstva sudjeluje i pruža stručnu pomoć potvrđuje se Marina 
Cvitanušić Brečić, voditeljica Službe za kvalitetu visokog obrazovanja, 
Uprava za visoko obrazovanje. 

IV. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad.6. Uvjeti i objava Natječaja za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te stručnih 
preddiplomskih studija u akademskoj 2022./2023. godini 

Predsjednica Rektorskoga zbora u okviru ove točke istakla je kako je potrebno 
donijeti Odluku kojom se potvrđuje Preporuka od 30. travnja 2021. o pravu 



 

prednosti upisa kandidata 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.  

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

ODLUKU 

 I.  

Rektorski zbor RH potvrđuje Preporuku od 30. travnja 2021. (Klasa: 602-
04/20- 05/23; Urbroj: 380-230/071-21-17) o pravu prednosti upisa kandidata 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.  

Preporuke iz točke I. ove Odluke odnose se na upis studenata u prvu godinu 
preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te diplomskog 
sveučilišnog studija, te na upis studenata u prvu godinu preddiplomskog i 
specijalističkog diplomskog stručnog studija u akademskoj godini 
2022./2023. 

III.  

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

IV.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Predsjednica Rektorskoga zbora potom je podsjetila da je obavijest o 
raspisivanju Natječaja potrebno objaviti na mrežnim stranicama Rektorskoga 
zbora, stoga je zamolila da sveučilišta dostave svoje natječaje kako bi isti bili 
objavljeni. Također, predložila je da se obavijest o natječaju osim u sveučilišnim 
novinama „Universitas“, objave i u javnim glasilima kako nacionalnim tako i lokalni 
te predlaže da se osim u Universitasu, oglas objavi i u Glasu Slavonije, Slobodnoj 
Dalmaciji, Novom listu i Jutarnjem listu.  

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

ODLUKU  

                                        I. 

Rektorski zbor RH će Natječaje za upis studenata u prvu godinu 
preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 
studija te stručnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2022./2023. 
svih javnih sveučilišta objaviti na mrežnim stranicama Rektorskoga zbora 
RH.  

 



 

II. 

Obavijest o raspisivanju Natječaja objavit će se u relevantnim tiskanim 
izdanjima koji pokrivaju regiju: Glas Slavonije, Slobodna Dalmacija, Novi list 
i Jutarnji list, a kao i ranijih godina i u sveučilišnim novinama „Universitas“.  

III.  

Sveučilišta su dužna poveznice na Natječaje iz točke I. ove Odluke dostaviti 
u elektroničkom obliku u Tajništvo Rektorskoga zbora zaključno sa 15. 
svibnja 2022. 

 

Ad.7.a.  Digitalna transformacija sveučilišta u RH: predstavljanje rada i 
uloge Sveučilišnog računskog centra (SRCE)  

Predsjednica Rektorskoga zbora na početku ove točke ukratko se osvrnula na 
Europsku strategiju za sveučilišta objavljenu u siječnju 2022., pritom spomenuvši 
četiri ključna cilja europske strategije koji uključuju jačanje europske dimenzije 
visokog obrazovanja i istraživanja, jačanje sveučilišta kao ključnih aktera u 
ostvarivanju uloge i vodstva EU-a na svjetskoj razini, jačanje položaja sveučilišta 
kao ključnih pokretača promjena u zelenoj i digitalnoj tranziciji te konsolidiranje 
sveučilišta kao centara europskog načina života. Istakla je da Europska komisija 
poziva zemlje članice EU da podrže sveučilišta koja su otvorena i imaju ključnu 
ulogu u digitalnoj tranziciji kroz programe Erasmus plus i Jean Monet. Traže da se 
podrži hibridna izvdeba nastave, razvoj digitalnih vještina studenata svih dobi, 
istraživača i osoblja te da se podrže posebne edukacije i obuke za 
multidisciplinarne kolegije u području umjetne inteligencije i kibernetske sigurnosti 
mikroelektronike i HPC-a (high performance computing) kroz Program digitalne 
Europe. Potom je dala riječ ravnatelju Srca, g. Ivanu Mariću.  

Ivan Marić u okviru ove točke predstavio je rad i ulogu Sveučilišnog računskog 
centra (Srce) u digitalnoj transformaciji sveučilišta. Na početku se osvrnuo na 
ključne aktivnosti koje provodi Srce kao primjerice izgradnja nacionalne e-
infrastrukture, pružanje digitalnih usluga, edukacija korisnika, napredna korisnička 
podršku itd. Također, rekao je da Srce vodi brigu o razvoju i održavanju niza 
informacijskih sustava koji čine osnovu nacionalne informacijske infrastrukture 
visokog obrazovanja. To su, prije svega Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), 
Informacijski sustav studentskih prava (ISSP), Informacijski sustav akademskih 
kartica (ISAK), Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira 
(ISRHKO) u sklopu kojeg je i Upisnik studijskih programa Republike Hrvatske, 
Informacijski sustav za potporu postupcima vrednovanja koje provodi AZVO 
(MOZVAG) te Informacijski sustav o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS) koji 
je trenutno u razvoju. Rekao je da će u sklopu NPOO-a u suradnji sa Carnetom, 
Srce izgraditi Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) čime 
će biti ispunjene pretpostavke za analizu podataka i praćenje programskih 
ugovora. Također, u okviru Srca djeluju i Hrvatski centar kompetencija za 
računarstvo visokih performansi HPC kao i centar za e-učenje koji radi puno na 
digitalnim kompetencijama nastavnika. Podsjetio je da je prošle godine pokrenut 
Nacionalni oblak za otvorenu znanost s ciljem uspostave Hrvatskog oblaka za 
otvorenu znanost, a u svrhu izrade nacionalnog plana otvorene znanosti u 
Hrvatskoj. Cilj spomenutih aktivnosti je povezivanje hrvatskog obrazovnog i 



 

istraživačkog prostora sa europskim. Na kraju je istaknuo da ukoliko se strateški 
dobro planira i povezuje s obrazovnim i istraživačkim ciljevima, tada e-
infrastruktura nije trošak nego rješenje.  

Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić je komentirao kako visokim učilištima nedostaje 
menadžerski upravljački softver.  

Predsjednica Rektorskoga zbora zahvalila je g. Ivanu Mariću istaknuvši kako 
Rektorski zbor prepoznaje ulogu i važnost koju Sveučilišni računski centar ima u 
digitalnoj transformaciji sveučilišta te mu daje podršku u daljnjem radu. Ujedno se 
zahvalila na svemu šta Srce radi za sustav znanosti i visokog obrazovanja.  

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

ZAKLJUČAK 

I. 

Rektorski zbor RH, nastavno na prioritet digitalne i zelene tranzicije u 
'Europskoj strategiji za sveučilišta’ (2022), podupire usklađivanje regulative 
i razvoj infrastrukture za digitalnu transformaciju sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj. 

II. 

Rektorski zbor podržava ulogu Sveučilišnog računskog centra (Srce) kao 
središnjeg nacionalnog centra koji će za potrebe svih sveučilišta razvijati i 
unaprjeđivati digitalnu infrastrukturu i usluge te pružati podršku njihovom 
korištenju: 

- infrastrukturu elektroničkih identiteta AAI@EduHR, 
- sustav digitalnih akademskih arhiva i repozitorija (Dabar) te 
podatkovne sustave Puh, Hrčak i dr., 
- informacijsku infrastrukturu (ISVU, ISSP/ISAK, ISRHKO, CroRIS, 
ISeVO, i dr.), 
- virtualnog okruženja za e-učenje (Merlin) te 
- napredne računalne i spremišne resurse kroz strateški projekt HR-
ZOO. 

III. 

Rektorski zbor podržava da Srce bude središnja institucija za izgradnju 
Hrvatskog oblaka za otvorenu znanost (HR-OOZ) koji će postati nacionalno 
organizacijsko i tehnološko okruženje za promociju i realizaciju otvorene 
znanosti te podržava da Srce bude središnja institucija za koordinaciju i 
razvoj digitalnog obrazovanja i unaprjeđenje digitalnih kompetencija 
nastavnika u sustavu visokog obrazovanja. 

Ad.7.b. Online obrazovanje  

Sjednici se pomoću Zoom platforme uključio izv. prof. dr. sc. Mario 

Konecki, posebni savjetnik rektora Sveučilišta u Zagrebu za internetske servise i 
koordinator Rektorskog zbora Republike Hrvatske za informacijske tehnologije, koji 
se u svom izlaganju osvrnuo na dokument Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj pod nazivom „Kriteriji i postupci za vrednovanje 



 

online studija“ te je predložio izmjene i dopune u sljedeća dva navoda. Naime, 
kriteriji predloženi u Dokumentu odnose se na studijske programe kod kojih se 
barem 50% predmeta izvodi online. Pod predmetom koji se izvodi online 
podrazumijeva se predmet kod kojega se barem 50% nastavnih sati izvodi online. 
Prijedlog je da se ovaj kriterij primijeni na sve akreditirane studijske programe na 
visokim učilištima u Hrvatskoj koji su akreditirani za izvođenje u kontaktnom obliku, 
na način da se u tim programima dozvoli primjenjivati hibridne oblike nastave koji 
uključuju online oblike izvođenja nastave do najviše 50% nastavnih sati na 
pojedinom predmetu, odnosno do najviše 50% predmeta koji se izvode online. 
Ujedno, u Dokumentu stoji da studenti koji upisuju online studijske programe mogu 
imati samo status izvanrednih studenata. Predlaže se izmjena ovog navoda na 
način da uključuje sve studentske statuse, odnosno da se ovi kriteriji odnose i na 
redovite studente. Navedene izmjene su predložene u cilju povećanja kvalitete 
nastave, omogućavanja ravnopravnog statusa studenata kojima je online studij 
jedina ili preferirana opcija, povećanja broja potencijalnih studenata, povećanja 
tehnoloških i metodičkih kompetencija nastavnika i proširenja mogućnosti 
obrazovnog sustava. 

Predsjednica Rektorskoga zbora zahvalila je izv. prof. dr. sc. Mariju Koneckom 
na prezentaciji istaknuvši pritom da se ideja hibridne nastave već i sada nalazi u 
domeni autonomije svakog sveučilišta. Zaključila je da Rektorski zbor prima na 
znanje spomenuti prijedlog.  

Ad.8. Razno  

Dr. sc. Mislav Balković u ime predsjednika Vijeća veleučilišta i visokih škola RH, 
doc. dr. sc. Damira Juge prenio je poziv na svečanu 20. sjednicu Vijeća, koja će se 
održati u petak, 13.5. u 11 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.  

Zbog nedostatka vremena za raspravu na sjednici, materijali pod točkom Razno 
poslani su članovima Rektorskoga zbora elektroničkim putem te su se očitovali na 
sljedeći način. 

Ad.8.1. Sastanak delegacije Rektorskoga zbora s delegacijom OECD-a 
(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) i 
Ministarstvom znanosti i obrazovanja 

Članovima Rektorskoga zbora elektroničkim putem dostavljena je molba MZO-a 
za sastanak s delegacijom OECD-a u okviru projekta ''Podrška digitalnoj 
transformaciji hrvatskih visokih učilišta”. Projekt analizira trenutno stanje 
digitalizacije u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj i osigurava namjensku 
tehničku podršku i stratešku podlogu za buduću digitalnu transformaciju. Svrha 
sastanka je ispitati u kojoj su mjeri dionici u sustavu visokog obrazovanja spremni 
i osposobljeni pružati digitalno obrazovanje te kakva je općenito dostupnost i 
primjerenost digitalne infrastrukture za digitalno učenje i poučavanje u Republici 
Hrvatskoj. Članovi Rektorskoga zbora zamoljeni su da imenuju do deset članova 
delegacije Rektorskoga zbora koji će sudjelovati na spomenutom sastanku. 
Slijedom navedenog, za predmetni sastanak u svojstvu predstavnika Rektorskoga 
zbora imenovani su: prof. dr. sc. Senka Maćešić, prorektorica za digitalizaciju i 
razvoj Sveučilišta u Rijeci; izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter, voditelj Ureda za 
istraživanje Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Tomislav Kilić, prorektor za 
poslovanje Sveučilišta u Splitu; prof. dr. sc. Tomislav Matić, dekan Fakulteta 
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku; prof. dr. sc. 



 

Zvjezdan Penezić, prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu Sveučilišta u 
Zadru; izv. prof. dr. sc Nebojša Stojčić, prorektor za poslovanje Sveučilišta u 
Dubrovniku; izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, prorektor za suradnju, inovacije i 
transfer tehnologija Sveučilišta J. Dobrile u Puli; prof. dr. sc. Vlado Tropša, 
prorektor za nastavu i studentska pitanja Sveučilišta Sjever i prof. dr. sc. Gordan 
Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta.  

Ad.8.2. Prijedlog za povećanje studentskog limita primitka od 15.000 kn kao 
porezne olakšice za roditelja/skrbnika 

Članovima Rektorskoga zbora dostavljen je prijedlog Hrvatskog studentskog zbora 
vezano uz nužnost promjene limita za studente od 15.000,00 kuna za poreznu 
olakšicu roditelja/skrbnika. Svoj su prijedlog uputili Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja i Ministarstvu financija te pojasnili kako je problem vezan uz sezonski 
rad studenata te nisku minimalnu satnicu uz opće povećanje cijena u 2022. godini. 
Slijedom navedenog, studenti smatraju limit prihoda studenata do 15.000,00 kuna 
u 2022. godini nedovoljan i kontraproduktivan za studentsko obrazovanje i 
funkcioniranje zbog čega ga je nužno povećati.  

Slijedom rasprave provedene elektroničkim putem, članovi Rektorskoga zbora u 
potpunosti su podržali prijedlog Hrvatskog studentskog zbora prema Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja i Ministarstvu financija, a vezanom uz povećanje limita za 
studente od 15.000 kuna za poreznu olakšicu roditelja/skrbnika.  

Ad.8.3. Unifikacija obrasca sveučilišne diplome na razini Republike Hrvatske 

Članovima Rektorskoga zbora dostavljen je na znanje dopis predsjednice Uprave 
Narodnih novina od 3. veljače kojim članove Rektorskoga zbora obavještava da su 
prema Odluci Vlade o ispravama i službenim obrascima, Narodne novine jedine 
ovlaštene za izdavanje, tiskanje i prodaju diploma i drugih službenih zaštićenih 
obrazaca iz domene visokoškolskog obrazovanja. Dosadašnja praksa je da se 
diplome nabavljaju na tržištu bez dodatnog nadzora i kontrole. Radi povećanja 
sigurnosti diplome kao službenog zaštićenog obrasca i javne isprave, a u dogovoru 
s MZO-om, potrebno je unificirati obrazac službene diplome na razini Republike 
Hrvatske pravilnikom koji bi definirao potrebne tehničke specifikacije te javne 
isprave. Nakon donošenja pravilnika, diplome bi se tiskale i nabavljale preko 
Narodnih novina. Spomenuti dopis dostavljen je rektorima na znanje, a o istome 
će se raspravljati na sljedećoj sjednici Rektorskoga zbora.  

Predsjednica Rektorskoga zbora zahvalila je svima na sudjelovanju i zaključila 
sjednicu u 16 sati.  

 

Zapisnik sastavile:          Predsjednica Rektorskoga zbora 

 
Paula Pavletić, prof. i                                       prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija 
Petra Lojen, mag. oec.                               Rektorica Sveučilišta u Rijeci  
 


