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 Na temelju zaključka sa 6. sjednice Rektorskoga zbora, koja je održana u Rijeci 19. lipnja 
2008. godine, sukladno članku 7. stavku 4. Zakona o športu (Narodne novine, broj 71/06. i 
150/08.) a vezano uz članak 4. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine, broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH i 46/07.), poštujući 
potrebu i opredjeljenje hrvatskoga društva za obrazovanjem, u želji da mladi i sposobni ljudi, koji 
su dokazali svoju vrijednost športskim ostvarenjima upišu, pohađaju i završe studij u Republici 
Hrvatskoj, te polazeći od potrebe stvaranja odgovarajućih uvjeta studiranja kategoriziranih 
športaša i športašica (u daljnjem tekstu: kategorizirani športaši), u svrhu usklađenja športske 
karijere i zahtjeva obrazovnoga sustava visokih učilišta, Rektorski zbor donosi sljedeću 
 
 

PREPORUKU 
 

 O UVJETIMA STUDIRANJA  
KATEGORIZIRANIH ŠPORTAŠA 

 
 
 

1.) Sustavno reguliranje uvjeta studiranja kategoriziranih športaša na visokim učilištima 
omogućit će kategoriziranim športašima pravodobne i transparentne informacije o uvjetima 
studiranja kako bi se mogli odlučiti za pohađanje određenoga studija uz poznate uvjete koje 
moraju za to ispuniti i prava kojima se kao kategorizirani športaši mogu tijekom studiranja 
koristiti. 
  

2.) Konstatira se da su kategorizirani športaši oni športaši koji su ostvarili određene 
športske rezultate ili poredak na natjecanjima koja organiziraju ili koja su pod jurisdikcijom 
nacionalnih športskih saveza, odnosno koja organizira ili su pod jurisdikcijom međunarodnoga 
športskog saveza koje priznaje Međunarodni olimpijski odbor, odnosno Međunarodni 
paraolimpijski odbor i Međunarodni športski savez gluhih ili koji je član Općega udruženja 
međunarodnih športskih saveza,  te se slijedom takvoga športskog rezultata, sukladno kriterijima 
kategorizacije za pojedini šport, razvrstava u određenu kategoriju športaša, te se o tome izdaje 
rješenje o kategorizaciji kao javna isprava.  
 

2.1.) Kriteriji kategorizacije, postupak izdavanja kategorizacije, vrijeme trajanja pojedine 
kategorizacije te ostali elementi važni za kategorizaciju športaša, propisani su Pravilnikom o 
kategorizaciji športaša koji donosi Hrvatski olimpijski odbor odnosno Pravilnikom o 
kategorizaciji športaša s invaliditetom koji donosi Hrvatski paraolimpijski odbor i Pravilnikom o 
kategorizaciji gluhih športaša koji donosi Hrvatski športski savez gluhih, na temelju odredbi  
članka 6. Zakona o športu. 
  

3.) Visoka učilišta mogu svojim općim aktima propisati posebne uvjete studiranja za 
redovite studente - kategorizirane športaše u Republici Hrvatskoj, ovisno o stupnjevima 
kategorizacije uz prihvaćanje specifičnosti i mogućnosti pojedinoga studija. Pri tome je potrebno 
uzeti u obzir: 
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3.1. vrednovanje statusa kategoriziranih športaša pri utvrđivanju uvjeta za upis na studij; 
 
3.2. prilagodbu uvjeta za prisutnost studenata – kategoriziranih športaša na nastavi;  
 
3.3. mogućnost polaganja kolokvija i ispita i izvan redovitih ispitnih termina; 
 
3.4. prilagodbu obveza za upis studenata – kategoriziranih športaša u sljedeći semestar, 
trimestar ili godinu studija; 
 
3.5. mogućnost osiguravanja mentora ili voditelja za studente – kategorizirane športaše; 
 
3.6. mogućnost dodjele prava na produljeni status redovitoga studenta; 
 
3.7. reguliranje pitanja mirovanja obveza studenata – kategoriziranih športaša. 

 
4.) Pravo na posebne uvjete studiranja kategorizirani športaši imaju zato da im se 

omoguće pripreme i nastupi na velikim natjecanjima, a kako bi mogli uskladiti studijske obveze i 
obveze u športu. Pod pojmom velikih športskih natjecanja podrazumijevaju se natjecanja od 
visokog međunarodnog i nacionalnog značaja koja su osnova za kategorizaciju športaša.  
 
 5.) Status kategoriziranih športaša na pojedinome visokom učilištu utvrđuje se na početku 
semestra, trimestra ili akademske godine za sljedeći semestar, trimestar ili akademsku godinu, 
sukladno studijskome programu i općem aktu visokoga učilišta, a na temelju rješenja o 
kategorizaciji športaša. 
 

6.) Visoka učilišta mogu općim aktom propisati posebne uvjete za upis na studij za 
kategorizirane športaše koji su završili odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje.  
 

7.) Visoka učilišta mogu propisati moguće izostanke s nastave kategoriziranih športaša, u 
pogledu priznavanja prava na dobivanje potpisa o urednome pohađanju nastave, u rasponu od 30 
posto do 70 posto, a s obzirom na stupanj kategorizacije, uzimajući pri tome u obzir mogućnosti 
studijskoga programa. 

 
7.1.) Prilikom reguliranja pohađanja nastave za kategorizirane športaše, visoka učilišta 

mogu predvidjeti mogućnost učenja na daljinu (na temelju e-učenja ili na druge načine). 
 

7.2.) Visoka učilišta mogu propisati studentima - kategoriziranim športašima obvezu 
najave izostanka s nastave uz predočenje dokaza o opravdanosti izostanka. 

 
8.) Visoka učilišta mogu propisati mogućnost prilagodbe termina i načina polaganja ispita 

i kolokvija, pismenih ili usmenih, u slučaju opravdanih i dokumentiranih razloga, a u skladu sa 
specifičnostima izvođenja pojedinoga studijskog programa i stupnjem kategorizacije športaša.  
 

9.) Visoka učilišta mogu sukladno specifičnostima studijskoga programa i stupnju 
kategorizacije športaša, propisati mogućnost upisa u sljedeći semestar, trimestar ili godinu studija 
studenata - kategoriziranih športaša, ako su stekli od 10 posto do 30 posto manje ECTS bodova 
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od onoga koji je propisan studijskim programom i općim aktom visokoga učilišta, sukladno 
hodogramu studija.  
 

10.) U svrhu ostvarivanja prava kategoriziranih športaša i uspjeha tijekom studija, a 
slijedom odredbe članka 87. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, visoko 
učilište može osigurati mentora ili voditelja za studente - kategorizirane športaše, koji bi im 
pomogao tijekom studija te pratio studentov rad i postignuća, ako za to postoji interes studenta - 
kategoriziranoga športaša te ako za to postoje mogućnosti studija.  
 

11.) Visoka učilišta mogu iznimno za kategorizirane športaše propisati pravo na upis 
smanjenoga opsega studijskih obveza izraženih ECTS bodovima u odnosu na obveze propisane 
studijskim programom i općim aktom visokoga učilišta, uzimajući u obzir specifičnost studija i 
stupnja kategorizacije športaša. U takvim slučajevima visoka učilišta će propisati i odgovarajuće 
produljenje statusa redovitoga studenta za studente – kategorizirane športaše koji se koriste ovim 
pravima. 
 

12.) Visoka učilišta mogu propisati pravo na mirovanje obveza studenata – 
kategoriziranih športaša radi ispunjavanja opravdanih športskih obveza (na primjer: pripreme za 
olimpijske igre ili drugo važno međunarodno natjecanje, u duljem trajanju, u pravilu izvan mjesta 
stanovanja, odnosno studija) te način i uvjete za ostvarivanje navedenoga prava.  
 

13.) Visoka učilišta mogu propisati posebne uvjete za mobilnost kategoriziranih športaša 
koji moraju mijenjati mjesto studija zbog nastavka športske karijere.  
    

14.) Visoka učilišta mogu propisati obveze kategoriziranih športaša u predstavljanju 
visokoga učilišta na različitim razinama studentskih športskih natjecanja, ali i drugih 
promotivnih, humanitarnih i sličnih aktivnosti gdje vrhunska športska dostignuća pojedinih 
kategoriziranih športaša mogu pridonijeti rezultatima i ugledu visokoga učilišta, a u dogovoru sa 
športskim klubom i trenerom radi usklađivanja trenažnoga plana i programa. Visoko učilište 
može za studenta koji bez opravdanoga razloga (športska ozljeda, bolest, trudnoća i sl.) odbije 
zahtjev visokoga učilišta za sudjelovanje u određenome programu za visoko učilište, propisati 
ograničenja u korištenju posebnih uvjeta studiranja koje su mu općim aktom toga visokog učilišta 
priznate kao studentu – kategoriziranome športašu. 
 

15.) Visoka učilišta će općim aktom propisati način i uvjete daljnjega tijeka studiranja u 
slučaju prestanka statusa kategoriziranoga športaša. 
 

16.) Radi što uspješnijega ostvarivanja prava kategoriziranih športaša predviđenih općim 
aktom visokoga učilišta, visoka učilišta će surađivati sa sveučilišnim tijelima nadležnim za šport i 
nacionalnim sveučilišnim športskim savezom i ostalim nadležnim tijelima i organizacijama 
jedinica lokalne samouprave koje pripadaju djelokrugu sveučilišta. 
 

17.) Rektorski zbor će uputiti ovu preporuku sveučilištima kako bi se preporuka provela.  
O provedbi ove preporuke, sveučilišta će obavijestiti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i 
Rektorski zbor. 
 


