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Klasa: 003-01/07-01/18 
Ur. br.: 2170-57-01-07-1 
Rijeka, 19. srpnja 2007.  
 
Na temelju članka 84. točka 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07), članka 
58. i 148. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 30. prosinca 2004. godine, Senat Sveučilišta u Rijeci, na 29. sjednici održanoj 19. 
srpnja 2007. godine donosi  
 
 

Pravilnik o obliku diplome i sadržaju i obliku svjedodžbe,  
potvrde i uvjerenja   

 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom propisuje se oblik diploma, te sadržaj i oblik svjedodžbi, potvrda i uvjerenja, koje se izdaju studentima po završetku 
sveučilišnih diplomskih studija, sveučilišnih preddiplomskih i stručnih studija, te  završetku programa stručnog usavršavanja, koje organizira 
Sveučilište i njezine znanstveno-nastavne sastavnice (dalje u tekstu: sastavnice). 
 
 

Članak 2. 
 

Oblik diploma, svjedodžbi, potvrda i uvjerenja propisani su na obrascima tiskanim uz ovaj Pravilnik od 1-5, te čine njegov sastavni dio. 
 
 
 
 



II. SADRŽAJ I OBLIK DIPLOME  
Članak 3. 

 
Sadržaj diploma određen je Pravilnikom o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. 

 
 
 

Članak 4. 
 

Obrazac diplome sastoji se od obrasca korica i obrasca diplome. 
Obrazac korica izrađuje se u obliku mape tvrđeg papira, u boji Sveučilišta. Na prednjoj strani korica tiska se grb i naziv Sveučilišta i 
sastavnice u zlatnoj boji. 
Obrasci diploma tiskaju se na dokumentnom bijelom dvjestopedeset gramskom (250 g/m2.) papiru veličine 29,5 x 21 cm, obrubljen 
starohrvatskim pleterom u zlatnoj boji. 
U obrascima diploma u sredini je utisnut grb Republike Hrvatske, grb Sveučilišta u Rijeci i grb sastavnice u tamnijoj boji. 
Obrasci diplome tiskani su na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.  
Vrstu i veličinu slova određuju sastavnice Sveučilišta. 
 

 
 
III. SADRŽAJ I OBLIK SVJEDODŽBE, POTVRDE  I UVJERENJA 
 

Članak 5.  
 

Sadržaj i oblik svjedodžbi istovjetan je mutatis mutandis sadržaju diplome.  
Obrazac svjedodžbe sastoji se od obrasca korica i obrasca svjedodžbe.  
 

Članak 6. 
 

Sadržaj i oblik potvrda i uvjerenja utvrđen je u obrascima 4 i 5 koji čine sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac sa stečenim ECTS bodovima). 
 

Članak 7. 
 

Obrasci svjedodžbi, potvrda i uvjerenja tiskaju se na dokumentnom dvjestopedeset gramskom (250 g/m2) papiru u boji koji određuje 
nositelj studija (ili plava boja Sveučilišta) veličine 29,5 x 21 cm obrubljen starohrvatskim pleterom. 
Boju podloge, boju starohrvatskog pletera te druga obilježja (osim grba i naziva) određuju nositelji programa sveučilišnog preddiplomskog i 
stručnog studija odnosno nositelji programa stručnog usavršavanja. 



Članak 8.  
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od objave na oglasnoj ploči Sveučilišta u Rijeci.  
 
 

                  
 
 

       
Pravilnik o obliku diplome i sadržaju i obliku svjedodžbe potvrde i uvjerenja  Sveučilišta u Rijeci objavljen je na oglasnoj ploči Sveučilišta 
u Rijeci 23. srpnja 2007. godine te je stupio na snagu 30. srpnja 2007. godine   

 

 

                   GLAVNA TAJNICA 
 

                        Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Logo sastavnice                                                                                                                           
Republika Hrvatska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korice plave boje 
 
 
 

Obrazac 1 



Logo sastavnice                                                                                                            
Republika Hrvatska 

puni naziv sastavnice i sjedište 

D I P L O M A 
 

IME PREZIME 
 

rođen dd. mjesec gggg. godine u Mjestu, Država, 
završio je dvogodišnji (ili jednogodišnji) diplomski sveučilišni studij  

NAZIV STUDIJA /naziv SMJERA 
te dd. mjesec gggg. stekao 120 (ili 60) ECTS bodova i akademski naziv 

MAGISTAR NAZIV STRUKE   
s najvećom pohvalom – SUMMA CUM LAUDE 

                                                           sa svim pohvalama, častima i pravima. 
         
       Hologram 
 
 
Broj:                                  Suhi pečat             Dekan 

Rijeka, dd. mjesec gggg.                                                                     

Obrazac  2 



                    Logo sastavnice                                                                                                           
Republika Hrvatska 

puni naziv sastavnice i sjedište 

S V J E D O D Ž B A 
IME PREZIME 

 
rođen dd. mjesec gggg. godine u Mjestu, Država, 

završio je trogodišnji (ili četverogodišnji) preddiplomski sveučilišni studij  
NAZIV STUDIJA /naziv SMJERA 

te dd. mjesec gggg. stekao 180 (ili 240) ECTS bodova i akademski naziv 
SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) NAZIV STRUKE  

s velikom pohvalom - MAGNA CUM LAUDE 
                                                           sa svim pohvalama, častima i pravima. 
           
      Hologram 
 
 
Broj:               Suhi pečat                 Dekan  

Rijeka, dd. mjesec gggg.                                                                     

Obrazac  3 



                                             
 
   LOGO SASTAVNICE                                                                                                                                                  SVEUČILIŠTE U RIJECI                                                                                                                                                                                                                                

  
 
 
                          

naziv SASTAVNICE   
izdaje 

 

POTVRDU  
 

IME I PREZIME  
 

rođenom dd. mjesec gggg. u Mjestu, Država   
za sudjelovanje u radu/pohađanju 

NAZIV (stručnog usavršavanja, seminara, tečaja ili sl. ) 
održanog ________________.  

  
Broj:                             Čelnik  
                                          
Mjesto, dd. mjesec gggg.                                                _______________ 

Obrazac 4 



                                                                                                                                                                                  
 

LOGO SASTAVNICE                                                                                                                                          SVEUČILIŠTE U RIJECI 
 
 
                                                         

naziv SASTAVNICE    
izdaje 

POTVRDU  

IME I PREZIME  
rođenom dd. mjesec gggg. u Mjestu, Država   

za sudjelovanje u radu/pohađanju 
NAZIV (stručnog usavršavanja, seminara, tečaja ili sl.)  

održanog ________________.  
Broj postignutih ECTS bodova __________. 

 
 
Broj:                              Čelnik 
                                          
Mjesto, dd. mjesec gggg.                                                                                                               _______________ 

Obrazac 5 


