
Na temelju članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici 

(KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), a sukladno 

Pravilniku o studentskoj ispravi (Narodne novine, broj: 90/14),  Stručno vijeće Veleučilišta u 

Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2021. donosi 

 

ODLUKU 

o obliku i sadržaju studentske isprave 

Veleučilišta u Virovitici 

I. Opće odredbe 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuje se oblik i sadržaj studentske isprave koju izdaje Veleučilište 

u Virovitici (u daljnjem tekstu: Veleučilište) prilikom upisa na Veleučilište. 

 

Članak 2. 

Studentska isprava je studentska iskaznica koja je javna isprava kojom se dokazuje 

status studenta Veleučilišta. 

 

II. Studentska iskaznica 

 

Članak 3. 

Studentska iskaznica ima pravokutni oblik, veličine 85 mm x 54 mm. 

 

Članak 4. 

Studentska iskaznica sadrži sljedeće podatke: 

- broj studentske iskaznice 

- naziv visokog učilišta koje je izdalo iskaznicu; „Veleučilište u Virovitici“ 

- ime i prezime studenta 

- potpis studenta 

- fotografiju studenta 

- grb Republike Hrvatske, s natpisom: „Republika Hrvatska“ i na 

engleskome jeziku „Republic of Croatia“ 

- opće upute na hrvatskome: „Studentska iskaznica je službena isprava 

studenata u Republici Hrvatskoj“, i na engleskom jeziku „This document is 

an official identification card of students in the Republic of Croatia“ 

- tekst: „Ak. g. izdavanja:“ i na engleskome jeziku „Year of issue:“, uz 

navođenje akademske godine izdavanja studentske iskaznice 

Čip sadrži: 

- šifru Veleučilišta iz Upisnika Ministarstva znanosti i obrazovanja  

- ime i prezime studenta 

- OIB studenta 

- broj studentske iskaznice 

- područje za dodatne podatke i usluge 

- područje za dodatne vanjske usluge 

Magnetska traka sadrži: 

- ime i prezime studenta 

- broj studentske iskaznice 

- OIB studenta 



O obliku i dodatnom sadržaju studentske iskaznice odlučuje Stručno vijeće Veleučilišta,  

te je obvezno dodatni sadržaj studentske iskaznice objaviti na web stranici Veleučilišta, a 

grafički dizajn koji je različit od oblika propisanog pravilnikom Ministarstva objaviti na web 

stranici Veleučilišta i u Narodnim novinama. 

 

Članak 5. 

Gubitak, krađu, uništenje ili oštećenje studentske isprave student je dužan odmah 

prijaviti Veleučilištu.  

Veleučilište izdaje privremenu studentsku iskaznicu u slučaju gubitka, krađe, uništenja 

ili oštećenja studentske isprave, a koja vrijedi do izdavanja nove studentske iskaznice.  

 

Članak 6. 

U slučaju promjene osobnih podataka o studentu koji su sastavni dio studentske isprave, 

student je dužan u roku od 8 dana od dana nastanka promjene zatražiti promjenu podataka. 

 

Članak 7. 

Trošak izdavanja studentske isprave snosi student. 

 

 

III. Prijelazne i završne odredbe 

Članak 8. 

Studentske iskaznice sukladno odredbama ove Odluke izdaju se od akademske godine 

2021./2022. i to studentima koji te godine upisuju prvu godinu studija. 

Dosadašnje studentske iskaznice izdane prije akademske godine 2021./2022. ostaju na 

snazi i dalje.  

 

Članak 9. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obliku i sadržaju studentske 

isprave Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (KLASA: 602-04/13-

01/262, URBROJ: 2189-74-13-02 od 21. studenog 2013., KLASA: 602-04/17-02/36, 

URBROJ: 2189-74-17-01 od 14. srpnja 2017.). 

 

Članak 10. 

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta i stupa na snagu osmog dana 

od dana objave. 

 

KLASA: 602-04/21-02/51 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 19. svibnja 2021. 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 


