
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.) Stručno vijeće 

Veleučilišta u Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. donosi 

 

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o nagrađivanju studenata Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

 

Članak 1. 

  

Donosi se Pravilnik o nagrađivanju studenata Veleučilišta u Virovitici koji se nalazi u 

privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici i stupa na snagu 

osmog dana od dana objave.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/23 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

  

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

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.) Stručno vijeće 

Veleučilišta u Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. donosi 

PRAVILNIK 

o nagrađivanju studenata Veleučilišta u Virovitici 

 

1. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom o nagrađivanju studenata Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: 

Pravilnik) pobliže se određuju opći uvjeti i način nagrađivanja studenata Veleučilišta u 

Virovitici. 

Članak 2. 

(1) Studenti Veleučilišta u Virovitici nagrađuju se sljedećim nagradama:  

1. Dekanova nagrada   

2. Priznanje  

3. Zahvalnica 

(2) Student, kojem je tijekom studiranja izrečena stegovna mjera sukladno Pravilniku o 

stegovnoj odgovornosti studenata ili mjera kršenja odredbi Etičkog kodeksa 

akademskog ponašanja studenata ili koji svojim ponašanjem i/ili aktivnostima narušava 

ugled Veleučilišta, ne može biti dobitnik nagrade. 

 

 

2. DEKANOVA NAGRADA  

Članak 3. 

 Dekanova nagrada dodjeljuje se za iznimne rezultate postignute tijekom studiranja na 

Veleučilištu u Virovitici.  

Članak 4. 

(1) Kriterij za dobivanje Dekanove nagrade je najviša prosječna ocjena studenta koji se 

promovira, uz uvjet da je prosječna ocjena veća od 4,00, te da je student sve obveze iz 

preddiplomskog stručnog studija izvršio u roku od tri godine, odnosno sve obveze iz 

specijalističkog diplomskog stručnog studija u roku od dvije godine. 

(2) Ukoliko više studenata zadovolji kriterije i stekne jednake uvjete za dodjelu nagrade iz 

stavka 1. ovog članka, prednost ima onaj student koji je tijekom studija aktivno 

sudjelovao u sportskim, kulturnim, društvenim i ostalim aktivnosti aktivnostima na 

Veleučilištu u Virovitici.  

(3) Ukoliko niti jedan student ne ostvari prednost po kriteriju iz stavka 2. ovog članka, 

nagrada će se podijeliti između više studenata.  



Članak 5. 

Dekanova nagrada dodjeljuje se jednom za pojedinu akademsku godinu osim u slučaju 

iz članka 4. stavak 3. ovog Pravilnika. 

 

3. PRIZNANJE 

Članak 6. 

(1) Priznanje se dodjeljuje se za osobiti trud i rad uložen u izvršavanje svih studentskih 

obveza tijekom studiranja na Veleučilištu u Virovitici. 

(2) U pojedinoj akademskoj godini može se dodijeliti više Priznanja. 

 

 

4. ZAHVALNICA 

Članak 7. 

(1) Zahvalnica se dodjeljuje za iznimne rezultate postignute tijekom studiranja na 

sportskom, kulturnom, društvenom, inovativnom ili drugom planu. 

(2) U pojedinoj akademskoj godini može se dodijeliti više Zahvalnica. 

 

 

5. POSTUPAK NAGRAĐIVANJA 

Članak 8. 

O nagrađivanju studenata odlučuje Stručno vijeće na prijedlog dekana Veleučilišta u 

Virovitici.  

Članak 9. 

(1) Nagrada se sastoji od pisane plakete:  

- „Dekanova nagrada“,  

- „Zahvalnica“, 

- „Priznanje“.  

 

Članak 10. 

 Nagrade se uručuju na svečanoj promociji ili u drugoj svečanoj prigodi.  

 

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

 



Članak 12. 

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nagrađivanju studenata 

Visoke škole Virovitica (KLASA: 602-04/14-01/229, URBROJ: 2189-74-14-02 od 05. 

studenog 2014., KLASA: 602-04/16-02/05, URBROJ: 2189-74-16-01 od 09. veljače 2016., 

KLASA: 602-04/20-02/03, URBROJ: 2189-74-20-01 od 27. veljače 2020.). 

 

Članak 13 

 Ovaj Pravilnik objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta i stupa na snagu osmog dana 

od dana objave.  

 

KLASA: 602-04/21-02/23 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

  

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

           


