
Na temelju članka 11., 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.) Upravno vijeće 

Veleučilišta u Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 20. svibnja 2021. donosi 

 

 

ODLUKU 

o izgledu, sadržaju i uporabi zastave i logotipa  

Veleučilišta u Virovitici 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se izgled, sadržaj i način uporabe zastave i logotipa 

Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: Veleučilište). 

  

Članak 2. 

Zastavom i logotipom Veleučilišta predstavlja se Veleučilište te se izražava pripadnost 

Veleučilištu na način kojim se izražava njezin ugled i dostojanstvo.  

 

 

Članak 3. 

Zastava Veleučilišta je plave boje, odnos duljine i širine zastave je 2:1. 

Zastava ima na sredini logotip Veleučilišta čija je širina 1/2 širine zastave, a ispod 

logotipa je ispisano: Veleučilište u Virovitici. 

Likovno rješenje zastave nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

Članak 4. 

Zastava Veleučilišta ističe se: 

- na zgradi i u prostorijama Veleučilišta, 

- na drugim mjestima i u prigodama u kojima sudjeluje Veleučilište, a u skladu s 

odredbama ove Odluke. 

 

Članak 5. 

Likovno rješenje logotipa Veleučilišta nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen 

sastavni dio. 

 

Članak 6. 

Logotip Veleučilišta koristi se: 

- u zaglavlju akata Veleučilišta, 

- na natpisnim pločama na zgradi i u prostorijama Veleučilišta, 

- na zastavi Veleučilišta, 

- diplomama, svjedodžbama i drugim javnim ispravama koje izdaje Veleučilište, 

- na službenim pozivnicama, čestitkama, tiskanicama i drugim pismenima koje koristi 

Veleučilište, 

- na službenim izdanjima čiji je izdavač Veleučilište, 

- na odorama i drugim odjevnim predmetima Veleučilišta, 

- u znamenjima udruga i drugih organizacija Veleučilišta, 

- u drugim slučajevima koji su u skladu s odredbama ove Odluke 

 

 



Članak 7.  

Zastavi i logotipu Veleučilišta ne smije se ništa dodavati, odnosno iz njih izostavljati, 

niti se smiju mijenjati na bilo koji način suprotan odredbama ove Odluke 

 

Članak 8. 

Zastava i logotip Veleučilišta ne smiju se unositi u sastav drugog logotipa, grba ili 

znaka. 

Iznimno, zastava i logotip Veleučilišta smiju se rabiti na način utvrđen u stavku 1. 

ovog članka uz odobrenje Upravnog vijeća na način da se takvom uporabom osigurava 

dostojanstvo i ugled Veleučilišta. 

Članak 9.  

Zastava i logotip Veleučilišta smiju se rabiti na način kojim se ne narušava ugled i 

dostojanstvo znamenja, odnosno javne ustanove koju predstavljaju. 

Dotrajali, neuredan, poderan ili na drugi način oštećen logotip ili zastavu Veleučilišta 

nije dozvoljeno javno isticati te se isti mora zbrinuti na način koji onemogućava njegovu 

daljnju uporabu i isticanje.  

Članak 10.  

Uporaba logotipa  i zastave Veleučilišta slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u 

odgojno – nastavne svrhe na način kojim se osigurava dostojanstvo i ugled Veleučilišta. 

Logotip i zastava  Veleučilišta ne smiju se rabiti kao robni ili uslužni žig, uzorak ili 

model i kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluge. 

 

Članak 11. 

Ako se na bilo koji način utvrdi da se logotip i/ili zastava Veleučilišta rabe suprotno 

odredbama ove Odluke, Upravno vijeće zatražit će usklađivanje postupaka s odredbama ove 

Odluke, a u slučaju da se ne postupi po zahtjevu, zatražit će se pokretanje postupka pred 

nadležnim tijelima. 

 

Članak 12. 

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

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 13. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o o izgledu, sadržaju i uporabi 

zastave i logotipa Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (KLASA: 

017-01/13-01/01, URBROJ: 2189-74-13-02 od 15. studenog 2013., KLASA: 602-04/17-

02/38, URBROJ: 2187-74-17-02 od 17. srpnja 2017.). 

 

Članak 14. 

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

od dana objave.  

 

KLASA: 602-04/21-02/57 

URBROJ: 2189-74-21-02 

U Virovitici, 20. svibnja 2021. 

 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

PREDSJEDNICA  

izv.prof. dr.sc. Vesna Bedeković, prof.v.š. 
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