
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.) dekan Veleučilišta 

u Virovitici dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š., donosi 

 
ODLUKU 

o donošenju Pravilnika o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj  

u Studentskom domu Virovitica 

 

 

Članak 1. 

Donosi se Pravilnik o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj u Studentskom domu 

Virovitica 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: 602-04/21-02/36 

URBROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 
 

 

 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.) dekan Veleučilišta 

u Virovitici dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š., donosi 

 

P R A V I L N I K 

o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj  

u Studentskom domu Virovitica 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja koja se odnose na: 

1. namjenu Studentskog doma Virovitica (daljnjem tekstu: Studentski dom), 

2. pravo studenata na smještaj u Studentski dom,  

3. uvjete, način i vrijeme ostvarivanja i korištenja prava na smještaj 

4. uvjete pod kojima studenti – korisnici smještaja mogu izgubiti pravo na smještaj 

5. prava i obveze studenta prilikom useljenja u Studentski dom 

6. prava i obveze studenata kao korisnika smještaja u Studentskom domu. 

 

II. NAMJENA STUDENTSKOG DOMA 

Članak 2. 

Studentski dom je u sastavu Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: Veleučilište), 

namjenskog je karaktera i ima jedinstven tretman kao objekt studentskog standarda. 

Članak 3. 

Kapacitet mjesta za svaku akademsku godinu utvrđuje dekan Veleučilišta. 

 

III. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA I KORIŠTENJA PRAVA NA SMJEŠTAJ  

Članak 4. 

Pravo na smještaj u Studentski dom imaju redoviti studenti Veleučilišta temeljem Pravilnika o 

uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (u 

daljnjem tekstu Pravilnik) kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

 



Članak 5. 

Za svaku akademsku godinu Veleučilište utvrđuje pojedinačno pravo na smještaj putem 

natječaja za redovite studente. 

Natječaj  raspisuje dekan Veleučilišta, a temeljem Odluke Ministarstva znanosti i  obrazovanja 

o subvencioniranom stanovanju.  

Natječaj, pored ostalog mora sadržavati i: 

1.uvjete i popis dokumenata o dokazima ispunjavanja uvjeta, 

2.vrijeme trajanja natječaja 

3.vrijeme za obradu dokumentacije i način objavljivanja rezultata natječaja, 

4.uputu o pravnom lijeku. 

Određeni broj mjesta od ukupnih smještajnih kapaciteta u Studentskom domu može se izuzeti 

iz natječajne kvote te se može rezervirati za posebne potrebe Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, odnosno Veleučilišta i to za studente u okviru međunarodne razmjene, studentske 

prakse, kulturne razmjene, za studente vrhunske sportaše i u drugim slučajevima. 

Članak 6. 

Ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na smještaj kandidati dokazuju odgovarajućom 

dokumentacijom u skladu s raspisanim natječajem. 

Dokumentacija koja je potrebna u postupku ostvarivanja prava na smještaj podložna je provjeri. 

Dokumentacija dostavljena izvan natječajnog roka neće se uvažiti. 

Članak 7. 

Rezultat natječaja za pojedinog kandidata dobije se bodovanjem priloženih dokumenata 

(dokaza) o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na smještaj, a prema Pravilniku iz članka 

4. ovog Pravilnika.  

Broj bodova pojedinog kandidata određuje mu mjesto na rang listi. 

Donju granicu (kvotu) mogućnosti realizacije ostvarenog prava na subvenciju za smještaj 

svojom odlukom utvrđuje nadležno ministarstvo. 

Kandidati koji se na rang listi nalaze ispod donje granice, svrstavaju se na listu čekanja i pravo 

na smještaj mogu ostvariti tijekom akademske godine na upražnjena mjesta. 

Članak 8. 

Rezultati natječaja dostavljaju se kandidatima na prikladan način i to: 

1. putem rang liste o rezultatima natječaja na oglasnoj ploči Studentskog doma i 

Veleučilišta 

2. na internet adresi Studentskog doma  



Uz rezultate objavljuje se i pouka o pravnom lijeku. 

Nakon završetka roka za podnošenje prigovora i rješavanja pristiglih prigovora, privremena 

rang lista za ostvarivanje prava na smještaj postaje konačna rang lista. 

 

IV. PRAVA I OBVEZE STUDENATA 

Članak 9. 

Studenti se useljavaju u Studentski dom na temelju objavljenih konačnih rezultata natječaja i 

rokova za useljenje. 

Prilikom useljenja u Studentski dom student je dužan priložiti potrebne dokumente i isprave, te 

sklopiti ugovor o korištenju smještaja s Veleučilištem. 

Ako student ne useli u Studentski dom u objavljenom roku, gubi pravo na smještaj. Izuzetak je 

kada student na vrijeme javi da neće iz opravdanih razloga (smrtni slučaj u bližoj obitelji, bolest 

i sl.) biti u mogućnosti useliti u navedenom roku, te naknadno to dokumentira. 

Student ne može useliti u Studentski dom bez liječničke potvrde (uvjerenja) da nema 

kontraindikacija za smještaj u Studentski dom. 

Članak 10. 

Student gubi pravo na korištenje smještaja u Studentskom domu: 

1. ako je iz bilo kojeg razloga izgubio status redovitog studenta, 

2. ako na vrijeme ne useli u Studentski dom, 

3. ako ne dostavi liječničku potvrdu da nema kontraindikacija za smještaj u Studentski 

dom, 

4. u slučajevima utvrđenim Pravilnikom Ministarstva, 

5. ili prema odredbama Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata u 

Studentskom domu Virovitica.  

V. NADLEŽNA TIJELA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA 

Članak 11. 

Postupak ostvarivanja prava na smještaj studenata u Studentski dom, kontrolu i nadzor, te   

dosljednu primjenu ovog Pravilnika provode povjerenstva i to: 

1.Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, 

2.Povjerenstvo za rješavanje prigovora. 

Članove gore navedenih povjerenstava i njihove predsjednike imenuje dekan Veleučilišta i to: 

• iz redova studenata – 1 člana 



• iz reda zaposlenika Veleučilišta – 2 člana. 

Administrativne, stručne i tehničke poslove u svezi s radom gore navedenih povjerenstava 

obavlja Centar za studentski standard Veleučilišta.  

1.POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  

Članak 12. 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja vrednuje prijave studenata za ostvarivanje prava na 

smještaj. 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja: 

• organizira provedbu natječaja za ostvarivanje prava na smještaj, 

• vrednuje prijave studenata iz natječaja, 

• utvrđuje privremenu rang listu. 

2. POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA 

Članak 13. 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora je drugostupanjsko tijelo koje rješava prigovore studenata 

u postupku ostvarivanja i korištenja prava na smještaj u Studentski dom. 

Prigovori na odluku o rezultatima natječaja podnose se Povjerenstvu za rješavanje prigovora u 

roku navedenom u natječaju. 

Povjerenstvo je dužno u roku navedenom u natječaju donijeti odluku po prigovoru. 

Odluka Povjerenstva se dostavlja studentu, odnosno objavljuje na oglasnoj ploči Studentskog 

doma. 

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora je konačna, a protiv odluke nezadovoljna strana 

može pokrenuti upravni spor. 

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 14. 

Prava i obveze studenata – korisnika smještaja Studentskog doma regulirana su Pravilnikom o 

domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Virovitica i ovim 

Pravilnikom. 

Nepridržavanje odredaba općih i pojedinačnih akata Veleučilišta povlači disciplinsku 

odgovornost korisnika smještaja. 

Sve administrativno-tehničke poslove koji proizlaze iz primjene ovog Pravilnika obavlja Centar 

za studentski standard Veleučilišta.  



Članak 15. 

Dekan Veleučilišta može donositi posebne odluke i ostale akte radi primjene i provedbe ovog 

Pravilnika. 

Veleučilište može propisati da studenti snose naknadu za troškove natječajnog postupka za 

ostvarivanje i korištenje prava na smještaj. 

Odluku o visini naknade troškova natječajnog postupka donosi dekan Veleučilišta. 

Članak 16. 

Ostvareno pravo na smještaj student može koristiti za vrijeme trajanja jedne akademske godine. 

Studenti mogu pod određenim uvjetima koje Veleučilište posebno propiše, ostvariti pravo na 

privremeni smještaj u Studentskom domu. Pod privremenim smještajem podrazumijeva se 

smještaj u vremenu od 16. srpnja do 31. kolovoza. 

Članak 17. 

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

se jednako na muški i ženski spol. 

Članak 18. 

Stupanjam na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o domskom redu i uvjetima 

boravka studenata u Studentskom domu Virovitica (KLASA: 602-04/17-13/13, URBROJ: 

2189-74-17-02 od 14. kolovoza 2017.) 

Članak 19. 

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

dana objave. 

 

KLASA: 602-04/21-02/36 

URBROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 
 

 DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 


