
Na temelju članka 45. i svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 

012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), a u skladu sa Zakonom o 

priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj: 158/03, 198/03, 

138/06, 124/09, 45/11), Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 3. sjednici održanoj dana  

02. lipnja 2021. godine donosi  

 

 

 
 

ODLUKU 

o donošenju  

Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih  

visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija  

 

 

 

I 

Donosi se Pravilnik Veleučilišta u Virovitici o akademskom priznavanju inozemnih 

visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini 

njen sastavni dio.  

 

 

II 

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

osmog dana od dana objave.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/68 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 02. lipnja 2021.   

 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 45. i svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 

012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), a u skladu sa Zakonom o 

priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj: 158/03, 198/03, 

138/06, 124/09, 45/11), Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 3. sjednici održanoj dana           

02. lipnja 2021. godine donosi  

 

PRAVILNIK 

o akademskom priznavanju inozemnih  

visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija  

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja u vezi postupka akademskog priznavanja 

inozemnih visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija i/ili razdoblja studija provedenog na 

inozemnom visokom učilištu, a u svrhu nastavka obrazovanja na Veleučilištu u Virovitici (u 

daljnjem tekstu: Veleučilište). 

 

Članak 2. 

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i/ili 

razdoblja studija (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi se Uredu za akademsko priznavanje 

inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Veleučilišta (u daljnjem tekstu: 

Ured). 

Zahtjev se podnosi na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a sadrži:  

- ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacije u izvorniku, 

- ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija, 

- ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti (prijepis 

položenih ispita s ocjenama i ostvarenim ECTS bodovima u izvorniku), 

- ovjeren prijevod prijepisa položenih ispita s ocjenama i ostvarenim ECTS bodovima, 

- službeni plan i program studija iz kojeg je vidljiv tijek studija i kratak sadržaj svakog 

odslušanog i/ili položenog predmeta izdan na izvornom jeziku i u prijevodu koji ne treba 

biti ovjeren, izdan od visokog učilišta ili se nalazi na službenoj mrežnoj stranici visokog 

učilišta, 

- dodatak diplomi (diploma supplement) u izvorniku (ukoliko ga izdaje inozemna 

visokoškolska institucija), 

- potvrdu o uplati naknade za troškove postupka, 

- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva. 

 

Članak 3. 

Ured obavlja stručne i administrativne poslove za priznavanje inozemnih 

visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija te djeluje u sastavu: prodekan za nastavu 

(voditelj Ureda) i pročelnici Odjela Veleučilišta, a imenuje ih dekan. 

Ured radi na sjednicama koje saziva voditelj Ureda te donosi odluke većinom glasova 

prisutnih članova, ukoliko postoji kvorum. 

Na sjednice se, prema potrebi, poziva i tajnik visoke škole i voditelj studentske referade 

Ured vodi postupak temeljem zahtjeva stranke i na temelju isprava, drugih dokaza i 

podataka o kvalifikaciji čije se priznavanje traži. 

 

Članak 4. 

O priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i/ili razdoblja studija odlučuje se 

rješenjem te se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 

 



Članak 5. 

Ured je dužan u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva predložiti Stručnom vijeću 

Veleučilišta donošenje rješenja.  

Stručno vijeće dužno je donijeti rješenje u roku od 15 dana od dana zaprimanja 

prijedloga rješenja od strane Ureda. 

Protiv rješenja Stručnog vijeća stranka ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana 

primitka rješenja.  

Rješenje se dostavlja podnositelju zahtjeva, te Nacionalnom ENIC/NARIC uredu. 

 

Članak 6. 

Akademsko priznavanje i/ili priznavanje razdoblja studija obavlja se sukladno 

Kriterijima za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Agencije za znanost i 

visoko obrazovanje. 

 

Članak 7. 

Zahtjev za priznavanje razdoblja studija provedenog u inozemstvu i stečenih ECTS 

bodova u svrhu nastavka obrazovanja na studijskim programima Veleučilišta podnosi se 

najkasnije do kraja tekuće ak.godine (30. rujna) za sljedeću akademsku godinu. 

Zahtjev za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu upisa na 

specijalistički diplomski stručni studij Veleučilišta podnosi se do 01. rujna tekuće akademske 

godine za upis u sljedeću akademsku godinu. 

 

Članak 8. 

Ukoliko u postupku vrednovanja ima spornih pitanja, Ured će zatražit mišljenje 

Agencije za znanost i visoko obrazovanje, odnosno Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, te za to 

vrijeme postupak miruje.  

 

Članak 9. 

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

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 10. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o akademskom 

priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija (KLASA: 602-04/19-

02/28, URBROJ: 2189-74-19-02 od 16. rujna 2019.). 

 
Članak 11. 

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

od dana objave.  

 

KLASA: 602-04/21-02/68 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 02. lipnja 2021.   

 

  

 STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.  
 


