
 

Na temelju članka 45. i članka 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-

03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), a u svezi s člankom 12. Zakona 

o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine, broj: 71/07), na 

prijedlog Studentskog zbora, Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 4. sjednici održanoj 

dana 17. lipnja 2021. donosi 

 

 

 

 

ODLUKU 

o donošenju Pravilnika o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa 

Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

 

I 

Donosi se Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa 

Veleučilišta u Virovitici 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 obajve.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/76 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 17. lipnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 45. i članka 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-

03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), a u svezi s člankom 12. Zakona 

o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine, broj: 71/07), na 

prijedlog Studentskog zbora, Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 4. sjednici održanoj 

dana 17. lipnja 2021. donosi 

 

 

PRAVILNIK 

o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa 

Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se raspodjela proračunskih 

sredstava Studentskog zbora Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: Veleučilište), kriteriji 

za javni natječaj za studentske programe koje provode studentske organizacije ili pojedini 

studenti na Veleučilištu, način vrednovanja studentskih programa Veleučilišta, način 

imenovanja povjerenstva za provedbu natječaja te način provedbe programa. 

 

 

II. RASPODJELA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 

 

Članak 2. 

Studentski zbor Veleučilišta raspodjeljuje proračunska sredstva koja su planirana za 

doznaku Veleučilištu od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za sljedeće namjene: 

- programi studenata i studentskih organizacija Veleučilišta, 

- redovito poslovanje Studentskog zbora (materijalni troškovi) Veleučilišta. 

 

Članak 3. 

Studentski zbor Veleučilišta raspolaže sredstvima u okviru računa Veleučilišta.  

 

Članak 4. 

 Proračunskim sredstvima iz članka 2. ovog Pravilnika u minimalnom iznosu od 50% 

Studentski zbor Veleučilišta raspolaže temeljem javnog natječaja za programe studenata i 

studentskih organizacija, a ostatak sredstava Studentski zbor Veleučilišta koristi za redovito 

poslovanje.  

Odluku o visini proračunskih sredstava sukladno stavku 1. ovog članka donosi 

Studentski zbor Veleučilišta. 

 

 

III. JAVNI NATJEČAJ ZA STUDENTSKE PROGRAME 

 

Članak 5. 

Studentski zbor Veleučilišta dužan je raspisati javni natječaj za financiranje programa 

studenata i studentskih organizacija po zaprimanju obavijesti Ministarstva znanosti i  

obrazovanja o visini planiranih sredstava za doznaku Studentskom zboru Veleučilišta.   

 



 

Članak 6. 

Javni natječaj iz članka 5. ovog Pravilnika namijenjen je svim studentima Veleučilišta 

(pojedincima ili grupama studenata) i studentskim organizacijama (udrugama) s djelovanjem 

unutar Veleučilišta, a na isti se ne može javiti Studentski zbor niti članovi Studentskog zbora 

Veleučilišta kao niti članovi Povjerenstva za provedbu javnog natječaja. 

 

 

Članak 7. 

Javni natječaj objavljuje se na web stranici Veleučilišta, a rok za prijavu iznosi najmanje 

15 dana od dana objave javnog natječaja.  

 

 

Članak 8. 

Dokumentacija za prijavu na javni natječaj mora sadržavati najmanje: 

- Opis programa te rok za izvođenje programa ili razdoblje u kojem će se program izvoditi 

- Razrađen financijski plan programa 

- Potvrdu da je nositelj programa upisan u tekuću akademsku godinu 

- Životopis studenta ukoliko kao pojedinac prijavljuje program 

- Rješenje o registraciji udruge ukoliko udruga prijavljuje program  

 Javnim natječajem se može zahtijevati i druga dokumentacija od značaja za vrednovanje 

programa.  

 

Članak 9. 

Studentski zbor Veleučilišta osnovat će i imenovat Povjerenstvo za provedbu javnog 

natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od tri (3) člana od kojih su tri (2) 

člana iz reda studenata prema prijedlogu Studentskog zbora, a jedan (1) član iz reda nastavnika 

prema prijedlogu dekana Veleučilišta. 

Članom Povjerenstva ne može biti osoba koja je prijavila program na natječaj. 

 

Članak 10. 

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog raspodjele financijskih sredstava u roku od 15 dana od 

dana zaključenja javnog natječaja, a odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Upravno 

vijeće Veleučilišta.  

 Odluka iz stavka 1. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu znanosti i obrazovanja sa 

zahtjevom za doznakom sredstava Studentskom zboru Veleučilišta. 

 

Članak 11. 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja odbacit će prijave koje nemaju potpunu 

dokumentaciju sukladno javnom natječaju. 

 

Članak 12. 

Prilikom utvrđivanja prijedloga raspodjele financijskih sredstava (proces evaluacije 

programa) Povjerenstvo se rukovodi osobito sljedećim kriterijima:  

- Izvodljivost programa 

- Sufinanciranje programa od druge strane  

- Medijski potencijal 

- Stručnost  

- Broj sudionika 

- Dugoročnost i tradicija 

- Posebnost i specifičnost programa 



 

Članak 13. 

Proces evaluacije programa temelji se na načelima transparentnosti postupka, jednakosti 

tretmana neovisno o identitetu podnositelja programa, nepristranosti i efikasnosti rada 

Povjerenstva. 

 

Članak 14. 

Za programe kojima je odobreno financiranje temeljem javnog natječaja, nositelji 

programa su dužni po završetku programa podnijeti Izvješće o provedbi programa koje 

obuhvaća i financijsko izvješće, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.  

Izvješće iz stavka 1. ovog članka podnosi se Studentskom zboru te ga po prihvaćanju 

supotpisuju predsjednik Studentskog zbora i dekan Veleučilišta.  

Izvješće iz stavka 2. ovog članka dostavlja se Ministarstvu znanosti i obrazovanja 

najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine. 

 

Članak 15. 

Program koji se ne provede u zadanom roku može se prekinuti ili mu se može produžiti 

rok za provedbu.  

Nositelj projekta može podnijeti molbu Studentskom zboru Veleučilišta za produljenje 

roka ili prekid programa, a odluku o produljenju roka ili prekidu programa donosi Studentski 

zbor Veleučilišta u roku od 8 dana od dana zaprimanja molbe. Molba mora biti obrazložena te 

sadržavati izvješće o provedenom dijelu programa i financijsko izvješće, kao i sadržavati 

razloge prekida programa, odnosno produljenja roka. 

Studentski zbor može u svako doba od nositelja programa zahtijevati izvješće o 

provedbi programa te ukoliko ocijeni da se program ne provodi sukladno uvjetima utvrđenim 

u samom programu, može donijeti odluku o prekidu programa ili produljenju roka za provedbu 

programa. 

 

Članak 16. 

U slučaju da se prekine financiranje programa sukladno članku 15. ovog Pravilnika, 

Studentski zbor Veleučilišta donijet će odluku o daljnjim postupcima koja može biti: 

- raspodjela sredstava na jedan ili više programa koji su u izvedbi, 

- financiranje drugog programa koji je sljedeći na rang listi uspješnosti i zadovoljava sve 

kriterije javnog natječaja, 

- rebalans proračunskih sredstava i raspisivanje novog javnog natječaja. 

 

 

IV. FINANCIRANJE STUDENTSKOG ZBORA 

 

Članak 17. 

 O načinu raspodjele sredstava za redovito poslovanje Studentskog zbora (materijalni 

troškovi) odlučuje Studentski zbor sukladno Statutu Studentskog zbora Veleučilišta i ostalim 

aktima Veleučilišta. 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 18. 

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

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 



 

Članak 19. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financiranju Studentskog 

zbora i studentskih programa Visoke škole Virovitica (KLASA: 602-04/14-01/80, URBROJ: 

2189-74-14-02 od 28. svibnja 2014.). 

 
Članak 20. 

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

od dana objave.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/76 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 17. lipnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 
 


