
Na temelju članka 45. i 91. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-03/21-01/01, 

URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), članka 13. Pravilnika o studiranju Veleučilišta 

u Virovitici (KLASA: 602-04/21-01/18, URBROJ: 2189-74-21-02 od 6. svibnja 2021.) i članka 

2. Pravilnika o razredbenom postupku Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 602-04/21-02/73, 

URBROJ: 2189-74-2-02 od 17. lipnja 2021.), Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 5. 

sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donosi   

 

ODLUKU 

o raspisivanju Javnog natječaja  

za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta 

Veleučilišta u Virovitici 

 u akademskoj godini 2022./2023. 

  

 

I  

 Raspisuje se Javni natječaj za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog 

studija Menadžmenta, smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih 

poduzeća u akademskoj godini 2022./2023. 

 Tekst Javnog natječaja nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  

 

 

II 

 Javni natječaj objavit će se na mrežnoj stranici Veleučilišta u Virovitici. 

 

 

III 

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

danom donošenja.  

 

KLASA: 602-04/22-02/11 

URBROJ: 2189-74-22-01 

Virovitica, 31. ožujak 2022. 

 

 

 

       STRUČNO VIJEĆE 

     

                 DEKAN 

      doc. dr. sc. Dejan Tubić, v. pred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELEUČILIŠTE U VIROVITICI 

Ulica Matije Gupca 78 

33 000 Virovitica 

 

KLASA: 602-04/22-02/11 

URBROJ: 2189-74-22-02 

Virovitica, 31. ožujak 2022. 

 

 

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju  ("Narodne novine" br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 

63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.) Veleučilište u Virovitici raspisuje 

J A V N I    N A T J E Č A J 
za upis u prvu godinu  

specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta Veleučilišta u Virovitici 

 u akademskoj godini 2022./2023. 

 

1. OPĆI DIO 

Ovim natječajem određuju se uvjeti za upis studenata u prvu godinu specijalističkog 

diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment 

malih i srednjih poduzeća, na Veleučilištu u Virovitici u akademskoj godini 2022./2023. u 

statusu redovitih i izvanrednih studenata.  

 

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta traje 2 godine, odnosno 4 

semestra. Njegovim završetkom stječe se 120 ECTS bodova i stručni naziv stručni/a 

specijalist/specijalistica destinacijskog menadžmenta (struč.spec.oec.), odnosno stručni/a 

specijalist/specijalistica menadžmenta malih i srednjih poduzeća (struč.spec.oec.). 

 

 

2. PRAVO UPISA 

Za specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta, smjerovi Destinacijski 

menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća, mogu konkurirati pristupnici koji su 

prethodno završili:  

 preddiplomski stručni studij Menadžment (smjer Informatički menadžment) 

Veleučilišta u Virovitici, bez polaganja razlike programskog slijeda za studente koji 

upisuju smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, odnosno uz polaganje razlike 

programskog slijeda za studente koji upisuju smjer Destinacijski menadžment 

 preddiplomski stručni studij Menadžment (smjer Menadžment ruralnog turizma) 

Veleučilišta u Virovitici, bez polaganja razlike programskog slijeda za studente koji 

upisuju smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća i bez polaganja razlike 

programskog slijeda za studente koji upisuju smjer Destinacijski menadžment 

 preddiplomski stručni studij Poduzetništvo (smjer Poduzetništvo/Poduzetništvo usluga) 

Veleučilišta u Virovitici, bez polaganja razlike programskog slijeda za studente koji 

upisuju smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, odnosno uz polaganje razlike 

programskog slijeda za studente koji upisuju smjer Destinacijski menadžment 

 preddiplomski stručni studij Elektrotehnika (smjer Telekomunikacije i informatika) i 

preddiplomski stručni studij Računarstvo (smjer Programsko inženjerstvo) 

Veleučilišta u Virovitici, uz polaganje razlike programskog slijeda  



 prediplomski stručni ili sveučilišni studij vrijednosti najmanje 180 ECTS bodova te 

kratki stručni studij vrijednosti najmanje 120 ECTS bodova, na visokom učilištu u 

Republici Hrvatskoj, uz polaganje razlike programskog slijeda    

 preddiplomski stručni ili sveučilišni studij, vrijednosti najmanje 180 ECTS bodova na 

visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, ako je u toj zemlji primijenjen Bolonjski 

proces u  obrazovanju, uz polaganje razlike programskog slijeda 

 

3. BROJ MJESTA ZA UPIS  

 

4. RAZREDBENI POSTUPAK  

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje postignutog uspjeha u prethodnom 

visokoškolskom obrazovanju.  

U slučaju većeg broja prijava od upisne kvote za redovite / izvanredne studije i za 

pojedini smjer studija, razredbeni postupak obuhvatit će i vrednovanje intervjua.  

 

5. ROKOVI  
I. 

upisni rok 

II. 

upisni rok 

PODNOŠENJE PRIJAVA 19.-20. 09. 2022. 22.11.2022. 

VERIFIKACIJA PRIJAVA I RAZREDBENI 

POSTUPAK 21. 09. 2022. 23.11.2022. 

OBJAVA PRIVREMENIH RANG-LISTA 22. 09. 2022. 24.11.2022. 

PODNOŠENJE PRIGOVORA 22. 09. 2022. 24.11.2022. 

OBJAVA KONAČNIH RANG-LISTA 23. 09. 2022. 25.11.2022. 

  UPISI 26. 09. 2022. 28.11.2022. 

 

Prijave za upis mogu se slati putem pošte ili osobno u Studentskoj referadi u vremenu 

od 07:00 do 15:00 h. Prijave poslane putem pošte moraju biti zaprimljene najkasnije zadnjeg 

dana roka za podnošenje prijava.  

II. upisni rok bit će proveden ukoliko se ne popuni upisna kvota u I. upisnom roku. 

Ukoliko upisna kvota ne bude popunjena ni u II. upisnom roku, Stručno vijeće 

Veleučilišta u Virovitici može donijeti Odluku o provedbi III. upisnog roka. Pripadajući rokovi 

iz točke 5. ovog Javnog natječaja za III. upisni rok odredit će se istom Odlukom.  

  
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ 

MENADŽMENTA 

SMJER  
DESTINACIJSKI 

MENADŽMENT 

MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH 

PODUZEĆA 

redoviti studij 

(državljani RH/EU) 
15 15 

redoviti studij 

(strani državljani) 
5 5 

izvanredni studij 15 15 



Pristupnici koji ne dođu na upis u točno određeno vrijeme, time se odriču studentskih 

prava na Veleučilištu u Virovitici u akademskoj godini 2022./2023. 

 

 

6. PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA 
Redoviti studenti ne plaćaju participaciju. 

Redoviti studenti koji su već prethodno studirali u statusu redovitog studenta na istoj razini 

studija, plaćaju participaciju u iznosu od 9.900,00 kn. 

Participacija u troškovima studija za izvanredne studente iznosi 9.900,00 kn.  

Dokaz o uplati participacije pristupnici su dužni predočiti prilikom upisa.  

 

 

7. DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU 

 svjedodžbu / diplomu o prethodno završenom studiju (izvornik ili presliku ovjerenu kod 

javnog bilježnika),  

 ovjereni prijepis ocjena s prethodnog studija (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog 

bilježnika),  

 za kandidate koji su prethodni studij završili prema propisima koji su važili do stupanja 

na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – potvrdu nadležnog 

visokog učilišta o tome da prije stečeni stručni naziv odgovara nekom od akademskih 

odnosno stručnih naziva iz članka 71. do 74. Zakona. 

 potvrdu o plaćenim troškovima prijave i razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna 

koje je potrebno platiti na žiro račun Veleučilišta u Virovitici, IBAN: 

HR5623600001102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i OIB 

kandidata.  

 

Pristupnici koji su studij završili izvan Republike Hrvatske, ako je u toj zemlji 

primijenjen Bolonjski proces u obrazovanju, prilažu jednakovrijedne inozemne dokumente s 

ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik, odnosno rješenje o priznavanju inozemne obrazovne 

kvalifikacije.  

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

 

Dokumenti za upis: jedna fotografija (4 x 3 cm), potvrdu o plaćenim troškovima upisa 

u iznosu od 200,00 kuna, potvrdu o plaćenim troškovima osiguranja u iznosu od 30,00 kuna, 

uvjerenje o prebivalištu (za redovite studente), te potvrdu o uplati participacije iz točke 6. 

Javnog natječaja za pristupnike koji snose trošak participacije.  

 

 

8. PRAVO PREDNOSTI  

Prednost prilikom upisa, ukoliko ispunjavaju uvjete iz t. 2. ovog Javnog natječaja, imaju:  

 branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata 

 djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih hrvatskih ratnih 

vojnih invalida Domovinskog rata prve skupine 

 pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja. 

 

Dokaze o pripadnosti jednoj od navedenih kategorija pristupnici su dužni priložiti uz 

prijavu.   

 

 



9. DODATNE INFORMACIJE  

Dodatne informacije na web stranici Veleučilišta u Virovitici.  

 

 

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA  

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da se njihovi osobni podaci prikupljaju, 

obrađuju i čuvaju, te da se mogu objaviti na rang-listi kandidata koji su sudjelovali u ovom 

natječaju, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 

Rang-liste kandidata, s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljene na 

Internet stranici Veleučilišta u Virovitici te će sadržavati OIB kandidata, odabrani studijski 

smjer / smjerove, studijski smjer na kojem je ostvareno pravo upisa, te ukupan broj ostvarenih 

bodova. 

 

 

 

VELEUČILIŠTE U VIROVITICI  

   

 

 

 

 


