VELEUČILIŠTE U BJELOVARU
TRG E. KVATERNIKA 4, BJELOVAR

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA STUDIRANJA KATEGORIZIRANIH
SPORTAŠA NA VELEUČILIŠTU U BJELOVARU

KLASA: 602-04/17-07/008
URBROJ: 2103-67-08-17-12

Bjelovar, 30. studenoga 2017. godine
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Na temelju članka 27. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru, a u skladu s Pravilnikom o kategorizaciji sportaša
Hrvatskog olimpijskog odbora (Broj: 1245/16, od 30. prosinca 2016. godine) i Odluci o primjeni kriterija
kategorizacije sportaša u Pravilniku o kategorizaciji sportaša za orijentacijski sport – precizna
orijentacija (Broj: 77/17, od 31. siječnja 2017. godine) Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru na 1.
sjednici u akademskoj 2017./2018. godini, održanoj 30. studenoga 2017. godine donosi

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA STUDIRANJA KATEGORIZIRANIH
SPORTAŠA NA VELEUČILIŠTU U BJELOVARU
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom o posebnim uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša na Veleučilištu u
Bjelovaru (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se posebna prava i uvjeti pod kojima može studirati student
kojemu je priznat status kategoriziranog sportaša.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 2.
(1) Zakonom o sportu povjereno je Hrvatskom olimpijskom odboru (dalje u tekstu: HOO) utvrđivanje
kategorizacije sportaša i donošenje rješenja o kategorizaciji sportaša kao javna ovlast.
(2) Kategoriziranim sportašima Hrvatske smatraju se sportaši razvrstani u kategorije temeljem rješenja o
kategorizaciji sportaša HOO.
(3) Status studenta kategoriziranog sportaša na Veleučilištu u Bjelovaru ( dalje: Veleučilište) utvrđuje se
na početku akademske godine za tekuću akademsku godinu koju student upisuje, odnosno za razdoblje
od 1. listopada upisane godine do 30. rujna sljedeće godine, a na temelju rješenja iz stavka 2. ovog
članka.
(4) Odluku o potvrdi statusa studenta kategoriziranog sportaša donosi dekan Veleučilišta, a temeljem
zamolbe studenta uz koju se prilaže rješenje iz stavka 2. ovog članka.
Članak 3.
(1) Studentima kategoriziranim sportašima osigurat će se posebni uvjeti studiranja kako bi mogli
uskladiti svoje studijske obveze i obveze u sportu osobito kad su u pitanju pripreme i nastupi na
sportskim natjecanjima.
Članak 4.
(1) Kategorizirani sportaši upis na Veleučilište obavljaju na temelju Natječaja za upis studenata.
(2) Kategorizirani sportaš koji upiše Veleučilište i ima Odluku o potvrdi statusa studenta kategoriziranog
sportaša ima pravo studirati pojedinu studijsku godinu tijekom dvije akademske godine, uz opravdane
razloge o kojima donosi Odluku dekan, a najviše jedan put tijekom čitavog studija.
Članak 5.
(1) Student kategorizirani sportaš može izostati s nastave uz obvezu najave izostanka s nastave
predmetnom nastavniku, a na temelju predočenja dokaza o opravdanosti izostanke (npr. pripreme i
odlazak na natjecanja).
(2) Naknadno pravdanje izostanka s nastave neće se uvažiti.
(3) Način i obvezu nadoknade vježbe i prakse student kategorizirani sportaš dogovara s predmetnim
nastavnikom i/ili prodekanom za nastavu i studente.
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Članak 6.
(1) Student kategorizirani sportaš ima mogućnost polagati kolokvije i ispite u dogovoru s predmetnim
nastavnikom i prodekanom za nastavu i studente izvan ispitnih termina u slučaju opravdanih i
dokumentiranih razloga.
(2) Predmetni nastavnik uz suglasnost prodekana za nastavu i studente određuje novi termin polaganja
kolokvija za studenta kategoriziranog sportaša kojemu je odobrena mogućnost polaganja kolokvija izvan
termina.
(3) Predmetni nastavnik uz suglasnost prodekana za za nastavu i studente određuje novi termin
polaganja ispita za studenta kategoriziranog sportaša kojemu je odobrena mogućnost polaganja ispita
izvan termina i o istome obaviještava studentsku službu koja otvara poseban ispitni rok i evidentira
rezultat ispita.
Članak 7.
(1) Dekan, na zamolbu studenta kategoriziranog sportaša može radi ostvarivanja prava i uspjeha
tijekom studija, imenovati mentora ili voditelja za studenta kategoriziranog sportaša koji mu pomaže
tijekom studija, prati njegov rad i postignuća.
Članak 8.
(1) Na temelju dogovora s predmetnim nastavnikom i mogućnosti raspoloživih predmeta za e-učenje,
dekan može odobriti studentu kategoriziranom sportašu učenje na daljinu.
(2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka temelji se na suglasnosti i obrazloženom pisanom izvješću
predmetnog nastavnika o mogućnostima i načinima učenja na daljinu koju dostavlja dekanu.
Članak 9.
(1) Student kategorizirani sportaš ima pravo na mirovanje prava i obveza zbog ispunjavanja opravdanih
sportskih obveza (pripreme u duljem trajanju, sudjelovanje na Olimpijskim igrama i sl.).
(2) Mirovanje može biti odobreno u trajanju od najviše jedne akademske godine, a odobrava se
temeljem zamolbe za mirovanje na početku semestra i/ili akademske godine.
Članak 10.
(1) Student kategorizirani sportaš je obvezan u dogovoru sa sportskim klubom i trenerom predstavljati
Veleučilište na različitim razinama studentskih sportskih natjecanja.
(2) Student kategorizirani sportaš obvezan je predstavljati Veleučilište na promotivnim, humanitarnim i
sličnim aktivnostima Veleučilišta gdje njegova vrhunska sportska dostignuća pridonose rezultatima i
ugledu Veleučilišta.
(3) Veleučilište može ograničiti/smanjiti prava iz ovog Pravilnika studentu kategoriziranom sportašu koji
bez opravdanog razloga odbije zahtjev Veleučilišta za sudjelovanje u određenom programu.
Članak 11.
(1) Student kategorizirani sportaš je obvezan najkasnije u roku od 30 dana obavjestiti Veleučilište o
prestanku statusa kategoriziranog sportaša.
(2) Prestanak statusa kategoriziranog sportaša istovremeno znači prestanak primjene posebnih uvjeta i
odredbi ovog Pravilnika.
(3) Ukoliko student kategorizirani sportaš ne obavijesti Veleučilište o prestanku statusa u roku iz stavka
1. ovog članka dekan Veleučilišta donosi zasebnu Odluku o reguliranju prava koja je koristio od trenutka
prestanka statusa kategoriziranog sportaša.
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Članak 12.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuju se nakon proteka roka od 8 dana od dana objave na
oglasnoj ploči Veleučilišta.
Članak 13
(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o posebnim uvjetima
studiranja kategoriziranih sportaša na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru od 28. veljače 2017. godine
(KLASA: 602-04/17-07/001, URBROJ: 2103-67-08-17-07).
Članak 14.
(1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Stručno vijeće, u postupku i na način istovjetan njegovu
donošenju.

Veleučilište u Bjelovaru
Stručno vijeće
Dekanica: dr. sc. Zrinka Puharić, dr. med.

Pravilnik o posebnim uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša na Veleučilištu u Bjelovaru je objavljen na
oglasnoj ploči Veleučilišta dana 30. studenoga 2017. godine, a stupio je na snagu dana 7. prosinca 2017.
godine.
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