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STRUČNO VIJEĆE 
 
Na temelju članka 15. Pravilnika o studiranju Veleučilišta u Bjelovaru, na prijedlog Povjerenstva za upise, 
pripremu i provedbu razredbenog postupka, Stručno vijeće na svojoj 8. sjednici u akademskoj 
2020./2021. godini održanoj 25. ožujka 2021. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o uvjetima prelaska studenata na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Bjelovaru  

u akademskoj 2021./2022. godini 
 

 
Članak 1. 

Pravo prijelaza na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Bjelovaru ostvaruju studenti koji su 
studirali na nekom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a kojima od posljednjeg testiranja 
godine/semestra nije prošlo više od 10 godina, uz zadovoljavanje uvjeta iz ove Odluke. 
 

Članak 2. 
Pravo prijelaza iz članka 1. ove Odluke ne mogu ostvariti studenti koji su 1. godinu studija (prvi upis na 
studij) upisali na jednom od studijskih programa Veleučilišta u Bjelovaru u akademskoj 2021./2022. 
godini.  

 
Članak 3. 

Studenti koji prelaze na Veleučilište u Bjelovaru, mogu se upisati samo u statusu izvanrednog studenta, 
a isključivo u okviru slobodnih kapaciteta. Prednost za odobrenje prelaska ima student s višom sumom 
umnoška ECTS bodova i ocjena predmeta relevantnih za studijski program, a o čemu odlučuje 
Povjerenstvo za upise, pripremu i provedbu razredbenog postupka. 
 

Članak 4. 
Uvjet za prelazak imaju pristupnici koji su položili državnu maturu (ako su srednjoškolsko obrazovanje 
završili 2010. godine i nadalje) ili koji nemaju položenu državnu maturu (ako su srednjoškolsko 
obrazovanje završili prije 2010. godine). 
 

Članak 5. 
Studenti koji prelaze na jedan od preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Bjelovaru obvezni su uz 
zamolbu za prijelaz priložiti: 

- rodni list (preslika), 

- dokaz o državljanstvu (preslika), 

- ovjereni prijepis ocjena položenih ispita s ocjenama i pripadajućim ECTS bodovima (original), 

- ovjereni nastavni plan i program položenih kolegija (original), 

- potvrdu o uplati naknade za troškove postupka prijelaza u iznosu od 400,00 kn, 

- dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 4. ove Odluke. 
 

Članak 6. 
Zamolbe za prijelaz predaju se u studentskoj službi Veleučilišta u Bjelovaru ili se šalju poštom na adresu: 
Veleučilište u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 4, 43 000 Bjelovar u periodu od 23. kolovoza 2021. godine 
do 3. rujna 2021. godine. 
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Članak 7. 
Povjerenstvo za upise, pripremu i provedbu razredbenog postupka  dužno je obraditi zaprimljene zamolbe 
i donijeti odluku o istima najkasnije do 13. rujna 2021. godine. 

 
Članak 8. 

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja. 
 

Bjelovar, 25. ožujka 2021. godine 
 
KLASA: 602-04/21-07/004 
URBROJ: 2103/01-21-08-21-05 
 

             Veleučilište u Bjelovaru 
Stručno vijeće 

                   Dekanica: doc.dr.sc. Zrinka Puharić, prof.v.š.  
 
 
 
 


