
 
UPRAVNO VIJEĆE 
 
Na temelju članka 31. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru, a na prijedlog Dekanice, Upravno vijeće Veleučilišta u 
Bjelovaru na 22. sjednici održanoj 27. rujna 2022. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju voditeljice, zamjenika voditeljice i suradnika te Partnerskog vijeća za izradu 

 „Strategije Veleučilišta u Bjelovaru za razdoblje od  2023. do 2027. godine“ 
 
 

Članak 1. 
Ovom  Odlukom definiraju se zaduženja i odgovornosti, imenuje voditeljica, zamjenik voditeljice, suradnici te 
Partnersko vijeće za izradu  Strategije Veleučilišta u Bjelovaru (u daljnjem tekstu: Veleučilište) za razdoblje od  
2023. do  2027. godine“ (u daljnjem u tekstu: Strategija). 
 

 
Članak 2. 

Voditelj/ica izrade Strategije saziva sastanke  sa suradnicima kao i sastanke Partnerskog vijeća, priprema i  
koordinira poslove i procedure izrade Strategije, priprema i izrađuje dokumente relevantne za izradu i usvajanje 
Strategije. 
Voditeljica izrade Strategije je mr. sc. Tatjana Badrov. 
 
Zamjenik voditeljice sudjeluje u analizi podataka relevantnih za Strategiju, definiranju ciljeva, prioriteta i mjera. U 
slučaju odsutnosti voditeljice koordinira rad suradnika i komunicira s Partnerskim vijećem. 
Zamjenik voditeljice je dr. sc. Zoran Vrhovski. 
 
Suradnici na izradi strategije 
Suradnici sudjeluju u izradi Strategije sukladno svojim zaduženjima, odgovornostima i kompetencijama na 
Veleučilištu. Komentiraju pripremljeni materijal, analiziraju i interveniraju u predložene ciljeve, prioritete i mjere. 
Sa zaposlenicima odjela za koji su zaduženi raspravljaju o materijalima i njihove prijedloge komuniciraju na 
radnim sastancima tima za izradu Strategije.  
 
Suradnici na izradi strategije su: 

1. Tomislav Adamović, voditelj preddiplomskog stručnog studija Računarstvo 
2. Đurđica Grabovac, voditeljica preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo 
3. Zdravka Bilić, tajnica Veleučilišta 
4. Vesna Purković, voditeljica studentske službe 
5. Iva Stanković, predsjednica Studentskog zbora Veleučilišta u Bjelovaru 

 
 

Članak 3. 
Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu: 

- sudjeluje u konzultacijama s voditeljicom izrade strategije  
- pruža sektorsku podršku tijekom procesa izrade i provedbe Strategije sukladno kompetencijama 

članova  
 
 
 



Članovi Partnerskog vijeća su: 
- doc. dr. sc. Zrinka Puharić, dekanica Veleučilišta u Bjelovaru 
- predstavnik Grada Bjelovara 
- dr.sc. Martina Topalović, predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područnog ureda Bjelovar 
- Darko Crha, Data-link d.o.o., član Savjetodavnog vijeća Veleučilišta 
- Antonio Radić, NexGen Wafer Systems GmbH, član Savjetodavnog vijeća Veleučilišta 
- dr.sc. Stjepan Grabovac,  Opća bolnica Bjelovar, član Savjetodavnog vijeća Veleučilišta 
- Josip Matijević, Axess CRO d.o.o. , član Savjetodavnog vijeća Veleučilišta 
- Dubravko Martinić, Serengeti d.o.o., član Savjetodavnog vijeća Veleučilišta 

 
 

Članak 4. 
Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja. 
 
Bjelovar, 27. rujna 2022. godine 
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