
 
 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 012-03/23-01/01 
URBROJ: 2103-1-08-01-05-23-8 
Bjelovar, 13. ožujka 2023.  

 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

Odluku o promjeni djelatnosti Veleučilišta u Bjelovaru   
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o davanju 

prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Veleučilišta u Bjelovaru  i u 
povodu toga donio sljedeći  
 

   
                               ZAKLJUČAK  

 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o 
promjeni djelatnosti Veleučilišta u Bjelovaru kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom 
vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport Milan Mateković.  
 
 
  

        GRADONAČELNIK 
       
                    Dario Hrebak  
 

 
 

 

 

 

 
 



  

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 
KLASA: 012-03/23-01/01 
URBROJ: 2103-1-07-6-23-7 
Bjelovar, 13. ožujka 2023. 
 
 
 
                 Gradonačelniku Grada Bjelovara 
               Dario Hrebak 
 
 
 

PREDMET: Nacrt odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 
Odluke o promjeni djelatnosti Veleučilišta u Bjelovar 
 
 
 Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt odluke o davanju 
prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Veleučilišta u 
Bjelovaru, utvrdi ga kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na 
razmatranje i donošenje. 
 
 
 
         PROČELNIK 
 
        mr.sc. Milan Mateković, prof. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                     

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                   GRADSKO VIJEĆE 
 

 

 

NACRT 
 

Na temelju Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne 
novine“ broj 123/22), članka 32. točka 19 Statuta Grada Bjelovara, Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na ___sjednici, održanoj __________ godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Odluku o promjeni djelatnosti Veleučilišta u Bjelovaru 
 
 

Članak 1. 
 
Daje se prethodna suglasnost na promjeni djelatnosti Veleučilišta u Bjelovaru, 
KLASA: 602-04/23-08/002, URBROJ: 2103-1-21-09-23-04 od 8. ožujka 2023. godine 
kojeg je, na prijedlog Stručnog vijeća od 6. ožujka 2023. godine, donijelo Upravno 
vijeće Veleučilišta u Bjelovaru na 29. sjednici održanoj 8. ožujka 2023. godine. 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 
 
 
KLASA: 012-03/23-01/01 
URBROJ: 2103-1-07-6-23-6 
Bjelovar,  __ožujka 2023. 

            
 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                   Nenad Martinovski, dipl. oec. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

OBRAZLOŽENJE 
 
 
PRAVNI TEMELJ : 
 

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 
119/22. dalje u tekstu Zakon) stupio je na snagu 22. listopada 2022. godine te se 
istim uređuju temeljna načela obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene 
i umjetničke djelatnosti, osnivanje i djelovanje ustanova u sustavu visokog 
obrazovanja, znanstvene odnosno umjetničke djelatnosti, postupak zapošljavanja i 
napredovanja nastavnika, znanstvenika i suradnika te njihova prava i obveze, 
osnovna pitanja izvođenja studija, prava i obveze studenata, obavljanje znanstvene, 
umjetničke i stručne djelatnosti, potpora i financiranje ovih djelatnosti te nadzor i 
prekršajne sankcije. 

Stupanjem na snagu Zakona prestaju vrijediti odredbe iz Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, a na čijim postavkama je bio uređen rad i 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.  

S obzirom da temeljem članka 7. stavka 2. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru 
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće Veleučilišta uz prethodnu 
suglasnost Osnivača. 

Statut Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 2/21) u članku 32. 
točka 19. propisuje da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte koji su mu 
stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.  

U skladu sa člankom 25. stavak 4. Zakona Upravno vijeće Veleučilišta brine se o 
zakonitosti rada veleučilišta, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa te 
donosi statut i druge opće akte utvrđene statutom. 

 
OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU :  
 

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 13. sjednici održanoj 24. travnja 2007. 
godine donijelo Odluku o osnivanju Visoke tehničke škole u Bjelovaru, KLASA: 021-
05/07-0172, URBROJ: 2103/01-02-07-4 („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 
3/07). 

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara, održanoj 13. rujna 2012. 
godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Visoke 
tehničke škole u Bjelovaru, KLASA: 602-04/12-01/3, URBROJ: 2103/01-02-12-5 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 5/12). 

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara, održanoj 22. prosinca 2014. 
godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Visoke 
tehničke škole u Bjelovaru, KLASA: 602-04/14-01/6, URBROJ: 2103/01-02-14-5 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 6/14). 

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara, održanoj 30. listopada 2017. 
godine donesena je Odluka o promjeni naziva Visoke tehničke škole u Bjelovaru te 
je isti promijenjen u Veleučilište u Bjelovaru, KLASA: 602-04/17-01/2, URBROJ: 
2103/01-02-17-11. („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 6/2017 od 30. listopada 
2017. godine). 

 
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 

119/22) stupio je na snagu 22. listopada 2022. godine, a Veleučilište u Bjelovaru je u 
skladu sa člankom 109. stavak 1. navedenog Zakona obvezno uskladiti Statut i 



  
druge opće akte s ovim Zakonom najkasnije u roku od šest mjeseci od 
dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 22. travnja 2023. godine. 

S obzirom da temeljem članka 7. stavka 2. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru 
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće Veleučilišta uz prethodnu 
suglasnost Osnivača, Gradsko vijeće Grada Bjelovara donosi prethodnu suglasnost 
na promjenu djelatnosti Veleučilišta u Bjelovaru. 
 
OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE:  
 

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je bio na snazi od 
2003. godine doživio je niz izmjena i dopuna i vidljivo je da više ne udovoljava 
stvarnim potrebama akademske zajednice i društva u cjelini. 

Novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti donio je velike 
promjene u odnosu na prethodni Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju te je stoga nužno donijeti novu Odluku o promjeni djelatnosti 
Veleučilišta u Bjelovaru.  

Ključne izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti: 
- više nije predviđena mogućnost osnivanja privatnih visokih učilišta od strane 
županija, gradova i općina te ne postoji mogućnost osnivanja visokog učilišta pod 
nazivom Visoke škole, 
- Visoke škole stupanjem na snagu postaju Veleučilišta neovisno o broju studijskih 
programa koje izvode, 
- uvedeni su novi nazivi studija (stručni prijediplomski studiji, stručni diplomski 
studiji), 
- uvedeni su novi nazivi koji se stječu nakon završetka stručnog i sveučilišnog studija 
(u odnosu na prethodne nazive, izbačena je riječ stručni: npr. umjesto starog naziva 
stručni prvostupnik inženjer mehatronike, koristit će se novi naziv prvostupnik 
inženjer mehatronike čime se usklađujemo s Europskim kvalifikacijskim okvirom),  
- izmijenjeni su dijelovi koji se odnose na prava i obveze studenata 
- tijelo Veleučilišta Stručno vijeće se sada zove Vijeće veleučilišta 
- stručni naziv oduzima se ako se utvrdi da je stečen protivno propisanim uvjetima za 
njegovo stjecanje, grubim kršenjem pravila studija ili na temelju završnog odnosno 
diplomskog rada koji je plagijat ili krivotvorina, a postupak oduzimanja provodi 
Veleučilište 
- pojednostavljuje se struktura i ustroj radnih mjesta, omogućuje se brža vertikalna i 
horizontalna mobilnost nastavnika. 

Temeljem članka 25. stavka 4.točka 1. Upravno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru 
je dana 8. ožujka 2023. godine na prijedlog Stručnog vijeća donijelo Odluku o 
promjeni djelatnosti Veleučilišta u Bjelovaru 

U skladu sa člankom 32. točka 19 Statuta Grada Bjelovara, Gradsko vijeće 
donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima.  

Slijedom navedenoga, predlažemo da utvrdite Prijedlog Odluke o promjeni 
djelatnosti Veleučilišta u Bjelovar kao u tekstu Nacrta i uputite ga Gradskom vijeću 
na razmatranje i donošenje. 

 
 
AKT IZRADILA :                                                                            PROČELNIK 
Viša referentica za odgoj i obrazovanje                      Milan Mateković,mr.sc. 
Sanja Zdunić, bacc.admin.publ. 
 
 



  

 
 
 
UPRAVNO VIJEĆE  
         

Temeljem članka 3 Odluke o osnivanju Veleučilišta u Bjelovaru i članka 7, stavka 2 Statuta Veleučilišta 
u Bjelovaru, Upravno vijeće je na svojoj 29. sjednici održanoj 8. ožujka 2023. godine donijelo  
 
 

O D L U K U 
o promjeni djelatnosti Veleučilišta u Bjelovaru 

 
 
 

Članak 1. 
Djelatnost Veleučilišta u Bjelovaru se mijenja i glasi: 
„(1) Veleučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja i stručnu djelatnost. Veleučilište može obavljati 
znanstvenu djelatnost te druge djelatnosti u skladu sa Zakonom i Statutom. 
(2) Djelatnost Veleučilišta jest:  
- ustrojavanje i izvođenje stručnih kratkih studija, stručnih prijediplomskih studija i stručnih diplomskih 
studija, sukladno Zakonu i ovom Statutu  
- ustrojavanje i izvođenje obrazovnih programa koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona i ovog 
Statuta 
- obavljanje visokostručnog razvojnog i istraživačkog rada te znanstvenog rada uz uvjete prema 
posebnim propisima  
- ustrojavanje i izvođenje formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih 
- izdavačka, knjižnična i informatička djelatnost vezana za temeljnu djelatnost  
- maloprodaja knjiga, skripti i promotivnih materijala  
- kupnja i prodaja robe  
- obavljanje drugih djelatnosti koje služe za obavljanje temeljne djelatnosti Veleučilišta  
- organizacija stručnih/znanstvenih skupova i događanja 
- visokostručni, stručni i znanstvenoistraživački rad te davanje intelektualnih usluga  
- pružanje pomoći studentskim udrugama  
- najam poslovnog prostora 
- promidžba (reklama i propaganda). 
(3) Na području drugih poslovnih djelatnosti Veleučilište obavlja istraživanje tržišta, ispitivanje javnog 
mnijenja, vještačenje, savjetovanje te druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 2. 
ovog članka ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost. 
(4) Veleučilište može osnovati pravnu osobu čijom se osnovnom djelatnošću ostvaruje misija 
Veleučilišta te se zadovoljavaju potrebe studenata i Veleučilišta. 
(5) Ukoliko je pojedina djelatnost Veleučilišta uređena posebnim propisima, rad se uređuje sukladno tim 
propisima.  
(6) Veleučilište može promijeniti i/ili dopuniti djelatnost u skladu s trenutno važećim zakonima i drugim 
propisima.  
(7) Odluku o promjeni i/ili dopuni djelatnosti donosi Upravno vijeće Veleučilišta uz prethodnu suglasnost 
Osnivača. „ 
 
 



  
 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Veleučilišta, a 
objavljuje se nakon dobivene suglasnosti Osnivača. 

 
 
KLASA: 602-04/23-08/002 
URBROJ: 2103-1-21-09-23-04 
 
Bjelovar,  8. ožujka 2023.  godine 
 
 
 

             Veleučilište u Bjelovaru 
           Upravno vijeće 

             Predsjednik: Ante Brkljačić, dipl. ing. 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


