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Na temelju članka 38. Statuta Veleučilišta Velika Gorica od 17.ožujka 2009. Stručno 
vijeće Veleučilišta Velika Gorica na svojoj 8. sjednici od 18. lipnja 2012. donijelo je 

 
 

PRAVILNIK 
 

O DODJELJIVANJU NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM STUDENTIMA 
 

 

Članak 1. 
(1) Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način dodjeljivanja nagrade najuspješnijim 

studentima za naknadu dijela ili cijelog iznosa troškova školarine studentima 
stručnih studija na Veleučilištu Velika Gorica. 

Članak 2. 
(1) Nagrada se dodjeljuje najuspješnijim studentima/studenticama za pokriće 

plaćanja dijela ili cijelog iznosa školarine II., III., IV. i V. semestra tekuće 
akademske godine na temelju postignutog uspjeha iz prethodnog semestra 
studija. 

(2) Nagrada se dodjeljuje za svaki studij posebno, osim za studije Pirotehnologiju i 
Humanitarno razminiranje, za koje se dodjeljuje jedna zajednička nagrada. 

(3) Redovni i izvanredni studenti/studentice istog studija natječu se za jednu nagradu 
za svaki semestar iz točke (1) ovog članka. 

Članak 3. 
(1) Za najuspješnijeg studenta pojedinog studija može se natjecati student/studentica 

koji je položio sve ispite u redovitom ispitnom roku nakon završetka semestra koji 
se ocjenjuje i koji je postigao prosječnu ocjenu položenih ispita najmanje 4,00. 

(2) Redoviti ispitni rok je zimski rok (u veljači) za neparni semestar i ljetni (u lipnju i 
srpnju) za parni semestar, a sukladno kalendaru za svaku akademsku godinu. 

(3) Pod položenim ispitima se prizna i jedan preneseni ispit s drugog visokog učilišta 
koji je priznat u cijelosti ili najviše dva ispita priznata djelomično. 

(4) Student/studentica kojem se u ocjenjivanom semestru u cijelosti prizna više od 
jednog ispita u cijelosti ili kojem se prizna djelomično više od dva ispita, ne može 
sudjelovati u natjecanju za dodjelu nagrade iz članka 2. ovog Pravilnika. 

(5) Ukoliko niti jedan student/studentica na pojedinom studiju u redovitom zimskom ili 
redovitom ljetnom ispitnom roku ne položi sve ispite, nagrada se za taj studij u 
tom semestru ne dodjeljuje. 
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Članak 4. 

(1) Najuspješniji student/studentica na pojedinom studiju je onaj student koji 
zadovoljava uvjete iz članka 3. ovog Pravilnika i koji je postigao najbolju 
prosječnu ocjenu položenih ispita u ocjenjivanom semestru. 

(2) Kad na pojedinom studiju (zajedno izvanredni i redoviti studenti) najbolju 
prosječnu ocjenu ima samo jedan student, nagrada mu se dodjeljuje u cijelosti. 

(3) Kad na pojedinom studiju u I. semestru (zajedno izvanredni i redoviti studenti) istu 
najbolju prosječnu ocjenu ima više studenata, iznos nagrade za svakog studenta 
se određuje dijeljenjem jedne nagrade s brojem takvih studenata i dodjeljuje u 
dobivenom iznosu svim studentima s najboljom prosječnom ocjenom. 

(4) Kad na pojedinom studiju u II., III. i IV. semestru (zajedno izvanredni i redoviti 
studenti) istu najbolju prosječnu ocjenu ima više studenata, nagrada se dodjeljuje 
studentu/studentici koji ima sve položene ispite iz prethodnih semestara. 

(5) Kad na pojedinom studiju u II., III. i IV. semestru (zajedno izvanredni i redoviti 
studenti) istu najbolju prosječnu ocjenu ima više studenata koji imaju sve 
položene ispite iz prethodnih semestara, nagrada se dodjeljuje 
studentu/studentici koji ima ukupno najbolji prosjek ocjena u dotadašnjem 
školovanju. 

(6) Kad na pojedinom studiju u II., III. i IV. semestru (zajedno izvanredni i redoviti 
studenti) istu najbolju prosječnu ocjenu ima više studenata koji imaju sve 
položene ispite iz prethodnih semestara, koji imaju isti ukupni prosjek ocjena u 
dotadašnjem školovanju, iznos nagrade za svakog studenta se određuje 
dijeljenjenm jedne nagrade s brojem takvih studenata i dodjeljuje svim studentima 
s najboljom prosječnom ocjenom. 

Članak 5. 

(1) Odluku o pokretanju izbora za najuspješnijeg studenta i visini iznosa nagrade iz 
članka 2. stavka (1) ovoga Pravilnika donosi dekan Veleučilišta.  

(2) Odluku o dodjeli nagrade na prijedlog Stručnog vijeća donosi dekan Veleučilišta.  
(3) Odluke iz stavka (1) i (2) objavljuju se na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči 

Veleučilišta. 

Članak 6. 

(1) Student kojemu je dodijeljena nagrada obvezan je završiti studij na Veleučilištu. 

(2) U slučaju prekida studija na Veleučilištu vlastitom krivnjom student je obvezan 
izvršiti povrat nagrade u dodijeljenom iznosu.  

 

 




