
SVEUČILIŠTE U ZADRU  

KLASA: 602-04/09-06/03 

URBROJ: 2198-1-79-10/09-40 

Zadar, 18. rujna 2009. 
 
 

Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru (Narodne novine, broj 

83/02.), čl. 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", 

br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) i čl. 31. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni 

tekst, rujan 2005.), Senat Sveučilišta u Zadru na XV. redovitoj sjednici u akad. god. 

2008./2009. od 18. rujna 2009., donio je 
 
 

O D L U K U 

o troškovima upisa i osiguranja studenata druge i treće godine  

preddiplomskih sveučilišnih studija, druge i treće godine stručnih studija i 

druge, treće, četvrte i pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog  

sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009./2010. 

 
 Trošak upisa i osiguranja plaćaju svi redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih 

sveučilišnih studija, stručnih studija i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2009./2010. 
 

 

 Trošak upisa i osiguranja za akad. god. 2009./2010. iznosi 200,00 (dvjestakuna) kn. 
 

 

 Trošak upisa i osiguranja za zimski semestar studija u akad. god. 2009./2010. iznosi 

100,00 (stokuna) kn. 
 

 

 Trošak upisa i osiguranja za ljetni semestar studija u akad. god. 2009./2010. iznosi 

100,00 (stokuna) kn. 
 

 

 Trošak upisa i trošak osiguranja uplaćuje se pri upisu u zimski, odnosno ljetni 

semestar studija na žiro račun Sveučilišta u Zadru, broj: 2330003-1100163243, uz navoĎenje 

svrhe doznake "troškovi upisa" s pozivom na broj 02-119060910, ili izravno na blagajni 

Sveučilišta, prilikom upisa. 
 

 

 Ova se odluka primjenjuje i na ponavljanje prve godine preddiplomskih sveučilišnih 

studija, stručnih studija i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na 

Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009./2010. 
 

 

 Nalaže se Studentskoj i Financijskoj službi da provedu ovu odluku. 
 

 Ova će se odluka objaviti na oglasnim pločama i na internet stranici Sveučilišta. 

 

 

 

Odluku dostaviti:            Rektor 

1. Sveučilišnim odjelima, 

2. Studentskoj službi, 

3. Financijskoj službi, 

4. Studentskom zboru, 

5. Pismohrani.                Prof. dr. sc. Ante Uglešić 
 


