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Zadar, 28. veljače 2012. 

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

br. 83/02.), čl. 59. st. 2. t. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

("Narodne novine", br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 

45/09. i 63/11.), čl. 54. st. 2. al. 5. i 9. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, veljača 

2012.) i čl. 15. Pravilnika o studiranju, na V redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u 

akad. god. 2011./2012. od 27. veljače 2012., donesena je 

 
O D L U K A 

o statusu studenata jednopredmetnog preddiplomskog 

sveučilišnog studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi  

u akad. god. 2011./2012. 

 
 Studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjene ekologije 

u poljoprivredi koji su u akad. god. 2010./2011. upisali prvu godinu redovitog studija 

nastavljaju započeti studij u statusu redovitog studenta koji studira za osobne potrebe (sam 

plaća svoj studij). 
 

 Studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjene ekologije 

u poljoprivredi koji su u akad. god. 2011./2012. prvi put upisali prvu godinu redovitog studija 

na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, nastavljaju započeti studij uz punu 

subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.  
 

 Studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjene ekologije 

u poljoprivredi koji su u akad. god. 2010./2011. upisali prvu godinu izvanrednog studija 

nastavljaju započeti studij u statusu izvanrednog studenta koji sam plaća svoj studij. 
 

 Studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjene ekologije 

u poljoprivredi koji su u akad. god. 2011./2012. upisali prvu godinu izvanrednog studija 

nastavljaju započeti studij u statusu izvanrednog studenta koji sam plaća svoj studij. 
 

 Na redovite studente koji su u akad. god. 2010./2011. upisali prvu godinu 

jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi 

na odgovarajući se način primjenjuju odluke o redovitim studentima koji studiraju za osobne 

potrebe (sami plaćaju svoj studij). 
 

 Na redovite studente koji su u akad. god. 2011./2012. prvi puta upisali prvu godinu 

jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi, 

na odgovarajući se način primjenjuju odluke o redovitim studentima koji u akad. god. 

2011./2012. prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, te stručnog studija na javnim visokim 

učilištima kao i druge odluke o statusu redovitih studenata prve godine studija. 
 

 O visini školarine za redovit jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij 

Primijenjene ekologije u poljoprivredi za osobne potrebe u akad. god. 2011./2012. donijet će 

se posebna odluka. 
 

 O visini školarine za izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij 

Primijenjene ekologije u poljoprivredi u akad. god. 2011./2012. donijet će se posebna odluka. 
 

 O visini školarine za redovit jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij 

Primijenjene ekologije u poljoprivredi za osobne potrebe u akad. god. 2012./2013. donijet će 

se nova odluka. 
 

 O visini školarine za izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij 



Primijenjene ekologije u poljoprivredi u akad. god. 2012./2013. donijet će se nova odluka. 
 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se u akad. god. 

2011./2012. (od 1. 10. 2011. do 30. 9. 2012.). 
 

 Ova će se odluka objaviti na oglasnim pločama i na web-stranicama Sveučilišta u 

Zadru. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Ante Uglešić 

 

Odluku dostaviti:        

1. Prorektorima/ci, 

2. Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, 

3. Studentskoj službi, 

4. Financijsko-knjigovodstvenoj službi, 

5. Financijskoj tajnici, 

6. Tajnici za međunarodne odnose, 

7. Voditeljici Ureda za primjenu ECTS-a, 

8. Voditelju Ureda za promicanje kvalitete rada, 

9. Službi za informatičku potporu, 

10. Studentskom zboru, 

11. Na oglasne ploče,  

12. Pismohrani. 


