
SVEUČILIŠTE U ZADRU          

KLASA: 602-04/13-03/04 

URBROJ: 2198-1-79-10/13-04 

Zadar, 3. rujna 2013. 

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

br. 83/02.), čl. 59. st. 2. t. 4. u svezi čl. 77. st. 1., 2., 3. i 8. 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. Statuta Sveučilišta u Zadru 

(pročišćeni tekst, ožujak 2013.; Statutarna odluka, travanj 2013) te čl. 12. i 38. Pravilnika o 

studijima i studiranju, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zadru, Klasa: 602-04/13-03/02 

Urbroj: 2198-1-79-10/13-19 od 18. srpnja 2013., na X. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u 

Zadru u akad. god. 2012./2013. od 18. srpnja 2013., donesena je 

 

 
 Troškovi razredbenog postupka iznose 200,00 kn za svaki prijavljeni studij.  
 

 Pristupnici koji prijavljuju istovrsni jednopredmetni i dvopredmetni studij (Filozofija; 

smjer: znanstveni – jednopredmetna i Filozofija; smjer: nastavnički – dvopredmetna; Povijest 

– jednopredmetna i Povijest – dvopredmetna; Povijesti umjetnosti; smjer: znanstveni – 

jednopredmetna i Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički – dvopredmetna; Povijest 

umjetnosti; smjer: konzervatorski i muzejsko galerijski – jednopredmetna i Povijest 

umjetnosti; smjer: nastavnički – dvopredmetna; Primijenjena geografija – jednopredmetna i 

Geografija; smjer: nastavnički – dvopredmetna; Suvremena talijanska filologija – 

jednopredmetna i Suvremena talijanska filologija – dvopredmetna; Ruski jezik i književnost; 

smjer: nastavnički* – jednopredmetni i Ruski jezik i književnost; smjer: nastavnički – 

dvopredmetni; Ruski jezik i književnost; smjer: nastavnički* – jednopredmetni i Ruski jezik i 

književnost; smjer: prevoditeljski – dvopredmetni; Prevoditeljski studij talijanistike – 

jednopredmetni i Prevoditeljski studij talijanistike – dvopredmetni), plaćaju jedan trošak 

razredbenog postupka. 
 

 Pristupnici koji, u slučaju dopuštenosti, prijavljuju istovrsni redoviti i izvanredni studij 

(studij Informacijskih znanosti – knjižničarstva, studij Kulturne baštine i turizma, studij 

Menadžmenta, studij Novinarstva i odnosa s javnostima, studij Poduzetništva u kulturi i 

turizmu, Studij kulturne i prirodne baštine u turizmu*), plaćaju jedan trošak razredbenog 

postupka. 
 

 Troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na IBAN (International Bank Account 

Number hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 

1001 6324 3 uz navođenje opisa plaćanja "trošak razredbenog postupka" i poziv na broj 

primatelja: 00-11919. Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika. 
 

 

 Troškovi upisa, osiguranja i izrade studentske iskaznice (X-ice) za zimski semestar 

redovitog studija iznose 150,00 kn.   

 Troškovi upisa i osiguranja bez izrade studentske iskaznice (X-ice) za zimski semestar 

redovitog studija iznose 100,00 kn.   

 Troškovi upisa i osiguranja bez izrade studentske iskaznice (X-ice) za ljetni semestar 

redovitog studija iznose 100,00 kn. 
 

 Troškovi upisa, osiguranja i izrade/bez izrade studentske iskaznice (x-ice) uplaćuju se 

na IBAN (International Bank Account Number hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) 

Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3, uz navođenje opisa plaćanja "troškovi 

upisa" s pozivom na broj primatelja 00-11906. Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja 

crtica i OIB pristupnika. 
  
 

 Troškovi upisa bez osiguranja i izrade studentske iskaznice (X-ice) za zimski semestar 

izvanrednog studija iznose 80,00 kn. 



 

 Troškovi upisa bez osiguranja i izrade studentske iskaznice (X-ice) za ljetni semestar 

izvanrednog studija iznose 80,00 kn. 
 

 Troškovi upisa bez osiguranja i izrade studentske iskaznice (X-ice) uplaćuju se na 

IBAN (International Bank Account Number hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) 

Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3, uz navođenje opisa plaćanja "troškovi 

upisa" s pozivom na broj primatelja 00-11906. Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja 

crtica i OIB pristupnika. 
 

 Trošak indeksa je 120,00 kn. 
 

Trošak indeksa uplaćuje se na IBAN (International Bank Account Number hrv. 

Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3, uz 

navođenje opisa plaćanja "trošak indeksa" s pozivom na broj primatelja 00-11913. Pozivu na 

broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika. 
 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kod prijava 

razredbenog postupka i pri upisu u zimski i ljetni semestar jednopredmetnih i dvopredmetnih 

redovitih i izvanrednih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 

2013./2014.  
  

 O troškovima razredbenog postupka, upisa, osiguranja, X-ice i indeksa za 

jednopredmetne i dvopredmetne redovite i izvanredne diplomske sveučilišne studije na 

Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2014./2015. donijet će se posebna odluka. 
 

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

 

 

 

Rektor 

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Ante Uglešić 

 

 

Odluku dostaviti:        

1. Kabinetu rektora, 

2. Prorektorima/ci, 

3. Odjelnim pročelnicima/ama, 

4. Odjelnim tajnicima/ama, 

5. Uredu za preddiplomske i diplomske studije, 

6. Financijsko-računovodstvenoj i knjigovodstvenoj službi, 

7. Uredu za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje IVK, 

8. Uredu za osiguravanje kvalitete, 

9. Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru, 

10. Na oglasne ploče Sveučilišta u Zadru, 

11. Uredu pisarnice i pismohrane (arhivi). 

 

 


