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SVEUČILIŠTE U ZADRU           

KLASA: 602-04/15-03/04 

URBROJ: 2198-1-79-10/15-24 

Zadar, 29. rujna 2015. 

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

br. 83/02.), čl. 59. st. 2. t. 4. i 20. u svezi čl. 77. st. 1., 2., 4., 5., 8. i 9. 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., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka i Rješenje 

USRH i 60/15. - Odluka USRH), čl. 54. st. 2. al. 5. i 21. Statuta Sveučilišta u Zadru 

(Pročišćeni tekst, svibanj 2015.) te čl. 11., 12., 21., 24., 37. i 38. Pravilnika o studijima i 

studiranju (Pročišćeni tekst, svibanj 2014.; Izmjene i dopune, veljača 2015.; Vjerodostojno 

tumačenje, rujan 2015.), a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zadru, Klasa: 602-04/15-

03/04 Urbroj: 2198-1-79-10/15-15 od 24. rujna 2015., o bodovnom pragu za upis u višu 

godinu redovitog studija i Odluci XI. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zadru u akad. 

god. 2014./2015., Klasa: 602-04/15-03/04, Urbroj: 2198-1-79-10/15-18 od 24. rujna 2015., o 

statusu i školarinama studenata redovitih i izvanrednih jednopredmetnih i dvopredmetnih 

diplomskih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016., rektor Sveučilišta u 

Zadru, 29. rujna 2015., donio je  

 

R J E Š E N J E 

o školarini redovitih studenata diplomskih 

studija koji mijenjaju studijski program 

u akad. god. 2015./2016. 

 
 Promjena jednopredmetnog studija: 

 

 Hrvatski državljani – redoviti studenti jednopredmetnog studija koji u akad. god. 

2015./2016. mijenjaju studijski program i umjesto dosadašnjeg jednopredmetnog redovitog 

diplomskog sveučilišnog studija upisuju prvu godinu drugog jednopredmetnog diplomskog 

sveučilišnog studija u statusu redovitog studenta, plaćaju školarinu u prvoj godini studija 

(studiraju bez subvencije Ministarstva)i to:  
 

a) 92,00 kn po upisanom bodu za studije društvenih i humanističkih znanosti 
 

b) 154,00 kn po upisanom bodu za studij Primijenjene geografije. 
 

 Strani državljani – redoviti studenti jednopredmetnog studija koji u akad. god. 

2015./2016. mijenjaju studijski program i umjesto dosadašnjeg jednopredmetnog redovitog 

diplomskog sveučilišnog studija upisuju prvu godinu drugog jednopredmetnog diplomskog 

sveučilišnog studija u prvoj godini studija (studiraju bez subvencije Ministarstva)i to: 
 

a) 276,00 kn po upisanom bodu za studije društvenih i humanističkih znanosti 
 

b) 462,00 kn po upisanom bodu za studij Primijenjene geografije. 
 

 Promjena jednog dvopredmetnog studija: 
  

 Hrvatski državljani – redoviti studenti dvopredmetnog studija koji u akad. god. 

2015./2016. mijenjaju studijski program pa umjesto jednog dosadašnjeg redovitog 

dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija upisuju drugi dvopredmetni diplomski 

sveučilišni studij u statusu redovitog studenta, plaćaju školarinu u prvoj godini studija za oba 

studija (studiraju bez subvencije Ministarstva)i to: 
 

a) 92,00 kn po upisanom bodu za studije društvenih i humanističkih znanosti 
 

b) 154,00 kn po upisanom bodu za studij Geografije (nastavnički smjer). 
 

 Strani državljani – redoviti studenti dvopredmetnog studija koji u akad. god. 

2015./2016. mijenjaju studijski program pa umjesto jednog dosadašnjeg redovitog 

dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija upisuju drugi dvopredmetni diplomski 

sveučilišni studij u statusu redovitog studenta, plaćaju školarinu u prvoj godini studija za oba 

studija (studiraju bez subvencije Ministarstva)i to: 
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a) 276,00 kn po upisanom bodu za studije društvenih i humanističkih znanosti 
 

b) 462,00 kn po upisanom bodu za studij Geografije (nastavnički smjer). 
 

 Promjena dva dvopredmetna studija: 
   

 Hrvatski državljani – redoviti studenti dvopredmetnog studija koji u akad. god. 

2015./2016. mijenjaju studijski program pa umjesto dva dosadašnja redovita dvopredmetna 

diplomska sveučilišna studija upisuju druga dva dvopredmetna diplomska sveučilišna studija 

u statusu redovitog studenta, plaćaju školarinu u prvoj godini studija za oba studija (studiraju 

bez subvencije Ministarstva)i to: 
 

a) 92,00 kn po upisanom bodu za studije društvenih i humanističkih znanosti 
 

b) 154,00 kn po upisanom bodu za studij Geografije (nastavnički smjer). 
 

 Strani državljani – redoviti studenti dvopredmetnog studija koji u akad. god. 

2015./2016. mijenjaju studijski program pa umjesto dva dosadašnja redovita dvopredmetna 

diplomska sveučilišna studija upisuju druga dva dvopredmetna diplomska sveučilišna studija 

u statusu redovitog studenta, plaćaju školarinu u prvoj godini studija za oba studija (studiraju 

bez subvencije Ministarstva)i to: 
 

a) 276,00 kn po upisanom bodu za studije društvenih i humanističkih znanosti 
 

b) 462,00 kn po upisanom bodu za studij Geografije (nastavnički smjer). 
 

 Hrvatski državljani koji u akad. god. 2015./2016. promijene studijski program, 

upisivat će se iz akad. god. 2015./2016. u akad. god. 2016./2017. i dalje po općim pravilima 

upisa studenata diplomskih sveučilišnih studija koji studiraju uz punu subvenciju Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta, njihovi troškovi studiranja na višim godinama studija 

subvencionirat će se sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta i Senata Sveučilišta u Zadru o kriterijima i uvjetima participiranja u 

troškovima studija na višim godinama studija, a pravo na subvencioniranje mogu ostvarivati 

jednu godinu, pri čemu je to pravo moguće iskoristiti u razdoblju koje je najviše godinu dana 

dulje od propisanog trajanja studija (u razdoblju od tri godine). 
 

 Ovo se rješenje na odgovarajući način primjenjuje i pri upisu iz akad. god. 2015./2016. 

u akad. god. 2015./2016. i dalje onih studenata koji su u akad. god. 2014./2015. promijenili 

studijski program diplomskog sveučilišnog studija. 
 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja. 
 

 

 Ovo će se rješenje objaviti na web-stranicama Sveučilišta. 

 
 

Rektor 

 

 

 

 

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić 

Rješenje 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. Sveučilišnom računalnom centru, 

10. Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru, 

11. Na oglasne ploče Sveučilišta u Zadru, 

12. Uredu pisarnice i pismohrane (arhivi). 


