
SVEUČILIŠTE U ZADRU           

KLASA: 602-04/19-03/200 

URBROJ: 2198-1-79-10-19-06 

Zadar, 28. svibnja 2019. 
 

 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, 60/15. – Odluka USRH i 131/17), čl. 54. st. 2. al. 5. i 21. Statuta Sveučilišta u Zadru 

(Pročišćeni tekst, veljača 2019.), čl. 11., 12., 21., 24., 38. i 39. Pravilnika o studijima i 

studiranju (Pročišćeni tekst, ožujak 2017., Izmjene i dopune, studeni 2017.), na VIII. sjednici 

Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2018./2019. od 28. svibnja 2019., donesena je 

 

O D L U K A 

o školarini studenata koji su izgubili pravo studiranja 

pa nastavljaju započeti diplomski sveučilišni studij  

kao izvanredni studenti na Sveučilištu u Zadru  

u akad. god. 2019./2020.  

 

I. 
 Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s 

prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom  

Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno 

nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici 

Hrvatskoj i državljani država članica Europske unije, koji, nakon gubitka prava studiranja, 

nastave započete jednopredmetne diplomske sveučilišne studije kao izvanredni studenti, 

plaćaju godišnju školarinu u sljedećim iznosima: 
 

a) 5.500,00 kn za sve studije osim studija Primijenjena geografija, dvogodišnjeg 

izvanrednog studija Informacijske znanosti, studija Održivo upravljanje vodenim 

ekosustavima, studija Sestrinstva, studija Kulturna i prirodna baština u turizmu, studija 

Novinarstvo i odnosi s javnostima, studija Poduzetništvo u kulturi i turizmu i studija 

Menadžment, 
 

b) 9.240,00 kn za studij Primijenjena geografija i za studij Sestrinstvo, 

c) 11.000,00 kn za dvogodišnji izvanredni studij Informacijske znanosti, 

d) 7.370,00 kn za studij Održivo upravljanje vodenim ekosustavima.  , 

e) 7.500,00 kn za studij Kulturna i prirodna baština u turizmu, studij Novinarstvo i 

odnosi s javnostima i studij Poduzetništvo u kulturi i turizmu, 

f) 9.000,00 kn za studij Menadžment. 
 

II. 

 Strani državljani osim stranih državljana trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj, 

osoba bez državljanstva trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj i državljana država članica 

Europske unije, koji, nakon gubitka prava studiranja, nastave započete jednopredmetne 

diplomske sveučilišne studije kao izvanredni studenti, plaćaju godišnju školarinu u sljedećim 

iznosima: 
   

a) 16.500,00 kn za sve studije osim studija Primijenjena geografija i dvogodišnjeg 

izvanrednog studija Informacijske znanosti, studija Održivo upravljanje vodenim 

ekosustavima, studija Sestrinstva, studija Kulturna i prirodna baština u turizmu, studija 

Novinarstvo i odnosi s javnostima, studija Poduzetništvo u kulturi i turizmu i studija 

Menadžment, 

b) 27.720,00 kn za studij Primijenjena geografija i za studij Sestrinstvo, 
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c) 33.000,00 kn za dvogodišnji izvanredni studij Informacijskih znanosti, 

d) 22.110,00 kn za studij Održivo upravljanje vodenim ekosustavima. , 

e) 22.500,00 kn za studij Kulturna i prirodna baština u turizmu,  studij Novinarstvo i 

odnosi s javnostima i studij Poduzetništvo u kulturi i turizmu, 

f) 27.000,00  kn za studij Menadžment. 

 

III. 

 Hrvatski državljani koji, nakon gubitka prava studiranja, nastave započete 

dvopredmetne diplomske sveučilišne studije kao izvanredni studenti, plaćaju godišnju 

školarinu u sljedećim iznosima: 
 

a) 2.750,00 kn za svaki dvopredmetni studij osim studija Geografija; smjer: nastavnički 
 

b) 4.620,00 kn za dvopredmetni studij Geografija; smjer: nastavnički. 
 

 Strani državljani koji, nakon gubitka prava studiranja, nastave započete dvopredmetne 

diplomske sveučilišne studije kao izvanredni studenti, plaćaju godišnju školarinu u sljedećim 

iznosima: 
 

a) 8.250,00 kn za svaki dvopredmetni studij osim studija Geografija; smjer: nastavnički 
 

b) 13.860,00 kn za dvopredmetni studij Geografija; smjer: nastavnički. 

 

IV. 

 Godišnju školarinu je moguće platiti u dvije rate prema zaduženju koje izdaje Ured za 

preddiplomske i diplomske studije (dvopredmetni studiji), odnosno odjelna tajništva 

(jednopredmetni studiji). Prva rata se plaća pri upisu u zimski semestar, a druga rata 

najkasnije do 15. prosinca 2019. 
 

 Iznimno, studenti koji u jednom semestru imaju a u drugom nemaju prava i/ili obveza 

iz studija, plaćaju školarinu samo za onaj semestar u kojemu imaju ili mogu imati prava i/ili 

obveza iz studija. 

V. 

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na studente koji nakon 

gubitka prava studiranja nastavljaju započete diplomske sveučilišne studije kao izvanredni 

studenti, u akad. god. 2019./2020. 
 

 O školarini studenata koji nakon gubitka prava studiranja nastave započete studije kao 

izvanredni studenti u akad. god. 2020./2021. donijet će se posebna odluka. 
 

 Odluka će se objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta. 
 

Rektorica: 

 

 

prof. dr. sc. Dijana Vican 
Odluku dostaviti:        

1. Kabinetu rektorice, 

2. Prorektorima/cama, 

3. Odjelnim pročelnicima/ama, 

4. Odjelnim tajnicima/ama, 

5. Uredu za preddiplomske i diplomske studije, 

6. Službi za računovodstvo, knjigovodstvo i financije, 

7. Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, 

8. Uredu za osiguravanje kvalitete, 

9. Informatičkoj službi, 

10. Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru, 

11. Na oglasne ploče Sveučilišta u Zadru, 

12. Uredu pisarnice (pismohrane). 


