
SVEUČILIŠTE U ZADRU  

KLASA: 602-04/11-06/03 

URBROJ: 2198-1-79-10/11-24 

Zadar, 26. rujna 2011. 
 

 

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. 31. st. 2. t. 4. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, rujan 2005.) i 

čl. 9. Pravilnika o studiranju, na XII. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. 

god. 2010./2011. od 26. rujna 2011., donesena je 
 

O D L U K A 

o troškovima razredbenog postupka, upisa, osiguranja,  

X-ice i indeksa studenata jednopredmetnih i 

dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija 

u akad. god. 2011./2012.  

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

 Pristupnici koji prijavljuju istovrsni jednopredmetni i dvopredmetni studij 

(jednopredmetni i dvopredmetni studij Filozofije, jednopredmetni i dvopredmetni studij 

Geografije, jednopredmetni i dvopredmetni studij Povijesti, jednopredmetni i dvopredmetni 

studij Povijest umjetnosti, i jednopredmetni i dvopredmetni studij Suvremene talijanske 

filologije), plaćaju jedan trošak razredbenog postupka. 
 

 Troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na žiro račun Sveučilišta u Zadru 

2330003-1100163243 uz navoĎenje svrhe doznake "troškovi razredbenog postupka" i poziv 

na broj: 00-11919-OIB. 
 

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

studija iznose 150,00 kn, a troškovi upisa i osiguranja bez izrade studentske iskaznice (X-ice) 

iznose 100,00 kn. 
 

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

račun Sveučilišta u Zadru, broj: 2330003-1100163243, uz navoĎenje svrhe doznake "troškovi 

upisa" s pozivom na broj 00-11906-OIB. 
 

 Troškovi upisa i osiguranja za ljetni semestar studija iznose 100,00 kn.   

 Troškovi upisa i osiguranja uplaćuju se na žiro račun Sveučilišta u Zadru, broj: 

2330003-1100163243, uz navoĎenje svrhe doznake "troškovi upisa" s pozivom na broj 00-

11906-OIB. 
 

 Cijena indeksa je 120,00 kn. 
 

 Cijena indeksa uplaćuje na žiro račun Sveučilišta u Zadru, broj: 2330003-1100163243, 

uz navoĎenje svrhe doznake "trošak indeksa" s pozivom na broj 00-11913-OIB. 
 

 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 

diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2011./2012.    

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

jednopredmetne i dvopredmetne diplomske sveučilišne studije u akad. god. 2012./2013. 

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. Prorektorima/ci, 

2. Odjelnim pročelnicima/ama, 

3. Odjelnim tajnicima/ama, 

4. Studentskoj službi, 

5. Financijsko-knjigovodstvenoj službi, 

6. Financijskoj tajnici, 

7. Tajnici za meĎunarodne odnose, 

8. Voditeljici Ureda za primjenu ECTS-a, 

9. Voditelju Ureda za promicanje kvalitete rada, 

10. Službi za informatičku potporu, 

11. Studentskom zboru, 

12. Na oglasne ploče, 

13. Pismohrani. 

 


