SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 602-04/20-03/195
URBROJ: 2198-1-79-10-20-01
Zadar, 30. lipnja 2020.
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, prosinac 2019.), čl. 11., 12., 21., 24., 38. i 39. Pravilnika o studijima i
studiranju (Pročišćeni tekst, ožujak 2019.), na IX. sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad.
god. 2019./2020. od 30. lipnja 2020., donesena je
ODLUKA
o troškovima razredbenog postupka, upisa, osiguranja i
X-ice (e-indeksa) studenata preddiplomskih sveučilišnih i stručnih
studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih
studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021.
Trošak razredbenog postupka za redovite i izvanredne jednopredmetne studije u
iznosu 200,00 kn plaća se za svaki prijavljeni studij.
Trošak razredbenog postupka za redovite dvopredmetne studije u iznosu 100,00 kn
plaća se za svaki prijavljeni studij.
Troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na temelju uplatnica preuzetih u odjelnim
tajništvima za jednopredmetn studije i u Uredu za preddiplomske i diplomske studije za
dvopredmetne studije.
Trošak upisa i osiguranja plaćaju svi redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih
sveučilišnih i stručnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija.
Trošak upisa u akad. god. 2020./2021., trošak osiguranja za akad. god. 2020./2021. i
trošak izrade studentske iskaznice X-ice (e-indeksa) iznosi 250,00 kn.
Trošak upisa u akad. god. 2020./2021. i trošak osiguranja za akad. god. 2020./2021.
bez izrade studentske iskaznice X-ice (e-indeksa) iznosi 200,00 kn.
Trošak upisa i osiguranja uplaćuje se jednokratno na žiro račun Sveučilišta u Zadru na
temelju uplatnica preuzetih u Uredu za preddiplomske i diplomske studije (dvopredmetni
studij), odnosno u odjelnim tajništvima (jednopredmetni studij).
Trošak izrade duplikata indeksa iznosi 120,00 te se uplaćuje na na žiro račun
Sveučilišta u Zadru na temelju uplatnica preuzetih u Uredu za preddiplomske i diplomske
studije (dvopredmetni studij), odnosno u odjelnim tajništvima (jednopredmetni studij).
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kod prijava
razredbenog postupka bez posredovanja Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na
visoka učilišta (NISpVU), i pri upisu u zimski i ljetni semestar preddiplomskih sveučilišnih i
stručnih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu
u Zadru u akad. god. 2020./2021.
O troškovima razredbenog postupka, upisa, osiguranja i X-ice (e-indeksa) za
preddiplomske sveučilišne i stručne studije te integrirane preddiplomske i diplomske
sveučilišne studije u akad. god. 2021./2022. donijet će se posebna odluka.
Ova odluka će se objaviti na oglasnim pločama i na mrežnim stranicama Sveučilišta u
Zadru.
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. Uredu pisarnice (pismohrane).
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