
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Zagrebačka 30 

52100 Pula 

 

KLASA: 003-08/14-08/49-01 

URBROJ: 380-14-01-1 

 

U Puli, 28. ožujka 2014. godine 

 

Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Senat Sveučilište Jurja Dobrile u 

Puli na 28. sjednici dana 28. ožujka 2014. godine donosi slijedeću 

 

 

O D L U K U 

o cijenama studentskih obrazaca i drugim naknadama na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

 

I. 

Utvrđuju se cijene studentskih obrazaca i druge naknade na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

kako slijedi: 

 

1. Naknada po ispitu za studente koji produžavaju 

status, a ostala su im tri ispita ili manje 

300,00 kn 

2. Naknada za diplomski/završni rad za studente 

koji produžavaju status  

350,00 kn 

3. Cijena diplome (tuljak i dopunska isprava o 

studiju) 

350,00 kn 

4. Izdavanje duplikata diplome 250,00 kn 

5.  Indeks 120,00 kn 

6. Naknada troškova za zamjenu izgubljenog, 

uništenog ili oštećenog indeksa 

250,00 kn 

7. Izvod iz nastavnog plana 15,00 + 0,50 kn po kopiranoj stranici 

8. Izvadak položenih ispita – za studente upisane 

po starom programu 

50,00 kn 

9. Ovjera kopije diplome/svjedodžbe 15,00 kn 

 

Iznosi utvrđeni u prethodnom stavku uplaćuju se na žiroračun sveučilišnih odjela/Fakulteta. 

 

II. 

Utvrđuje se troškovi upisa i troškovi razredbenog postupka/dodatnih provjera prilikom upisa 

na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od akademske godine 2014./2015.: 

1) za razredbeni postupak/dodatne provjere za upis u I. godinu studija u iznosu od 250,00 

kuna, 

2) za upis u I. godinu studija u iznosu od 300,00 kuna (navedeni iznos obuhvaća 60,00 kuna 

na ime studentskog zbora, 30,00 kuna na ime studentskog osiguranja, 120,00 kuna za indeks 

s pripadajućom dokumentacijom, 25,00 kuna na ime Sveučilišne knjižnice za nabavu 

literature za nastavu i studente, a preostali iznos na ime materijalnih troškova Sveučilišta), 



3) za upis u više godine studija u iznosu od 200,00 kuna (navedeni iznos obuhvaća 60,00 

kuna na ime studentskog zbora, 30,00 kuna na ime studentskog osiguranja, 25,00 kuna na 

ime Sveučilišne knjižnice za nabavu literature za nastavu i studente, a preostali iznos na ime 

materijalnih troškova Sveučilišta). 

 

III. 

Iznos utvrđen u podtočki 1. točke II. ove Odluke uplaćuje se na žiroračune sveučilišnih odjela 

i Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković». 

Iznosi utvrđeni u podtočkama 2. i 3. točke II. ove Odluke uplaćuju se na žiroračun Sveučilišta. 

 

IV. 

Donošenjem ove Odluke prestaju vrijediti Odluka rektora o cijenama studentskih obrazaca i 

drugim naknadama na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 1. listopada 2012. godine (KLASA: 

003-08/12-08/53-01, URBROJ: 380-12-01-01-1) i Odluka rektora o troškovima upisa i 

troškovima razredbenog postupka od 15. svibnja 2012. godine (KLASA: 003-08/12-08/40-01, 

URBROJ: 280-12-01-01-1). 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama 

Sveučilišta. 

 

 

                       Rektor 

 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


