Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
52100 Pula
KLASA: 003-08/18-08/17
URBROJ: 380-01-18-1
U Puli, 28. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Senat Sveučilište Jurja Dobrile u
Puli je na 19. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine donio

ODLUKU
o vrstama i cijenama usluga na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
I.
Utvrđuju se vrste i cijene usluga na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (dalje: Sveučilište)

a) usluge za koju se naknada uplaćuje na IBAN sastavnica:
1.
postupak
provedbe
okončanja
studija,
400,00 kn
promocija
2.
postupka prijelaza studenata s drugih visokih
350,00 kn
učilišta ili drugog studija unutar Sveučilišta
3.
postupka nastavka studija nakon prekida
100,00 kn
4.
usluge razredbenog postupka odnosno
250,00 kuna
dodatnih provjera prilikom upisa u prvu godinu
na pojedinim studijskim programima koji se
izvode na Sveučilištu
b) usluge za koje se naknada uplaćuje na IBAN Sveučilišta:
1.
izdavanje duplikata diplome
200,00 kn
2.
izdavanje duplikata Dopunske isprave o studiju
200,00 kn
3.
izdavanje studentske isprave
60,00 kn
4.
zamjena izgubljene, uništene ili oštećene
60,00 kn
studentske isprave
5.
izdavanje izvoda iz nastavnog plana
20,00+ 0,50 kn po kopiranoj stranici
6.
izdavanje izvatka položenih ispita – za studente
100,00 kn
upisane po starom programu
8.
provjere vjerodostojnosti svjedodžbi/diploma
50,00 kn*
po zahtjevu
9.
ispisa sa Sveučilišta
100,00 kn
250,00 kn
10. izdavanja potvrde o izjednačavanju akademskih
i stručnih naziva

11.

prvog upisa u prvu godinu studija
− 60,00 kuna na ime studentskog zbora
− 30,00 kuna na ime studentskog
osiguranja
− 60,00 kuna na ime studentske isprave s
pripadajućom dokumentacijom
− 25,00 kuna na ime Sveučilišne knjižnice
za nabavu literature za nastavu i
studente
− preostali iznos na ime materijalnih
troškova Sveučilišta

300,00 kuna

12.

upisa u svaku sljedeću akademsku godinu
− 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
− preostali iznos na ime materijalnih
troškova Sveučilišta

200,00 kuna

*cijena se uvećava za PDV

II.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti odluka Senata od 28. ožujka 2014. godine
(KLASA: 003-08/14-08/49-01, URBROJ: 380-14-01-1)
Ova odluka stupa na snagu 1. listopada 2018. godine.

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

