
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE u Puli 
Zagrebačka 30  
52 100 Pula 
 
KLASA:003-08/16-02/20 
URBROJ: 380-01-16-1 
 
Pula, 19. veljače 2016. godine 
 
Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 19. veljače 2016. godine, donosi sljedeću  
 

ODLUKU 

o visini školarine za izvanredne studente 

 

I. 
Visina školarine za studente koji studiraju u statusu izvanrednog studenata na Sveučilištu 
Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) iznosi: 
 

- 6.000,00 kuna na studijima koje izvodi Sveučilište, Fakultet za odgojne i obrazovne 
znanosti 

- 5.000,00 kuna na studijima koje izvodi Sveučilište, Fakultet ekonomije i turizma «Dr. 
Mijo Mirković» 

- 9.000,00 kuna na studijima koje izvodi Sveučilište, Fakultet ekonomije i turizma «Dr. 
Mijo Mirković», sveučilišni preddiplomski studijski program Turizam, dislocirani 
centar Umag (7.500,00 kuna pripada Fakultetu ekonomije i turizma «Dr. Mijo 
Mirković», a 1.500,00 kuna Pučkom otvorenom učilištu, Umag) 

- 5.000,00 kuna na sveučilišnom studiju Informatika koji izvodi Sveučilište, Odjel za 
informacijsko-komunikacijske tehnologije 

- 5.000,00 kuna na sveučilišnom studija Kultura i turizam  
- 6.000,00 kuna na preddiplomskom sveučilišnom studiju Povijesti koji izvodi 

Sveučilište, Filozofski fakultet  
- 20.000,00 kuna na studiju klavira (u slučaju da se na studij klavira upiše manje od 16 

izvanrednih studenata, visina školarine se povećava) koji izvodi Sveučilište, Muzička 
akademija u Puli 

- 20.000,00 kuna na studiju solo pjevanja (u slučaju da se na studij solo pjevanja upiše 
manje od 11 izvanrednih studenta, visina školarina se povećava) koji izvodi 
Sveučilište, Muzička akademija u Puli. 
 

II. 
Visina školarine za strane studente (državljani zemalja koje nisu članice EU) koji upisuju 
izvanredni studij na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na Muzičkoj akademiji u Puli (klavir i solo 
pjevanje) iznosi 26.000,00 kuna. 
 

III. 
Utvrđena visina školarine odnosi se na jednu studijsku godinu. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 



Odluke Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 22. srpnja 2011. godine (Klasa: 003-08/11-
02/44-01, Ur. broj: 380/11-01/-1), 27. ožujka 2013. godine (KLASA: 003-08/13-02/27-01, 
URBROJ: 380-13-01-1) i od 28. ožujka 2014. godine (KLASA: 003-08/14-02/47-01, URBROJ: 
380-14-01-1) prestaju važiti donošenjem ove Odluke. 
 
 
                                                                                                         
 
                                                                                                                                         Rektor 
 

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

 


