
 

 

KLASA: 602-04/15-01/02 
URBROJ: 2170-57-01-15-15 
Rijeka, 27. siječnja 2015.  
 
Na temelju članka 59. i članka 112. stavak 2. (p.t. od 10. prosinca 2008. godine i odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta od 16. ožujka 2010. g.,  19. studenog 2013. g.  i 22. srpnja 2014. g. ),  sukladno 
zaključku Stručnog vijeća Centra za studije sa 63. sjednice održane 13. siječnja 2015. g., Senat 
Sveučilišta u Rijeci na svojoj 74. sjednici održanoj 27. siječnja 2015. godine donosi  

 

O D L U K U   
o visini participacije u troškovima studija za upis u prvu godinu studija 

u akademskoj 2015./2016. godini 
 

I.  
Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u 1. godinu preddiplomskih stručnih, 
preddiplomskih sveučilišnih,  integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te  
diplomskih sveučilišnih  i specijalističkih diplomskih stručnih studija (u daljnjem tekstu: „studij“) na 
sastavnicama Sveučilišta u Rijeci iznosi:    

a) 5.500,00 kn (1ECTS = 91,67 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih 
i humanističkih znanosti, odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te 
za studije matematike; 

b) 7.370,00 kn (1ECTS = 122,83 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i 
biotehničkih znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za 
studije fizike; 

c) 9.240,00 kn (1ECTS = 154,00 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području prirodnih 
znanosti (osim matematike i fizike), biomedicine i zdravstva, odnosno nastavnom području 
struke biomedicine i zdravstva te umjetničkom području.   

 

II.  
Participacija redovitih studenata koji po prvi puta upisuju 1. godinu preddiplomskih stručnih, 
preddiplomskih sveučilišnih,  integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te  
diplomskih sveučilišnih  i specijalističkih diplomskih stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta u 
Rijeci podmiruje se u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.  
 

Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u 
statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu)  najviše u visini 
trostrukog iznosa participacije utvrđene u točki I. ove Odluke (točan iznos utvrđuje vijeće 
sastavnice).   

III.  
Subvencija troškova studija svih redovitih studenata koji po prvi puta upisuju 1. godinu 
preddiplomskih stručnih, preddiplomskih sveučilišnih,  integriranih (preddiplomskih i diplomskih) 
sveučilišnih studija te diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na 
sastavnicama Sveučilišta u Rijeci iznosi:  
a) 2.750 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, 
odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za studije matematike; 



 

 

b) 3.685 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, 
odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studije fizike; 

c) 4.620 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području prirodnih znanosti (osim matematike i 
fizike), biomedicine i zdravstva, odnosno u nastavnom području struke biomedicine i zdravstva te 
umjetničkom području.  

 
IV.  

Izvanredni studenti upisuju u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30, 
a najviše 60.  
Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija utvrđene u točki I. ove 
Odluke za odgovarajući studij. 

Izvanredni studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz 
Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, 
djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te osobe s 60%-tnim i većim tjelesnim 
oštećenjem (invaliditetom) mogu platiti najviše 50% punog iznosa participacije utvrđene u točki I. ove 
Odluke. 

V.  
Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz punu 
subvenciju participacije redovitih studenata u troškovima studija na javnim visokim učilištima u 
Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: subvencija) i na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci 
ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u istom statusu, nema pravo na subvenciju već je 
obvezan platiti puni iznos participacije u troškovima studija utvrđene u točki I. ove Odluke.     

Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz plaćanje  ili 
u statusu izvanrednog studenta, ima pravo upisati 1. godinu nekog drugog studija na sastavnici 
Sveučilišta u Rijeci u statusu redovitog studenta uz subvenciju i ne plaća participaciju u troškovima 
studija. 

Redoviti student prilikom prijelaza sa studija visokog učilišta izvan Sveučilišta u Rijeci ili sa studija 
jedne sastavnice Sveučilišta u Rijeci na drugu, jednokratno plaća pola iznosa participacije u 
troškovima studija utvrđenog u točki I. ove Odluke.  

VI.   
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Dostavlja se:  
- sastavnicama Sveučilišta u Rijeci  
- Centru za studije 
- Računovodstvu  
- Pismohrani, ovdje 


