
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Zagrebačka 30 
52100 Pula 
 
KLASA: 029-03/22-05/15 
URBROJ: 380-01-01-22-1 
 
U Puli, 19. siječnja 2022. godine 
 
Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli je dana 19. siječnja 2022. godine donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o povratu školarina i upisnina 

Članak 1. 
Pravo na povrat uplaćenih novčanih sredstava za školarinu i/ili upisninu ostvaruju studenti 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje: Sveučilište) u sljedećim slučajevima: 
1. ako su prilikom upisa u prvu ili višu godine studija pogrešno uplatili veći iznos školarine i/ili 
upisnine od propisanog važećim odlukama, 
2. ako su upisninu i/ili školarinu platili dva ili više puta, 
3. ako su se ispisali s upisanog studijskog programa u propisanom roku koji je naveden ovom 
Odlukom i  
4. u drugim slučajevima evidentne pogrešne uplate novčanih sredstva na ime školarine i/ili 
upisnine. 
 

Članak 2. 
Student koji se ispisuje sa studija ima pravo na povrat uplaćene školarine, umanjen za 10%, 
ako je zahtjev za povrat podnio u sljedećim rokovima: 
1. prije početka nastave u sljedećoj akademskoj godini, ako je sljedeću akademsku godinu 
upisao do 15. rujna tekuće akademke godine, 
2. u roku od 15 dana od evidencije upisa u sljedeću akademsku godinu, ako je sljedeću 
akademsku godinu upisao nakon 15. rujna tekuće akademske godine. 
Studenti nemaju pravo na povrat upisnine prilikom ispisa sa upisanog studijskog programa. 
 

Članak 3. 
Zahtjev za povratom podnosi se na propisanom obrascu koji je sastavni dio ove Odluke i 
objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišta. 
Zahtjev se zajedno s popratnom dokumentacijom (preslika osobne iskaznice i preslika kartice 
tekućeg računa) predaje Uredu za studente i obrazovne programe Sveučilišta (dalje: Ured). 
Zahtjev mora biti obrazložen. 
Odluku o zahtjevu, temeljem prijedloga Voditelja Ureda i nakon provjere od strane Službe za 
financijsko-računovodstvene poslove, donosi rektor Sveučilišta. 
 

Članak 4. 
Zahtjevi dostavljeni nakon rokova navedenih u članku 2. ove Odluke, kao i oni koji ne sadrže 
dokumentaciju iz članka 3. ove Odluke odbacit će se kao nepravodobni ili nepotpuni. 
O zahtjevu koji nije osnovan donijet će se odluka o odbijanju. 



O zahtjevu koji se osnovan, pravodoban i potpun donosi se odluka o povratu i novčana 
sredstva se uplaćuju na račun studenta. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na danom donošenja i primjenjuje se na sve zahtjeve dostavljene nakon 
stupanja Odluke na snagu. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      Rektor 
Prof. dr. sc. Marinko Škare, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


