
Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Getaldićeva 2, 10000 Zagreb, OIB: 25564990903, kojeg zastupa dekan prof. dr. 
sc. Nikola Mrvac (dalje: Fakultet) 

i 
redoviti student _________________________________, adresa ______________________________________ 
OIB: ___________________________, (dalje: student), sklopili su dana _____________ 2020. godine sljedeći  

 
UGOVOR  

Br. ___ MZO Diplomski st. I. god./OP razlikovni kolegiji – 2020./21. 
 

Članak 1. 
Student je sukladno tekstu Natječaja Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta i konačnoj rang listi stekao uvjete za 
upis I. godine sveučilišnog diplomskog studija grafičke tehnologije u akademskoj godini 2020./21., 
smjer______________________________________________. 
 

Članak 2. 
Sukladno odluci o uvjetima upisa na sveučilišni diplomski studij grafičke tehnologije (KLASA: 602-04/16-01/46, 
URBROJ: 251-80-16-1) od 30. svibnja 2016., studentu je uz upis kolegija I. godine sveučilišnog diplomskog studija 
grafičke tehnologije utvrđena i obveza upisa/polaganja razlikovnih kolegija sveučilišnog preddiplomskog studija 
grafičke tehnologije.   
 

Članak 3. 
Fakultet se obvezuje studentu: 
- organizirati sveučilišni diplomski studij grafičke tehnologije, počevši od akademske godine 2020./21. prema važećem 
studijskom programu i izvedbenom planu, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom i općim aktima Sveučilišta u Zagrebu te Statutom i općim aktima Fakulteta. 
- omogućiti pohađanje nastave razlikovnih kolegija sveučilišnog preddiplomskog studija grafičke tehnologije, kao i 
kolegija sveučilišnog diplomskog studija grafičke tehnologije (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, ispiti i dr.), 
- omogućiti korištenje knjižnice i opreme, 
- omogućiti nabavu pomoćnih materijala potrebnih za studij. 
 

Članak 4. 
Sukladno toč. I općeg dijela teksta Natječaja Sveučilišta u Zagrebu za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. 
god. 2020./21., plaćanje participacije redovitih studenata za ak. god. 2020./21. definirano je Odlukom Vlade RH o 
programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. god. 2018./19., 2019./20., 2020./21. i 2021./22. (NN 
87/2018) i Ugovorom o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova javnih visokih 
učilišta. 
 

Članak 5. 
Vezano uz čl. 4. ovog Ugovora, student potpisom Ugovora jamči da u ak. god. 2020./21. po prvi puta upisuje I. godinu 
sveučilišnog diplomskog studija na javom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, odn. da nije studirao niti trenutno 
studira na drugom javom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj na istoj razini studija, kao redoviti student, koji je 
ostvario pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija. 
 

Članak 6. 
Temeljem navedenog u čl. 5. ovog Ugovora, a sukladno toč. XI. Odluke Vlade RH o programskom financiranju javnih 
visokih učilišta u RH u ak. god. 2018./19., 2019./20., 2020./21. i 2021./22. (NN 87/2018), student ostvaruje pravo na 
punu subvenciju participacije u troškovima I. godine sveučilišnog diplomskog studija grafičke tehnologije u ak. godini 
2020./21. 



Članak 7. 
Ukoliko se naknadno utvrdi da student ne ispunjava uvjete za korištenje prava na punu subvenciju participacije u 
troškovima studija u ak. godini 2020./21., sukladno odredbama pravnih akata navedenih u čl. 4. ovog Ugovora, student 
se potpisom Ugovora obvezuje podmiriti troškove školarine I. godine sveučilišnog diplomskog studija grafičke 
tehnologije u ak. godini 2020./21., u iznosu od 8.400,00 (osamtisućačetristokuna) kuna, uplatom navedenog iznosa na 
IBAN Grafičkog fakulteta:  HR0923600001101243148, Zagrebačka banka d.d., naznaka „Školarina I. godina 20./21. – 
Ime i prezime“, poziv na broj OIB. 

 
Članak 8. 

Sukladno toč. XI. Odluke Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. god. 2018./19., 
2019./20., 2020./21. i 2021./22. (NN 87/2018), student će kod upisa u svaku sljedeću akademsku godinu, ovisno o 
uspjehu ostvarenom u prethodnoj akademskoj godini, studirati uz punu subvenciju participacije u troškovima studija 
(uz potporu MZO-a) ili će sudjelovati u plaćanju troškova školarine za upisanu ak. godinu.     

 
Članak 9. 

Sukladno toč. III. odluke o uvjetima upisa na sveučilišnog diplomski studij grafičke tehnologije iz čl. 2. ovog Ugovora, za 
upisane razlikovne kolegije sveučilišnog preddiplomskog studija grafičke tehnologije student se obvezuje podmiriti 
troškove školarine tih kolegija u ak. godini 2020./21., u iznosu koji se temelji na upisanim ECTS bodovima, pri čemu 
vrijednost 1 ECTS boda iznosi 140,00 (stočetrdesetkuna) kuna. Troškovi školarine razlikovnih kolegija uplaćuju se na 
IBAN Grafičkog fakulteta:  HR0923600001101243148, Zagrebačka banka d.d., naznaka „Razlikovni kolegiji 20./21. – 
Ime i prezime“, poziv na broj OIB. 

 
Članak 10. 

Sukladno toč. IV. odluke o uvjetima upisa na sveučilišni diplomski studij grafičke tehnologije iz čl. 2. ovog Ugovora, ako 
student u ak. godini 2020./21. ne položi sve ili neke razlikovne kolegije, ima mogućnost ponovnog upisa tih kolegija u 
sljedećoj ak. godini, uz obvezu plaćanja troškova kako je navedeno u toč. III. iste odluke, odn. čl. 9. ovog Ugovora. 
 

Članak 11. 
Pored troškova školarine razlikovnih kolegija iz čl. 9. ovog Ugovora, student se prilikom upisa u zimski semestar ak. 
godine 2020./21. obvezuje podmiriti troškove upisa (upisnina, indeks, studentska iskaznica –  iksica, osiguranje od 
nesretnog slučaja) u iznosu od 360,00 (tristošezdesetkuna) kuna, a kod upisa ljetnog semestra ak. godine 2020./21. 
troškove upisa (upisnina) u iznosu od 150,00 (stopedesetkuna) kuna, uplatom navedenih iznosa na IBAN Grafičkog 
fakulteta:  HR0923600001101243148, Zagrebačka banka d.d., naznaka „Upisnina 20./21. – Ime i prezime“, poziv na 
broj 6615112.  

Članak 12. 
Kod upisa u zimski semestar svake sljedeće ak. godine student se obvezuje podmiriti troškove upisa (upisnina, 
osiguranje od nesretnog slučaja) u iznosu od 190,00 (stodevedesetkuna) kuna, a kod upisa u ljetni semestar troškove 
upisa (upisnina) u iznosu od 150,00 (stopedesetkuna) kuna. 

 
  Članak 13. 

Za eventualni spor koji može nastati primjenom ovog Ugovora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.  
 

  Članak 14. 
Stranke su ovaj Ugovor obvezne pročitati te ga u znak prihvaćanja vlastoručno potpisuju. Ugovor je sastavljen u tri 
istovjetna primjerka, od kojih dva primjerka zadržava Fakultet, a jedan student. 
 
 
Student          Dekan 
 
______________________ prof. dr. sc. Nikola Mrvac 
(vlastoručni potpis) 
 


