
 
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  _____________ 2022. godine sljedeći  
 

UGOVOR 
Br. ___ MZO Diplomski st./I. god. – 2022./23. 

 
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 2022./23., 
smjer__________________________________________________________________. 
 

Članak 2. 
Fakultet se obvezuje studentu: 
- organizirati sveučilišni diplomski studij grafičke tehnologije, počevši od akademske godine 2022./23. 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 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 3. 
Sukladno toč. I. općeg dijela teksta Natječaja Sveučilišta u Zagrebu za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u 
ak. god. 2022./23., plaćanje participacije redovitih studenata za ak. god. 2022./23. bit će definirano Odlukom Vlade 
Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH. 
 

Članak 4. 
Vezano uz čl. 3 ovog Ugovora, student potpisom Ugovora jamči da u ak. god. 2022./23. po prvi puta upisuje I. godinu 
sveučilišnog diplomskog studija na javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, odn. da nije studirao niti trenutno 
studira na drugom javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj na istoj razini studija, kao redoviti student, koji je 
ostvario pravo na subvenciju participacije u troškovima studija. 
 

Članak 5. 
Temeljem navedenog u čl. 4. ovog Ugovora, a sukladno prethodnim Odlukama Vlade RH o programskom financiranju 
javnih visokih učilišta u RH, pretpostavlja se da student ostvaruje pravo na subvenciju participacije u troškovima I. 
godine sveučilišnog diplomskog studija grafičke tehnologije u ak. godini 2022./23. 
 

Članak 6. 
Ukoliko će Odlukom Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH biti definirano da student ne 
ispunjava uvjete za korištenje prava na subvenciju participacije u troškovima studija u ak. godini 2022./23., student se 
obvezuje podmiriti maksimalni iznos jednogodišnje školarine I. godine sveučilišnog diplomskog studija grafičke 
tehnologije u ak. godini 2022./23. 
 

Članak 7. 
Student će kod upisa u svaku sljedeću akademsku godinu, ovisno o Odluci Vlade RH o programskom financiranju javnih 
visokih učilišta u RH, studirati uz subvenciju participacije u troškovima studija (uz potporu MZO-a) ili će sudjelovati u 
plaćanju troškova školarine za upisanu akademsku godinu.   
 

Članak 8. 
Student se prilikom upisa u zimski semestar ak. godine 2022./23. obvezuje podmiriti troškove upisa u iznosu od 240,00 
KN/31,85 EUR (fiksni tečaj konverzije 1 eur (€) - 7,53450 kn), a kod upisa ljetnog semestra ak. godine 2022./23. 
troškove upisa u iznosu kako će biti navedeno u Obavijesti o upisima u taj semestar. 



 
Članak 9. 

Kod upisa u zimski i ljetni semestar svake sljedeće ak. godine student se obvezuje podmiriti troškove upisa u iznosu 
kako će biti navedeno u Obavijesti o upisima u zimski, odnosno ljetni semestar.   
 

  Članak 10. 
Za eventualni spor koji može nastati primjenom ovog Ugovora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.  
 

  Članak 11. 
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) 

 
 


