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Na temelju članka 58. Pravilnika o studiranju Sveučilišta Sjever i sukladno 
Odluci o uvjetima prelaska i upisa studenata s drugih visokih učilišta na 
preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 
2020./2021. klasa: 602-04/20-01/17, urbroj: 2186-0336-01-20-1 od 14. srpnja 2020. i 
Natječaja za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija u 
akademskoj godini 2020./2021., Prorektor za nastavu i studentska pitanja donosi 
sljedeću   
 
 

ODLUKU  
o visini i načinu plaćanja školarine za studente prelaznike na 

preddiplomske i diplomske studije u akademskoj godini  2020./2021.   
 

I. 
Studenti prelaznici koji u akademskoj godini 2020./2021. sa drugog visokog 
učilišta prijeđu na studij Sveučilišta Sjever obvezni su podmiriti cjelokupni 
iznos školarine za upisani studij Sveučilišta Sjever u visini kako slijedi:  
 
 
 

Rbr. 
Preddiplomski 

studiji 
Sveučilišni 

centar 
Područje 
studija 

Iznos 
školarine 

(kn)  

1. Elektrotehnika

Varaždin 

Područje 
tehničkih 
znanosti 

7.370,00 

2. 
Multimedija, oblikovanje 
i primjena 

3. Proizvodno strojarstvo 
4. Graditeljstvo
5. Logistika i mobilnost 
6. Mehatronika 
7. Sestrinstvo Područje 

biomedicine i 
zdravstva 

9.240,00 
8. Fizioterapija 

9. Medijski dizajn 
Koprivnica 

Umjetničko 
područje 

9.240,00 

10. 
Komunikologija, mediji i 
novinarstvo 

Područje 
društvenih 

5.500,00 
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11. 
Poslovanje i 
menadžment 

znanosti

12. Logistika i mobilnost Područje 
tehničkih / 

biotehničkih 
znanosti 

7.370,00 
13. 

Prehrambena 
tehnologija 

 

Rbr. 
Diplomski 

studiji 
Sveučilišni 

centar 
Područje 
studija 

Iznos 
školarine 

(kn)  

1. Multimedija

Varaždin 

Područje 
tehničkih 
znanosti 

7.370,00 

2. Strojarstvo 
3. Graditeljstvo 
4. Poslovna ekonomija Područje 

društvenih 
znanosti 

5. Odnosi s javnostima 

6. 
Sestrinstvo – menadžment 
u sestrinstvu 

Područje 
biomedicine 
i zdravstva 

10.662,00 

7. Medijski dizajn 

Koprivnica 

Umjetničko 
područje 

9.240,00 

8. Novinarstvo 
Područje 

društvenih 
znanosti 

7.370,00 

9. 
Ambalaža, recikliranje i 
zaštita okoliša 

Područje 
tehničkih 
znanosti 

7.370,00 
10. 

Održiva mobilnost i 
logistika 

 
II. 

Za studente prelaznike na diplomsku razinu studija, Rješenjem o prelasku 
utvrdit će se i obveza upisa, polaganja i financijskih troškova razlikovnih 
kolegija, a prema Natječaju za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u 
akademskoj godini 2020./2021.  

 
III. 

Školarina se može platiti jednokratno prilikom upisa u cjelokupnom iznosu 
školarine ovisno o području znanosti studija. 
 
Odobreno je i plaćanje školarine u najviše četiri rate uz obvezno prilaganje 
BJANKO ZADUŽNICE kao sredstva osiguranja plaćanja i to na način:  

I. rata prilikom upisa, u iznosu od 3.000,00 kuna, a preostali iznos 
školarine dijeli se na dodatne 3 jednake rate: 
II.  rata uplata najkasnije do 15.12.2020. 
III. rata uplata najkasnije do 25.2.2021. 
IV. rata i uplata najkasnije do 30.4.2021. 

 
Bjanko zadužnica mora glasiti na iznos do 10.000,00 kuna.  
Bjanko zadužnica mora glasiti na ime studenta (ne na ime roditelja ili osobe 

koja, eventualno,  financijski podmiruje školarinu studentu). 
Studenti koji su u radnom odnosu, uz bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog 
bilježnika moraju priložiti Potvrdu o zaposlenju. 
Studenti koji nisu zaposleni, u bjanko zadužnici navode jamca platca koji je 
zaposlen, te bjanko zadužnici prilaže Potvrdu o zaposlenju jamca platca. 
Bjanko zadužnica se nakon podmirenja financijskih obveza vraća izdavatelju 



 

(njegovom opunomoćeniku) po završetku ili prekidu studija, temeljem zahtjeva 
studenta, ukoliko temeljem iste neće biti pokrenut postupak prisilne naplate. 
Za studente čiju školarinu podmiruje poslodavac ili treća osoba školarina se 
plaća jednokratno kod upisa, sklapanjem posebnog ugovora kojim se 
reguliraju ugovorni odnosi između poslodavca/treće osobe, studenta i 
Sveučilišta Sjever. 
Student je prilikom upisa obvezan istaknuti da školarinu podmiruje 
poslodavac ili treća osoba. 
 
Uplate se vrše na žiroračun/IBAN Sveučilišta Sjever broj:   
HR6123600001102325217 uz naznaku: 
 

- za troškove školarine 
Model: HR67; POZIV NA BROJ: OIB STUDENTA-652649; 

 
- za troškove upisa  

Model: HR67; POZIV NA BROJ: OIB STUDENTA-652642; 
 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Za Sveučilište 

Prorektor za nastavu i 
studentska pitanja 

Izv.prof.dr.sc. Vlado Tropša, 
 


