SVEUČILIŠTE U RIJECI
PRAVNI FAKULTET
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Rijeka, 12. srpnja 2019.
OBAVIJEST O UPISU
1) Ovim putem pozivamo studente naznačene u točki 2. ove Obavijesti na upis
Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji će se obavljati u Uredu za
studente od 15. do 19. srpnja 2019. u vremenu od 11,00 do 13,00 sati.
2) Na upis se pozivaju sljedeći studenti:
1. Filip Torić
2. Nina Miharija
3. Vlatka Županec
3) Pri upisu je potrebno dostaviti sljedeće:
-

jednu fotografiju formata 3 x 4 cm,

-

presliku osobne iskaznice,

-

priznanicu o izvršenoj uplati školarine za prvu godinu studija u iznosu = 9.000,00 kn,
na žiro račun Pravnog fakulteta u Rijeci IBAN: HR26 2402 0061 1001 1002 5, model
00, poziv na broj: 65264073-OIB studenta, opis plaćanja: SDSS JU, ime i prezime
studenta.
Omogućeno je kartično plaćanje školarine i to putem American express kartice (AMEX
PBZ) izdane od Privredne banke Zagreb najviše na 6 rata ili VISA PBZ i MAESTRO PBZ
najviše na 3 rate.
Izvanredni studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi
iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz
Domovinskog rata, djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog
rata I. skupine te osobe sa 60% i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju
50% školarine. Ovaj status dokazuje se sljedećim ispravama:
- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz
Domovinskoga rata status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u
Republici Hrvatskoj, izdanom nakon 1. siječnja 2005. g. (prema mjestu prebivališta
podnositelja zahtjeva),
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u
evidenciji nestalih hrvatskih branitelja te djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih
invalida Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnog
ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave.
- osobe sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom), svoj status
dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih
domova/udomiteljskih obitelji) plaćaju 50% školarine.
4) Studenti, čije prijave budu dostavljene nakon 12. srpnja 2019., a do popunjenja upisne
kvote, bit će pozvani na upis u rujnu 2019. godine.

