
 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Zagrebačka 30  
52100 Pula 
 
KLASA: 003-08/17-01/26 
URBROJ: 380-01-20-3 
U Puli, 8. rujna 2020. godine 
 
Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u  Puli,  Senat Sveučilišta Jurja Dobrile 

u Puli na elektronskoj sjednici dana 8. rujna 2020. godine donio je 

 

ODLUKU 

o dopuni Odluke o obročnoj otplati školarine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli  

 

I. 

U točki I. Odluke o obročnoj otplati školarine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (KLASA: 

003-08/17-01/26, URBROJ: 380-01-17-1 od 30. lipnja 2017. godine i KLASA: 003-08/17-

01/26, URBROJ: 380-01-17-2 od 28. srpnja 2017. godine) dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

„ U izračun prihoda po članu kućanstva ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici koji se 

nalaze u popisu Priloga 1. koji je sastavni dio ove Odluke.“ 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

                                                                                                                          Rektor 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri 

 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Znanstveno-nastavne sastavnice i umjetničko-nastavna sastavnica 
2. Prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju, izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić 
3. Prorektorica za upravljanje resursima, prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare 
4. Služba za financijsko-računovodstvene poslove 
5. Ured za studente i obrazovne programe 
6. Arhiva 
  



 
PRILOG 1  

U izračun prihoda po članu kućanstva ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici koji se 
nalaze u popisu 

  

SIF_NOP_PRM  
OPIS  

01 

 
Primici od kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice koji 
su obračunani nakon 1. siječnja 2018. i primici na osnovi 
ugovora životnog osiguranja. 
  

02 

 
Primici na osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja 
financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog 
obveznika koje ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi 
članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici 
po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 
  

04 

 
Obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju 
nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje 
mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji. 
  

22 

 
Prigodne nagrade, do propisanoga iznosa (božićnica, 
naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno 
razdoblje. 
  

28* 

 
Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine 
života, odnosno do završetka osnovnoškolskog 
obrazovanja, ukupno do propisanoga iznosa. *Napomena: 
Osim stipendija iz javnih izvora sukladno čl. 18. st. 1. 
  

35 
 
Obiteljske mirovine, odnosno novčane naknade u visini 
obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 



obitelji. 
  

38 

 
Primici fizičkih osoba na osnovi izravnih plaćanja u 
poljoprivredi sukladno posebnim propisima na osnovi kojih 
se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti. 
  

41 

 
Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret 
državnoga proračuna ili na teret sredstava obveznog 
osiguranja. 
  

42 

 
Primici na osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne 
podliježu oporezivanju. 
  

54 

 
Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za 
rad bez zasnivanja radnoga odnosa. 
  

* Redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine. 

 


