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KLASA: 602-04/20-03/004 

URBROJ: 2178/01-39-03/6-20-01 

 

Slavonski Brod, 29. rujna 2020. 

 

Na temelju članka 26. Privremenog Statuta Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Privremeni 

rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu donosi    

 

                                                  

                                                                     ODLUKA 

 

o III. upisnom roku za upis na preddiplomske stručne i preddiplomske sveučilišne studije te 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na Sveučilištu 

                               u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2020./2021. 

 

I. 

Sukladno preostalom broju slobodnih mjesta za upis studenata u I. godinu preddiplomskih 

stručnih i preddiplomskih sveučilišnih studija te integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij na Sveučilištu u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2020./2021., a 

nakon provedenog upisa studenata putem NISpVU-a u ljetnom i jesenskom roku, provest će 

se i III. rok za upis studenata u I. godinu navedenih studija sukladno odredbama Natječaja za 

upis sveučilišnih preddiplomskih studija i integriranog sveučilišnog preddiplomskog i 

diplomskog studija u 2020./2021. te Natječaja za upis studenata u prvu godinu 

preddiplomskih stručnih studija na Veleučilištu u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 

2020./2021. 

 

Pregled slobodnih mjesta na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 

 

 

Redoviti 

studij 

Izvanredni 

studij 

Strani 

državljani 

Stariji od 25 

Preddiplomski 

stručni studij 

Bilinogojstvo  

34 17 5 0 

Preddiplomski 

stručni studij 

Menadžment 

8 47 5 0 

Preddiplomski 

stručni studij 

Proizvodno 

strojarstvo 

13 27 5 0 
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Preddiplomski 

sveučilišni 

studij 

Strojarstvo 

55 23 5 0 

Preddiplomski 

sveučilišni 

studij Ranoga i 

predškolskog 

odgoja i 

obrazovanja 

0 1 2 5 

Integrirani 

preddiplomski i 

diplomski 

sveučilišni 

Učiteljski studij 

5 0 2 2 

 

 

Studenti koji su već jednom upisali prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na 

nekom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj (obavezno je priložiti potvrdu o istome sa 

ranije upisanog studija), a žele ponovno upisati I. godinu studija u statusu redovitog studenta 

na Sveučilištu u Sl. Brodu, dužni su platiti školarinu prilikom upisa. 

 

Temeljem Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja koji su 

sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo obitelji, branitelja i 

međugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor 27. ožujka 2007. godine i temeljem 

preporuke Rektorskog zbora od 31. ožujka 2017. godine, izravan upis u statusu redovitog 

studenta izvan odobrene upisne kvote, te pod uvjetom da pređu bodovni prag i zadovolje 

eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju: 

- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata;- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog 

rata;  

-djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i djeca 100% -

tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine; 

-djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti 

vojnih i civilnih invalida rata; 

- djeca civilnih invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. 

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; 

-djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem 

organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida 

rata. 
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Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde 

-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz stavaka 1. 

i 2. ove točke. 

- Hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata 

status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, 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 HRVI Domovinskoga rata prve skupine 

status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici područne 

(regionalne) samouprave. Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti 

izdani u RH. 

 

Kandidati koji su 2020. završili srednju školu ili su je završili 2010. i kasnije obvezni su položiti 

ispite državne mature kako bi prijavili željene studije. Kandidati koji su završili 

četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine odnosno prije uvođenja državne mature 

nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na studij, ali u tom slučaju ne 

dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već se za upis natječu samo 

ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja ili posebnim postignućima. 

Kandidatima za upis studija Bilinogojstva, a koji nisu položili državnu maturu organizirat će se 

i dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti na dan 5. listopada 2020. godine o 

čijoj provedbi će na internetskoj stranici Sveučilišta u Sl. Brodu biti dostupna posebna 

obavijest.   

 

Dokumenti za prijavu: 

 

1. Obrazac prijave 

2. Potvrda o položenim ispitima državne mature (original + preslika) 

3. Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe sva 4 razreda srednje škole 

4. Rodni list 

5. Domovnica (original ili ovjerena preslika) 

 

 

Dokumenti za prijavu kandidata starijih od 25 godina 

1. Obrazac prijave 

2. Domovnica (original ili ovjerena preslika) 

3. Rodni list  
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4. Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole 

(ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi). 

 

Prijave za III. rok primat će se od 29. rujna 2020. do 2. listopada 2020. godine, a podnose se 

osobno ili šalju poštom na adresu Sveučilište u Sl. Brodu, Trg I. Brlić-Mažuranić 2, 35000 Sl. 

Brod s naznakom Prijava za III. upisni rok . 

Rang lista III. upisnog roka bit će objavljena 5. listopada 2020. godine na internetskoj 

stranici Sveučilišta. 

 

Upis pristupnika koji ostvare pravo na upis u III. roku obavit će se  6. listopada 2020. godine 

prema obavijesti koja će pravovremeno biti objavljena na internetskoj stranici Sveučilišta. 

 

II. 

Odluka će se objaviti  na internetskoj stranicama Sveučilišta.            

 

                                                                           III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 Privremeni Rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu 

 

 

Prof.dr.sc. Ivan Samardžić 

 
 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Internetska stranica UNISB 

2. Sastavnice UNISB 

3. Arhiva UNISB 

 

 


