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KLASA: 602-04/21-03/059 
URBROJ:2178/01-39-01-21-03 
Slavonski Brod, 17. lipnja 2021. 
  
Na temelju članka 77. stavka 1., 2., 3. i 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju ("Narodne novine", br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 
46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH 
131/17), članka 45. stavka 2. točke 7. Statuta Sveučilišta u Slavonskom Brodu, članka 26. 
Pravilnika o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu i Odluke Senata o raspisivanju 
natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih 
studija Sveučilišta u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 602-04/21-
03/059, URBROJ:2178/01-39-01-21-02 od 17. lipnja 2021. godine, Senat Sveučilišta u 
Slavonskom Brodu na 10. redovitoj sjednici u akademskoj 2020./2021. godini, održanoj 17. 
lipnja 2021. godine, pod točkom 6. dnevnog reda raspisao je sljedeći   
 

NATJEČAJ 

ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA I 
SPECIJALISTIČKIH DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM 

BRODU U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. 
 
 

I. UPISNE KVOTE 
 
Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem 
izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske, strani državljani trajno nastanjeni u Republici 
Hrvatskoj, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj, državljani država 
članica Europske unije kao i strani državljani, upisuju se u okviru kvote.  
 
 

II. UVJETI UPISA I NAČIN PRIJAVE NA NATJEČAJ  
 
Pravo prijave na Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih 
diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Slavonskom Brodu imaju svi kandidati koji su završili 
odgovarajući istovrsni preddiplomski studij ili neistovrsni preddiplomski studij definiran u 
posebnom dijelu Natječaja za pojedini studijski program uz obvezu polaganja diferencijskih 
kolegija. 
 
Prijave za upis sveučilišnih diplomskih studija Odjela društveno-humanističkih znanosti, 
Odsjeka za izobrazbu učitelja i odgojitelja te Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 
provode se izravno sastavnici sukladno informacijama u posebnom dijelu Natječaja. 
 
Prijava u Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) putem kojega 
se obavljaju prijave za upise na specijalističke diplomske stručne studije Odjela društveno-
humanističkih znanosti, Odsjeka za ekonomiju i Biotehničkog odjela vrši se na mrežnoj stranici 
www.diplomski.studij.hr, na poveznici Prijava na diplomske studije.  
 
Upute o postupku prijave, važeći kalendar i ostale informacije važne za postupak prijave 
studijskih programa nalaze se na mrežnoj stranici www.diplomski.studij.hr. 
 

http://www.unisb.hr/
mailto:info@unisb.hr
http://www.diplomski.studij.hr/
http://www.diplomski.studij.hr/
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1. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu 

 
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ STROJARSTVO 
 
Uvjeti upisa  
 
Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu izvodi se u akademskoj godini 2021./2022. 
diplomski sveučilišni studij Strojarstvo u trajanju od 2 godine čijim završetkom se stječe 
akademski naziv: magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva (kratica: mag.ing.mech.)  
 
Diplomski sveučilišni studij Strojarstva mogu upisati osobe koje su završile preddiplomski 
studij Strojarstva Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu ili preddiplomski sveučilišni studij 
strojarstva srodnih tehničkih fakulteta u Republici Hrvatskoj (Fakultet strojarstva i brodogradnje 
u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split i Tehnički fakultet u Rijeci).  
Pravo prijave na Natječaj ostvaruju i kandidati koji su završili preddiplomski studij iz područja 
tehničkih znanosti uz obvezu polaganja diferencijskih predmeta. 
 
Prijave na Natječaj 
 
Prijave na Natječaj za upis primaju se od 15. rujna 2021. do 30. rujna 2021. godine. Prijave 
se predaju osobno ili poštom na adresu: Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u 
Sl. Brodu, Trg I. Brlić Mažuranić 2, 35000 Slavonski Brod uz naznaku „Natječaj Strojarstvo“.  
 
Obrazac prijave na Natječaj biti će dostupan na web stranici Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu, www.sfsb.unisb.hr 
 
Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:  
 

1. Svjedodžba/diploma o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju ili stručnom 
studiju 

2. Prijepis ocjena završenog preddiplomskog studija 

 
Rang liste i upisi 
 
Rang lista kandidata za upis diplomskog studija definira se na temelju aritmetičke sredine 
ocjena svih ispita (na tri decimalna mjesta) položenih tijekom preddiplomskog studija.  
Rang lista kandidata će biti objavljena 1. listopada 2021. na web stranici Strojarskog fakulteta 
u Slavonskom Brodu, www.sfsb.unisb.hr. 
 
Upisi na diplomski sveučilišni studij provodit će se prema rang listi od 4. listopada 2021. 
sukladno obavijesti na web stranici Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, 
www.sfsb.unisb.hr . 
 
Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor kandidata mogu se dobiti u Uredu za 
studente Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu ili mrežnoj stranici www.sfsb.unisb.hr . 
 
 

1. 2. Odjel društevno - humanističkih znanosti 

 

• Odsjek za ekonomiju 
 

 
 
 

http://www.sfsb.unisb.hr/
http://www.sfsb.unisb.hr/
http://www.sfsb.unisb.hr/
http://www.sfsb.unisb.hr/
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SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT 
 

Svi kandidati prijave obavljaju putem stranice diplomski.studij.hr od 1.7.2021. do 
30.09.2021. 
 
RANGIRANJE PRIJAVA PRISTUPNIKA 
 

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu postupku rangiranja kojim 
se izabiru pristupnici koji stječu pravo upisa na studij. Rangiranje pristupnika provodi 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Postupak rangiranja sastoji se od 
vrednovanja uspjeha postignutog na završenom preddiplomskom stručnom ili 
preddiplomskom sveučilišnom studiju (aritmetički prosjek ocjena studija). 
 
Rang lista prijavljenih pristupnika bit će objavljena 30. rujna 2021. godine poslije 
16.00 sati na internetskoj stranici Sveučilišta (www.unisb.hr). 
 
UPISI 
 

Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa bit će 1. listopada 2021. godine. 
 
O načinu upisa, dokumentima potrebnim za upis i svim ostalim detaljima kandidati će biti 
pravovremeno obaviješteni putem obavijesti o upisu na www.unisb.hr 
 

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis a u propisanim rokovima se nisu upisali, 
gube to pravo.  

 
 

• Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja 
 
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA  I 
OBRAZOVANJA 
 
Uvjeti upisa  
 
Diplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja mogu upisati kandidati 
koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. 
Studij mogu upisati i kandidati koju su završili stručni studij ili stručni preddiplomski studij 
Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i kandidati sa završenim preddiplomskim 
studijem iz područja društvenih znanosti (polje pedagogija, psihologija, edukacijsko-
rehabilitacijske znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologija i intedisciplinarne društvene 
znanosti) uz obvezu polaganja diferencijskih kolegija. 
 
Prijave na Natječaj 
 
Prijave na Natječaj za upis primaju se od 15. rujna 2021. do 30. rujna 2021. godine. Prijave 
se predaju osobno ili poštom na adresu: Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-
humanističkih znanosti, Gundulićeva 20, 35000 Slavonski Brod uz naznaku „Natječaj RPOO“.  
 
Obrazac prijave na Natječaj biti će dostupan na web stranici Sveučilišta u Slavonskom 
Brodu, www.unisb.hr . 
 
 
 
 

http://www.unisb.hr/
http://www.unisb.hr/
http://www.unisb.hr/
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Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:  
 

1. Svjedodžba/diploma o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju ili 
stručnom studiju 

2. Prijepis ocjena završenog preddiplomskog studija 

 
Rang liste i upisi  
 
Rang lista kandidata za upis diplomskog studija definira se na temelju aritmetičke sredine 
ocjena svih ispita (na tri decimalna mjesta) položenih tijekom preddiplomskog studija.  
Rang lista kandidata će biti objavljena 1. listopada 2021. na web stranici Sveučilišta u 
Slavonskom Brodu www.unisb.hr . 
 
Upisi na diplomski sveučilišni studij provodit će se prema rang listi od 4. listopada 2021. 
sukladno obavijesti na web stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu, www.unisb.hr . 
 
Detaljnije obavijesti o pitanjima vezanim uz upis, kandidati mogu dobiti u Uredu za studente i 
na mrežnoj stranici www.unisb.hr. 
 
 

3. Biotehnički odjel 

 
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA I 
RURALNI RAZVOJ 
 
Svi kandidati prijave obavljaju putem stranice diplomski.studij.hr od 1.7.2021. do 30.09.2021. 
 
RANGIRANJE PRIJAVA PRISTUPNIKA 
 
Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu postupku rangiranja kojim se izabiru 
pristupnici koji stječu pravo upisa na studij. Rangiranje pristupnika provodi Agencija za znanost 
i visoko obrazovanje. Postupak rangiranja sastoji se od vrednovanja uspjeha postignutog na 
završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (aritmetički 
prosjek ocjena studija). 
 
Rang lista prijavljenih pristupnika bit će objavljena 30. rujna 2021. godine poslije 16.00 sati na 
internetskoj stranici Sveučilišta (www.unisb.hr). 
 
UPISI 
 
Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa bit će 1. listopada 2021. godine. 
 
O načinu upisa, dokumentima potrebnim za upis i svim ostalim detaljima kandidati će biti 
pravovremeno obaviješteni putem obavijesti o upisu na www.unisb.hr 
 
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis a u propisanim rokovima se nisu upisali, gube to 
pravo.  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.unisb.hr/
http://www.unisb.hr/
http://www.unisb.hr/
http://www.unisb.hr/
http://www.unisb.hr/
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III. UPISNE KVOTE 

 
Pregled broja upisnih mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih 
diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Slavonskom Brodu 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sastavnica/ 
Studijski program 

Broj upisnih mjesta-diplomski studiji 
Sveučilište u Slavonskom Brodu 

 

Redoviti studenti Izvanredni studenti 

Biotehnički odjel   

   

Specijalistički diplomski 
stručni studij Ekološka 
poljoprivreda i ruralni 
razvoj 

30 20 

   

Strojarski fakultet u 
Slavonskom Brodu 

  

   

Diplomski sveučilišni 
studij Strojarstvo 

130 80 

   

Odjel društveno-
humanističkih znanosti 

  

   

Specijalistički diplomski 
stručni studij Menadžment 

40 80 

   

Sveučilišni diplomski 
studij Ranoga i 
predškolskog odgoja i 
obrazovanja 

0 60 

 200 240 

Ukupno diplomski 
studiji: 

440 
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IV. UPISI POSEBNIH KATEGORIJA PRISTUPNIKA 
 
Sukladno Odluci Sveučilišta u Slavonskom Brodu o broju upisnih mjesta za upis u I. godinu 
diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u 
Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2021./2022. usvojena je preporuka Rektorskog zbora 
RH o izravnom upisu na visoka učilišta u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne 
kvote te pod uvjetom da prijeđu bodovni prag za sljedeće kategorije kandidata: 
 
Točka 1. 

- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata 

- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskoga rata 

- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i 100%-tnih HRVI 
Domovinskoga 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 (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 
108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), u daljnjem tekstu „Zakona“ 

- djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. 
„Zakona“ 

- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem 
organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6.,7. i 8. „Zakona“ 

Točka 2. 

1. Kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja (prema „Rješenju Hrvatskoga zavoda za 
mirovinsko osiguranje“) 

2. kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta - 
oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi 
oštećenja organizma - Listi I“ (prema Nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, 
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom). 

 
 

V. ŠKOLARINA  
 

Sukladno Odluci o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu u Slavonskom Brodu plaćanja 
participacije u troškovima studija oslobođeni su redoviti studenti koji po prvi put upisuju I. 
godinu studija, a prethodno nisu studirali u statusu redovitog studenta na istoj razini studija. 
Participaciju za navedene kategorije studenata u cijelosti podmiruje Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. 

Za svaki studij prema pripadnom znanstvenom/umjetničkom području utvrđen je Odlukom 
Senata Sveučilišta puni iznos participacije u troškovima studija: 
 

- 5.500,00 kn za sveučilišne studije koji se izvode u znanstvenom području 
interdisciplinarnih znanosti 
 

- 6.000,00 kn za stručne studije iz područja društvenih znanosti 
 

- 7.370,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih 
znanosti. 
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Kandidati koji se na studij upisuju kao studenti strani državljani plaćaju školarinu u iznosu 
definiranom kao puni iznos participacije u troškovima studija uvećan za 20% iznosa. 
 
VI.  

 
Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li 
korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 
 
 
 

 
PRIVREMENI REKTOR 

 
 
 

Prof. dr. sc. Ivan Samardžić 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Internetske stranice Sveučilišta u Slavonskom Brodu 
2. Sastavnice Sveučilišta u Slavonskom Brodu 
3. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove, nastavu i znanost Rektorata Sveučilišta u Slavonskom 

Brodu 
4. Pismohrana Senata Sveučilišta u Slavonskom Brodu 


