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KLASA:   602-04/21-03/057 
URBROJ: 2178/01-39-01-21-03 
Slavonski Brod, 13. svibnja 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 i 
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 preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i 
diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Slavonskom 
Brodu u akademskoj godini 2021./2022.: KLASA: 602-04/21-03/057, URBROJ: 2178/01-39-
01-21-02 od 13. svibnja 2021. godine, Senat Sveučilišta u Slavonskom Brodu na 9. sjednici u 
akademskoj 2020./2021. godini, održanoj od 13. svibnja 2021. godine, pod točkom 5.2. 
dnevnog reda raspisao je sljedeći   

 
NATJEČAJ 

ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, 
INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA TE 

PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU U 
AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. 

 
I. UVJETI UPISA I PRIJAVE NA NATJEČAJ  

 
Pravo prijave na Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta 
u Slavonskom Brodu imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu i položili 
ispite državne mature.  
 
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 se u tom slučaju za upis natječu isključivo s bodovima ostvarenima na osnovu ocjena 
srednjoškolskog obrazovanja te posebnim postignućima. 
 
Prijave za upis na željeni studij vrši se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava 
prijava na visoka učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice https://www.postani-student.hr . 

  
Upute o postupku prijave, važeći kalendar i ostale informacije važne za postupak prijave 
studijskih programa nalaze se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr i www.studij.hr. 
 

1. UVJETI UPISA NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE 
 

1.1. Uvjeti upisa na preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo – izvodi se na 
Sveučilištu u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel 

 
Proizvodno strojarstvo – 180 ECTS bodova (trajanje: 6 semestara, stručni naziv po završetku: 
stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka 
strojarstva, kratica: bacc. ing. mech.) 

http://www.unisb.hr/
mailto:info@unisb.hr
https://www.postani-student.hr/
http://www.studij.hr/
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1.  Uvjeti upisa  
Na preddiplomski stručni studij Proizvodnog strojarstva mogu se upisati sve osobe koje 
su završile najmanje četverogodišnju srednju školu i položile osnovnu razinu državne 
mature iz obaveznih predmeta te su temeljem rang liste svrstane u upisnu kvotu. 
 

2.  Prijave za upis  
Kandidati se prijavljuju za upis na odabrane studijske programe putem Nacionalnog 
informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).  
 

3.  Rangiranje prijava pristupnika  
Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis na preddiplomske stručne studije podliježu 
postupku rangiranja kojim se izabiru pristupnici koji stječu pravo upisa na studij. 
Rangiranje prijava se provodi putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka 
učilišta (NISpVU). 
 
Postupak rangiranja sastoji se od vrednovanja uspjeha postignutog u srednjoj školi i 
uspjeha ostvarenog na državnoj maturi. Uspjeh kandidata u srednjoj školi (opći uspjeh 
svih razreda u srednjoj školi) može činiti najviše 40 %, dok provjera znanja na državnoj 
maturi može činiti najviše 60 % ukupnih bodova. 

 
Obavezni dio državne mature vrednuje se prema tablici 1. 
 

Tablica 1. Obavezni dio državne mature 
 

Predmet Razina Vrjednovanje 

Hrvatski jezik B 5,00 % 

Matematika  B 35,00 % 

Strani jezik B 5,00 % 

 

Izborni dio državne mature vrednuje se prema tablici 2. 
 

Tablica 2. Izborni dio državne mature 
 

Predmet OBVEZAN Vrjednovanje 

Fizika NE 15,00 % 

 
Pravo na izravan upis na preddiplomski stručni studij Proizvodnog strojarstva imaju kandidati 
koji su, uz gore navedene osnovne uvjete upisa, na državnome natjecanju iz matematike ili 
fizike od 1. – 4. razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mjesta ili sudjelovali na 
međunarodnome natjecanju iz tih predmeta te kandidati koji su na državnome natjecanju 
srednjih strukovnih škola u obrazovnom podsektoru strojarstvo (discipline: Tehnička mehanika 
(statistika i čvrstoća), Strojarske konstrukcije, Dizajniranje računalom Auto CAD, Dizajniranje 
računalom CATIA, CNC tehnike tokarenja, CNC tehnike glodanja i Tehničar za mehatroniku) 
osvojili jedno od prva tri mjesta. 
 
Tablica 3 Postignuća na natjecanjima koja se vrednuju za izravan upis 

Kategorija Disciplina Razred Plasman Vrednovanje 

Državno natjecanje CNC i CAD/CAM 

tehnologije obrade 

1.-4. 1. – 3. mjesto Izravan upis 

Državno natjecanje CNC tehnike-

tokarenje 

1.-4. 1. – 3. mjesto Izravan upis 

Državno natjecanje Dizajniranje 

računalom – Auto 

Cad 

1.-4. 1. – 3. mjesto Izravan upis 
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Državno natjecanje Dizajniranje 

računalom – 

CATIA 

1.-4. 1. – 3. mjesto Izravan upis 

Državno natjecanje Fizika 1.-4. 1. – 3. mjesto Izravan upis 

Državno natjecanje Matematika 1.-4. 1. – 3. mjesto Izravan upis 

Državno natjecanje Strojarska 

tehnologija 

1.-4. 1. – 3. mjesto Izravan upis 

Državno natjecanje Strojarske 

konstrukcije 

1.-4. 1. – 3. mjesto Izravan upis 

Državno natjecanje Tehničar za 

mehatroniku 

1.-4. 1. – 3. mjesto Izravan upis 

Međunarodno 

natjecanje 

Fizika 1.-4.  Izravan upis 

Međunarodno 

natjecanje 

Matematika 1.-4.  Izravan upis 

 

1.2. Uvjeti upisa na preddiplomski stručni studij Menadžment – izvodi se na Sveučilištu 
u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Odsjek za 
ekonomiju 

 
Vrednovanje ocjena iz srednje škole (prosjek svih ocjena): 40% 
 
Vrednovanje uvjeta i definiranje razina obveznih predmeta države mature: 

 
Predmet Razina Vrjednovanje 

Hrvatski jezik B 20,00 % 

Matematika  B 20,00 % 

Strani jezik B 20,00 % 

 
Pravo na izravan upis na preddiplomski stručni studij Menadžment imaju kandidati koji su, uz 
gore navedene osnovne uvjete upisa, na državnome natjecanju iz matematike ili hrvatskog 
jezika od 1. – 4. razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mjesta ili sudjelovali na 
međunarodnome natjecanju iz matematike. 

 
1.3. Uvjeti upisa na preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo – izvodi se na Sveučilištu 

u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel 
 

Vrednovanje ocjena iz srednje škole (prosjek svih ocjena): 40% 
 
Vrednovanje uvjeta i definiranje razina obveznih predmeta države mature: 

 

Predmet Razina Vrjednovanje 

Hrvatski jezik B 15,00 % 

Matematika  B 20,00 % 

Strani jezik B 10,00 % 

 
Izborni dio državne mature vrednuje se prema tablici 2. 
 

Tablica 2. Izborni dio državne mature 
 

Predmet OBVEZAN Vrjednovanje 

Kemija ili biologija NE 15,00 % 
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Pravo na izravan upis na preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo imaju kandidati koji su, uz 
gore navedene osnovne uvjete upisa, na državnome natjecanju iz kemije ili biologije od 1. – 4. 
razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mjesta ili sudjelovali na međunarodnome 
natjecanju iz navedenih predmeta. Izravan upis ostvaruju i kandidati koji su osvojili 
1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima srednjih strukovnih škola u obrazovnom podsektoru 
poljoprivreda. 

 
2. UVJETI UPISA NA PREDDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE 
 

2.1. Uvjeti upisa na preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo – izvodi se na 
Sveučilištu u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu  

 
Vrednovanje ocjena iz srednje škole (prosjek svih ocjena): 40% 
 
Vrednovanje uvjeta i definiranje razina obveznih predmeta države mature: 
 

Predmet Razina Vrjednovanje 

Hrvatski jezik B 5,00 % 

Matematika  B 35,00 % 

Strani jezik B 5,00 % 

  
Vrednovanje izbornog predmeta državne mature: 
 

Predmet OBVEZAN Vrjednovanje 

Fizika NE 15,00 % 

 
 
Vrednovanje rezultata natjecanja: 
 

Državno natjecanje iz Matematike ili Fizike od 1. do 4. razreda s plasmanom od 1. do 3. mjesta 
odobrava se IZRAVAN UPIS. 
 

2.2. Uvjeti upisa na sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i 
obrazovanja – izvodi se na Sveučilištu u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-
humanističkih znanosti, Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja 

 
Vrednovanje ocjena iz srednje škole (prosjek svih ocjena): 45% 
 
Vrednovanje uvjeta i definiranje razina obveznih predmeta države mature: 

 

Predmet Razina Vrjednovanje 

Hrvatski jezik A 25,00 % 

Matematika  B 15,00 % 

Strani jezik B 15,00 % 

 

 
    Postotak Bodovi 

Druga posebna postignuća       

Završena osnovna glazbena škola   5% 50 

Izravan upis       

- 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima iz bilo koje discipline       

- sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima iz bilo koje discipline       

- kategorija sportaša 1. ili 2. kategorije       
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3. UVJETI UPISA NA INTEGRIRANI  SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI 
UČITELJSKI STUDIJ 

 
3.1. Uvjeti upisa na integrirani  sveučilišni preddiplomski i diplomski Učiteljski studij – 

izvodi se na Sveučilištu u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih 
znanosti, Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja 
 

Vrednovanje ocjena iz srednje škole (prosjek svih ocjena): 45% 
 
Vrednovanje uvjeta i definiranje razina obveznih predmeta države mature: 
 

Predmet Razina Vrjednovanje 

Hrvatski jezik A 25,00 % 

Matematika  B 15,00 % 

Strani jezik B 15,00 % 

 
    Postotak Bodovi 

Druga posebna postignuća       

Završena osnovna glazbena škola  5% 
 

50 

 
Izravan upis 

      

- 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima iz bilo koje discipline       

- sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima iz bilo koje discipline       

- kategorija sportaša 1. ili 2. kategorije    

 
 

II. UPISNE KVOTE I POSEBNI STATUSI KANDIDATA 
 
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 i državljani država 
članica Europske unije, upisuju se na temelju rezultata državne mature, u okviru kvote za 
hrvatske državljane.  
 
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 i državljani država 
članica Europske unije, a koji prvi put upisuju prvu godinu redovitog preddiplomskog, 
integriranog ili stručnog studija na javnom visokom učilištu, u okviru upisne kvote za hrvatske 
državljane, upisuju se uz punu subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja.  
 
Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem 
izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske 
i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici 
Hrvatskoj, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i državljani država 
članica Europske unije, koji u okviru upisne kvote upisuju prvu godinu drugoga redovitog 
(preddiplomskog ili integriranog) studija (koji ne upisuju prvi put prvu godinu redovitog 
preddiplomskog, integriranog ili stručnog studija na javnom visokom učilištu), upisuju se u 
akad. god. 2021./2022. uz plaćanje školarine. Redoviti studenti pravo na subvenciju imaju 
samo prilikom prvoga upisa redovitog studija na istoj razini studija (preddiplomski, integrirani 
ili stručni studij). Ako na javnom visokom učilištu upisuju drugi redoviti studij na istoj razni 
studija (preddiplomski, integrirani ili stručni studij), upisuju ga bez subvencije, ali subvenciju 
mogu steći ako pri upisu u sljedeću akademsku godinu ostvare najmanje 55 odnosno u slučaju 
utvrđenog invaliditeta 30 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini.  
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Strani državljani izuzev stranih državljana trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj, osoba bez 
državljanstva trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj i državljana država članica Europske 
unije upisuju se na temelju rezultata državne mature, u okviru kvote za strane državljane, uz 
plaćanje pune školarine za studente strane državljane. Strani državljani koji nisu trajno 
nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva koje nisu trajno nastanjenih u 
Republici Hrvatskoj i strani državljani koji nisu državljani država članica Europske unije koji 
upisuju prvu godinu redovitog studija u okviru upisne kvote za studente strane državljane 
upisuju se na temelju rezultata državne mature, uz plaćanje školarine, ako međunarodnim 
ugovorom nije drugačije određeno.  
 

1. UPISNE KVOTE 
 
Pregled broja upisnih mjesta za upis u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog, integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te stručnog preddiplomskog studija 
Sveučilišta u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2021./2022. 

Sastavnica/ 
Studijski program 

Broj upisnih mjesta- 
Sveučilište u Slavonskom Brodu 

redoviti izvanredni 

Državljani 
RH/EU 

Strani 
državljani 

Državljani 
RH/EU 

Strani 
državljani 

Biotehnički odjel     

     

Preddiplomski stručni 
studij Bilinogojstvo 

40 5 20 0 

     

Strojarski fakultet u 
Slavonskom Brodu 

    

     

Preddiplomski sveučilišni 
studij Strojarstvo 

140 5 30 0 

     

Odjel društveno-
humanističkih znanosti 

    

     

Preddiplomski stručni 
studij Menadžment 

75 5 70 0 

Integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni 
Učiteljski studij 

60 2 0 0 

Preddiplomski sveučilišni 
studij Ranoga i 
predškolskog odgoja i 
obrazovanja 

0 0 70 
 

2 

     

Tehnički odjel     

     

Preddiplomski stručni 
studij Proizvodno 
strojarstvo 

50 5 40 0 
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2. UPISI POSEBNIH KATEGORIJA PRISTUPNIKA 

 
Sukladno Odluci Sveučilišta u Slavonskom Brodu o broju upisnih mjesta za upis u I. godinu 
sveučilišnog preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 
te stručnog preddiplomskog studija Sveučilišta u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 
2021./2022. usvojena je preporuka Rektorskog zbora RH za upis studenata u prvu godinu 
sveučilišnog preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 
te stručnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2021./2022. 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: 

- 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“ 

Za upis studenata u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija te stručnog preddiplomskog studija Rektorski zbor RH donosi 
preporuku 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: 

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). 

 
Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno 
nastanjene u Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora.   

 
U slučaju da se ne popune upisna mjesta za strane državljane navedena upisna mjesta se 
mogu popuniti kandidatima državljanima RH/EU.  
 
 
III. 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. 

     

Ukupno preddiplomski 
studiji: 

387 232 
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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. 
 

Kandidati koji se na studij upisuju unutar kvote za studente strane državljane plaćaju školarinu 
u iznosu definiranom kao puni iznos participacije u troškovima studija uvećan za 20% iznosa. 
 

 
IV. UPISI   

 
Konačne rang-liste za upise na studijske programe za ljetni rok bit će objavljene 21. srpnja 
2021. godine, a za jesenski rok 15. rujna 2021. godine.  
 

Nakon objave konačnih rang-lista kandidat se može upisati samo na onaj studijski program na 
kojem je ostvario pravo upisa.  
 

Upisi na studijske programe će se provoditi u sljedećim terminima: 
 

- ljetnom roku 22. i 23. srpnja 2021.   

- jesenskom roku 16. i 17. rujna 2021.   

 
Potrebna dokumentacija: 

 

• Svjedodžba ili Potvrda o položenoj državnoj maturi (original i preslika) 

• Osobna iskaznica (preslika)  

• 1 fotografija (4x6 cm) u boji 

• dokaz o uplati troškova upisa (i školarine) 
 

Detaljne obavijesti o mjestu i načinu provođenja postupka upisa u I. godinu pojedinog 
studijskog programa biti će dostupne na web stranici Sveučilišta u Slavonskom Brodu: 
www.unisb.hr 
 

V.  
 
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. Rektorski zbor Republike Hrvatske 
3. Sastavnice Sveučilišta u Slavonskom Brodu 
4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove, nastavu i znanost Rektorata Sveučilišta u Slavonskom Brodu 
5. Pismohrana Senata Sveučilišta u Slavonskom Brodu 

http://www.unisb.hr/

