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KLASA: 602-04/21-03/062 

URBROJ: 2178/01-39-03-21-01 

Slavonski Brod, 7. listopada 2021. 

 

Na temelju članka 25. Statuta Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Rektor Sveučilišta u Slavonskom 

Brodu donosi 

                                   

                                                                     ODLUKU 

 

o II. upisnom roku za upis na I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih 

diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Slavonskom Brodu  

u akademskoj godini 2021./2022. 
 

I. 

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

sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Slavonskom Brodu 

u akademskoj godini 2021./2022., a nakon provedenog upisa studenata u I. jesenskom roku, 

provest će se i II. rok za upis studenata u I. godinu navedenih studija sukladno odredbama 

Natječaja za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih 

diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2021./2022. 

Pregled slobodnih mjesta na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 
 

 

Redoviti 

studij 

Izvanredni 

studij 

Specijalistički diplomski 

stručni studij Ekološka 

poljoprivreda i ruralni razvoj 

18 17 

Specijalistički diplomski 

stručni studij Menadžment 

0 35 

Diplomski sveučilišni studij 

Strojarstvo 

79 47 

Diplomski sveučilišni studij 

Ranoga i predškolskog 

odgoja i obrazovanja 

0 5 

 

Studenti koji su već jednom upisali prvu godinu diplomskog 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 za prvu godinu studija prilikom 

upisa. 
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Studenti mogu podnijeti prijavu na sveučilišne diplomske studije i u skladu s člankom 77. 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti I visokom obrazovanju. 
 

Dokumenti za prijavu: 

1. Obrazac prijave 

2. Diploma ili svjedodžba o završenom studiju 

3. Prijepis ocjena ili dopunska isprava 

4. Rodni list 

5. Domovnica (original ili ovjerena preslika) 
 

 

Prijave za II. rok primat će se od 8. listopada 2021. do 12. listopada 2021. godine, a podnose 

se osobno ili poštom na adresi Sveučilišta u Sl. Brodu, Trg I. Brlić-Mažuranić 2, 35000 Sl. Brod.  

 

Rang lista II. upisnog roka bit će objavljena 14. listopada 2021. godine na internetskoj stranici 

Sveučilišta www.unisb.hr. 

Upis pristupnika koji ostvare pravo na upis u II. roku obavit će se 15. listopada 2021. 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. 
 

  

Rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu 

 

 

Prof.dr.sc. Ivan Samardžić 

 
Dostaviti: 

 

1. Internetska stranica UNISB 

2. Sastavnice UNISB 

3. Arhiva UNISB 

 

 


