
PRIJAVE ZA UPIS ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 

Adresa: Kopilica 5, Split  

Tel:  021/346-886 – Studentska služba 

E-mail: referada@oss.unist.hr 

URL:   http://www.oss.unist.hr 

IBAN:  HR0524070001100578938 

 

Hrvati izvan Republike Hrvatske, na preddiplomske stručne studijske programe Sveučilišnog 

odjela za stručne studije, upisuju se u posebnoj kvoti u akademskoj godini 2021./2022. 

Pravo na prijavu imaju pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (hrvatska manjina) 

te Hrvati iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci (hrvatsko 

iseljeništvo/dijaspora). 
 

Prijave za upis zaprimat će se 13. i 14. rujna 2021., u periodu od 10:00-13:00 sati u 

Studentskoj službi Odjela, Kopilica 5, Split. 

Dokumentacija za prijavu: 

1. Svjedodžba/Potvrda o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju 

2. Svjedodžbe svih razreda srednje škole 

3. Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika razine „B2“ 

4. Domovnica 

5. Rodni list 

6. Dokaz o statusu osobe s odobrenim stalnim boravkom 

Troškovi prijave i razredbenog postupka iznose 100,00 kn 
 

I. UPISNE KVOTE 

Preddiplomski  

stručni studij 

REDOVITI 

STUDENTI 

Elektronika 3 

Elektroenergetika 3 

Računarstvo 3 

Konstrukcijsko strojarstvo 3 

Računovodstvo i financije 3 

Menadžment trgovine i turizma 3 

 

II. RANG LISTA PRISTUPNIKA 

Uspješnost pristupnika vrednuje se na temelju ostvarenog općeg uspjeha svih razreda srednje 

škole. 

Rang lista pristupnika objavit će se 15. rujna 2021. u 12:00 sati na oglasnoj ploči Kopilica 5 i 

na mrežnim stranicama Odjela (www.oss.unist.hr). 

Žalbeni rok na rang listu je 16. rujna 2021. do 12:00 sati. 
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III. DOKUMENTACIJA ZA UPIS 

Za upis se, uz dokumentaciju predanu prilikom prijave za upis, obvezno prilaže i sljedeće:  

1. Preslika važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika. Ako 

pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu, 

2. Dvije fotografije (3,5 cm x 4,5 cm). 

 

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo 

upisa. 

 

IV. VRIJEME UPISA 

Upis studenata će se obaviti nakon objave konačnih rang lista, prema rasporedu koji će 

pravovremeno biti objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišnog odjela za stručne studije 

(https://www.oss.unist.hr/). 

 

V. INFORMACIJE 

Detaljnije obavijesti o studijskim programima preddiplomskih stručnih studija dostupne su na 

mrežnim stranicama Sveučilišnog odjela za stručne studije (https://www.oss.unist.hr/). Za sve 

dodatne informacije obratite se u Studentsku službu, Kopilica 5, radnim danom od 10:00-

13:00, utorkom od 12:00-17:00 sati ili putem elektroničke pošte referada@oss.unist.hr. 
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