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OBAVIJEST O PRIJAVI ZA RAZREDBENI POSTUPAK ZA UPIS U AK. GOD. 2020./21. 

NA PREDDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE 

SVEUČILIŠNOG ODJELA ZDRAVSTVENIH STUDIJA 

 

Prijave za razredbeni ispit za preddiplomske sveučilišne studije (za pristupnike starije 
od 24 godine) primat će se isključivo putem pošte, od 1. lipnja 2020. do 15. lipnja 2020. 

Pristupnici koji su do 31. siječnja 2020. godine navršili 24 godine ne moraju polagati državnu 

maturu. 

Uvažit će se prijave koje stignu sa svom potrebnom dokumentacijom te datumom 
poštanskog žiga zaključno s 15. lipnja 2020. godine na adresu Sveučilišni odjel zdravstvenih 
studija, Ruđera Boškovića 35,21000 Split. Naknadne prijave neće se uvažavati. 

Razredbeni ispit održat će se 24. lipnja 2020.  u Zgradi tri fakulteta, a o točnom vremenu 

i mjestu održavanja ispita pristupnici će biti obaviješteni preko web stranice. 

Pristupnik za razredbeni postupak podnosi prijavu koja sadrži: 

1. popunjen originalan obrazac "Prijava za polaganje razredbenog ispita", 
2. svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili 

ovjerene preslike), 
3. pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o ekvivalenciji 

stranih svjedodžbi (izvornik ili ovjerena preslika), koje izdaje Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa, Zagreb, Donje Svetice 38 (ENIC/NARIC ured), 

4. izvornik Rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem e-
Građani 

5. izvornik Vjenčanog lista (ukoliko je došlo do promjene prezimena, a promjena nije 
evidentirana u Rodnom listu) ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem 
e-Građani 

6. izvornik Domovnice. Priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani 
7. potvrdu o uplati 200,00 na žiro-račun Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel 

zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 35, IBAN broj HR0524070001100578938 
poziv na broj 02-720 s naznakom "Za razredbeni postupak", 

8. pristupnici hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji koji imaju 
prava utvrđena odlukom Sveučilišta u Splitu, odgovarajuće potvrde nadležne 
institucije, 

9. pristupnici koji se pozivaju na status dijaspore (ne odnosi se na pristupnike iz Bosne 
i Hercegovine) o svom statusu prilažu odgovarajuće dokaze iz kojih je razvidan njihov 
status, 

10. veliku omotnicu (A4 format) s točnom adresom pristupnika (zbog povratka predane 
dokumentacije ukoliko se ista osobno ne predigne). 
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UPISNE KVOTE 

SESTRINSTVO       10 

PRIMALJSTVO        2 

FIZIOTERAPIJA        2 

RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA      2 

MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA   2 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 

natječaja ne smatra se pristupnikom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se 

prijava koja sadrži sve podatke, dokaze i priloge na način kako je navedeno u natječaju. 

Nepotpune prijave neće se razmatrati u daljnjem razredbenom postupku. 

Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali u oglašenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo.  

 

PRAVO NA ŽALBU NA ISPRAVNOST PROVEDBE RAZREDBENOG POSTUPKA: 

Kandidat ima pravo prigovora na ispravnost provedbe razredbenog postupka. Prigovor se 
podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu za upis u roku od 24 sata od objavljivanja rang-liste 
na web stranici visokog učilišta. Povjerenstvo za upis dužno je razmotriti prigovor kandidata 
u roku od 24 sata od njegova podnošenja. 

 

STUDENTI KOJI OSTVARE PRAVO UPISA TREBAT ĆE DOSTAVITI PRILIKOM 

UPISA: 

 dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij (potvrda doktora opće 
ili obiteljske medicine), a koji se dostavlja na dan upisa  

 za sveučilišni preddiplomski studijski program Radiološke tehnologije na dan upisa 
potrebno je dostaviti svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti osoba, sukladno 
Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za 
rad u području izloženosti. 

 

 
Na web stranici Odjela bit će objavljen protokol vezano za održavanje razredbenog 
ispita u smislu pridržavanja uputa HZJZ. 
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