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IZVADAK IZ TEKSTA  

NATJEČAJA Sveučilišta u Zagrebu za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 

2020./2021. 
 

OPĆI DIO NATJEČAJA 

TOČKA 8.  

Temeljem potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i 

Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio Odluku o kriterijima za 

upis u posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske 

studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2020./2021.  

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima 

Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):  

• na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, 

Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, 

Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i  

• na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.  

 

Prijave ovih kandidata zaprimat će sastavnice Sveučilišta u Zagrebu na način i u rokovima 

objavljenima u Posebnom dijelu ovoga natječaja. 

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu provodit će razredbeni postupak i rangiranje ovih kandidata (NEĆE 

se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU).  

Kandidati za upis na studijske programe u kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske prijave na studij 

podnose putem molbe ili obrasca objavljenom na mrežnim stranicama fakulteta/akademije (kako 

odredi fakultet/akademija čiji studijski program kandidat prijavljuje, pogledati Posebni dio Natječaja) 

uz potrebnu dokumentaciju za kandidate koji su završili srednju školu u inozemstvu i prijavljuju samo 

studijske programe (link: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama) te u rokovima objavljenima u 

Posebnom dijelu ovoga natječaja.  

Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu nisu obvezni položiti ispite 

državne mature u svrhu upisa na visoka učilišta (osim ako fakultet/akademija nije pojedini ispit 

definirala kao uvjet ili je prijelaz određenoga ukupnog bodovnog praga i praga na ispitima državne 

mature uvjet za rangiranje na studijski program). Stoga je za upis na takve studijske programe 

potrebno položiti tražene ispite državne mature. 

Svi pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu, a prijavljuju samo 

studijske programe dolje navedene dokumente šalju ili dostavljaju (definirano u Posebnom dijelu 

ovoga Natječaja) fakultetu/akademiji čiji studijski program prijavljuju do datuma navedenog u 

Posebnom dijelu Natječaja: 

1. Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate 

izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hr, 

http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr ) 

Ovjerene preslike sljedećih dokumenata: 

https://www.studij.hr/sve-o-prijavama
mailto:ured@hrvatiizvanrh.hr
http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr
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2. dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane 

državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o 

državljanstvu) 

3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda) 
4. završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja 
5. potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio) 
6. dokaz o promjeni prezimena (dostavljaju kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je 

kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika 
vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome 
prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise) 

7. dodatni dokument ako ga  je zatražila sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u Posebnom dijelu 
Natječaja 

 

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, kandidat ga prilaže uz prijevod ovjeren kod 

ovlaštenoga sudskog tumača.  

 

Iznimka je, u slučaju s svjedodžbama na srpskoj ili bosanskoj latinici. Svjedodžbe na srpskoj ili 

bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi već će se za takve svjedodžbe uvažavati ovjere kod 

javnog bilježnika. 

 
Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske 
moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak 
priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, 
gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i 
obrazovanje. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem 
obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje 
odraslih. 
 
Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od 
postupka prijave studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se 
obratiti gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen. U slučaju 
općih, gimnazijskih i umjetničkih programa kandidat se javlja Agenciji za odgoj i 
obrazovanje odnosno kada je riječ o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima 
kandidat se 
javlja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.  
 
Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka (postupak priznavanja inozemne 
srednjoškolske kvalifikacije i postupak prijave ispita državne mature i/ili prijave studijskih 
programa). 
 
Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije  za potrebe upisa na visoka učilišta 
dostavlja se samom visokom učilištu. Kandidat je dužan samostalno provjeriti do kojeg datuma 
i u kojem obliku je potrebno dostaviti spomenuto rješenje (rok za dostavu dokumentacije, 
Posebni dio Natječaja). 
 

Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu Hrvatima izvan RH (podatci o razredbenom postupku i 

podnošenju prijave, kriteriji selekcije, rokovi za upis i drugi podatci) navedeni su u Posebnom dijelu 

ovoga natječaja. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za redovite studente pripadnike hrvatskog iseljeništva i 

hrvatske manjine koji u ak. god. 2020./2021. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili 

http://www.azoo.hr/
http://www.azoo.hr/
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integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osiguravati sufinanciranje 

troškova studiranja tijekom trajanja upisanog studijskog programa.  


