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Sveučilište u Rijeci 
Građevinski fakultet  
 
Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje 

 
 

NATJEČAJ 
za upis u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo i Specijalističkog 

diplomskog stručnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2022./2023. 

 
 
 
 

 
 

 

A) UPIS U 1. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO 
Smjer: Geotehnika, Hidrotehnika, Konstrukcije i Urbano inženjerstvo    

 
 
1. UVJETI UPISA 
Pravo prijave na natječaj za upis imaju: 
- Pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva na nekom od građevinskih 

fakulteta u Hrvatskoj; 
- Pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS 

bodova) u inozemstvu uz prethodno obavljeno priznavanje akademskog statusa prema važećim 
propisima; 

- Pristupnici koji su završili preddiplomski stručni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS bodova) 
i razlikovnu godinu na nekom od građevinskih fakulteta u Hrvatskoj; 

- Pristupnici koji su završili srodni (tehnički) preddiplomski sveučilišni studij (s ukupno 180 ECTS 
bodova) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita. Razlikovne ispite utvrđuje Povjerenstvo za upis 
diplomskog sveučilišnog studija (vidi 1.1.). 

 
1.1. Način polaganja razlikovnih predmeta za upis u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija 

Građevinarstvo u ak. god. 2022./2023. 
Pristupnici koji se žele prijaviti na natječaj za upis u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo u ak. god. 2022./2023., a prethodno su završili srodni (tehnički) preddiplomski 
sveučilišni studij (s ukupno 180 ECTS bodova) trebaju predati molbu za utvrđivanje razlikovnih 
predmeta Povjerenstvu za upis u periodu od 1. srpnja do najkasnije 2. rujna 2022. Pristupnici kojima 
se odobri upis i utvrde razlikovni predmeti iste polažu u sklopu prve godine studija. 

 
 

2. PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ 
Prijave za upis na studij se provode putem NISpDS sustava.  
NISpDS sustavu se pristupa ulaskom na mrežnu stranicu www.studij.hr i odabirom izbornika: Prijave 
na diplomske studije. Detaljne informacije i upute za pristup i registraciju u sustav NISpDS nalaze se na 
poveznici: Sve o prijavama - Prijave na diplomske studije.  

 
2.1. Dokumenti za prijavu u sustav NISpDS 
Dokumenti se dostavljaju Središnjem prijavnom uredu, isključivo preporučenom poštom na adresu:  
 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
 Središnji prijavni ured 
 Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb  

GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3, tel. 051/265-909, 265-910, 265-
911 (Studentska referada), faks: 051/265-998, IBAN: HR2923600001101407882, www.gradri.uniri.hr. 

 

http://gradri.uniri.hr/files/student_info/Obrasci/GF_25_Molba_utvrdjivanje_razlikovnih_predmeta.doc
http://gradri.uniri.hr/files/student_info/Obrasci/GF_25_Molba_utvrdjivanje_razlikovnih_predmeta.doc
https://www.studij.hr/
https://diplomski.studij.hr/
https://diplomski.studij.hr/
https://www.studij.hr/sve-o-prijavama
http://www.gradri.uniri.hr/
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1. Kandidati koji su završili preddiplomski studijski program na Sveučilištu u Rijeci ili njegovoj 
sastavnici i posjeduju OIB nisu dužni dostaviti dokumentaciju Središnjem prijavnom uredu jer će se 
njihovi osobni podaci i podaci o završenom preddiplomskom studiju informatički razmijeniti s ISVU 
sustavom ili drugim informacijski sustavom visokog učilišta. Iznimka su kandidati koji su studirali prije 
uvođenja ISVU sustava. Ako se podaci o studiranju nisu vodili kroz ISVU sustav, kandidati su dužni 
Središnjem prijavnom uredu dostaviti potrebnu dokumentaciju za prijavu na diplomske studijske 
programe. 

2. Kandidati koji su preddiplomski studijski program završili na drugom visokom učilištu u Republici 
Hrvatskoj ili visokom učilištu u inozemstvu i posjeduju OIB dužni su preporučenom pošiljkom (krajnji 
datum za slanje preporučene pošiljke 6. rujna 2022.) dostaviti Središnjem prijavnom uredu sljedeće 
dokumente:  
- Diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju (preslike ovjerene kod 

javnog bilježnika ili na visokom učilištu) 
- Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat položio 

ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu (preslike ovjerene 
kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu)  

- Potvrdu o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog 
obrazovanja za kandidate koji su završili neistovrsni studij (samo ako je to navedeno u uvjetima 
upisa). 

3. Kandidati koji ne posjeduju OIB dužni su preporučenom pošiljkom (krajnji datum za slanje 
preporučene   pošiljke 6. rujna 2022.) dostaviti Središnjem prijavnom uredu: 
- Dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerenu presliku putovnice) 
- Diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju (preslike ovjerene kod 

javnog bilježnika ili na visokom učilištu) 
- Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat položio 

ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu (preslike ovjerene 
kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu) 

- Potvrdu o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog 
obrazovanja (samo ako je to navedeno u uvjetima upisa).  

- Dokaz o promjeni prezimena u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbe 
promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista) 

Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan priložiti prijevod 
ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. 

Nepotpuna dokumentacija neće se uvažavati čime će kandidatu biti onemogućen plasman na rang-
listama. 

Poslani dokumenti neće se vraćati kandidatima, a visokim učilištima bit će omogućeno preuzimanje 
dokumenata iz sustava.  
 

2.2. Kalendar aktivnosti za prijavu u sustav NISpDS i upis diplomskog studija 

AKTIVNOST  Datum 

• Objava uvjeta i početak prijava za upis na studijske programe 1. srpnja 2022. u 10:00 sati 

• Zadnji dan za slanje dokumentacije SPU-u 
* kandidati koji imaju obranu završnog rada u rujnu 2022. godine 
prijepis ocjena dostavljaju do 6.9., a preostali do dokumentacije do 
22.9.2022. 

6. rujna 2022.* 

• Zadnji dan za prijavu neistovrsnih** studija  
** vidi popis istovrsnih studija 

11. rujna 2022.  

• Zadnji dan za slanje preostale dokumentacije SPU-u za kandidate koji 
imaju obranu završnog rada u rujnu 2022. godine 

22. rujna 2022.  

• Objava privremene rang-liste  23. rujna 2022. u 12:00 sati 

• Krajnji rok za odobravanje kandidata koji su završili neistovrsni 
preddiplomski studijski program  

28. rujna 2022. u 14:00 sati 
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• Krajnji rok za prijavu studijskih programa 30. rujna 2022. u 12:00 sati 

• Završno prebacivanje podataka iz ISVU-a u NISpDS   30. rujna 2022. u 15:00 sati 

• Objava konačne rang-liste  30. rujna 2022. u 16:00 sati 

• Upisi na visoka učilišta  3. listopada 2022. 

     

POPIS ISTOVRSNIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA 

1. Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva – Građevinski fakultet u Zagrebu 

2. Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva – Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku 

3. Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu 

** Popisi istovrsnih studija dostupni su na sljedećoj poveznici, odabirom izbornika „preglednik studija“. 
Studiji koji nisu na popisu smatraju se neistovrsnima. 

 

2.3. Odabir studijskih programa u NISpDS sustavu 
Svaki kandidat može prijaviti do 10 studijskih programa. 

Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan jer kandidat može ostvariti pravo 
upisa samo na jedan studijski program i to na prvi na kojem se nalazi unutar upisne kvote i na kojem 
zadovoljava sve potrebne uvjete.  

Ako kandidat želi promijeniti svoju listu prioriteta, može to učiniti najkasnije 30. rujna 2022. do 12:00 
sati  (Kalendar). Do završetka prijava za upis na studijske programe kandidat treba obrisati samo one 
prijavljene studijske programe koje nema namjeru upisati.   

 

2.4. Konačne rang-liste u NISpDS sustavu   

Konačne rang-liste kandidata za upis u I. godinu diplomskih studija bit će objavljene 30. rujna 2022. u 
16:00 sati.   

Objavom konačnih rang-lista, kandidat će se naći samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je 
najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang-lista bit će izbrisan. 
Trenutkom objave konačnih rang-lista kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojem se 
nalaze unutar upisne kvote i za koji im je dodijeljen upisni broj. Dodjelom upisnog broja nastaje 
obveza kandidata da se upiše na taj studijski program.  

 
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Određivanje ukupnog broja bodova za formiranje rang liste pristupnika za upis u 1. godinu diplomskog 
sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2022./2023. provodi se na temelju uspjeha postignutog 
na prethodnoj razini studija (prosječna ocjena svih položenih predmeta na drugu decimalu). 
 
 
4. UPISI 
Upisi će se provoditi 3. listopada 2022. prema uputama na mrežnim stranicama Fakulteta. 
Napomena:  
Najmanji broj studenata potreban za organiziranje nastave određenog smjera/modula na diplomskom 
sveučilišnom studiju je 10.  
Najveći broj studenata na određenom smjeru/modulu na diplomskom sveučilišnom studiju je 20. 
 
TROŠAK UPISA 
Upisnina iznosi 480,00 kn i uplaćuje se na žiro račun Fakulteta broj HR2923600001101407882, model 
00, poziv na broj: 110-JMBAG. Iznos obuhvaća naknadu troškova upisa, osiguranja studenata i nabave 
zaštitne opreme za terensku nastavu. 
Iznimka su studenti koji su preddiplomsku razinu završili na građevinskom fakultetu u Rijeci 
2017./2018. ak. god. ili kasnije, te su već platili i preuzeli svoju zaštitnu opremu. Za ove studente trošak 
upisa iznosi 420,00 kn. 
 

https://diplomski.studij.hr/sp
https://www.studij.hr/kalendar
https://gradri.uniri.hr/studiraj-na-gf/upisi/
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5. OBAVIJESTI 
Upute objavljene na oglasnoj ploči i web stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovoga natječaja. 
Sve obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta na telefon 051/265-909, 2659-910 i 265-
911 te na web-stranicama Fakulteta: Upisi – Građevinski fakultet u Rijeci (uniri.hr). 
 
 
  

https://gradri.uniri.hr/studiraj-na-gf/upisi/
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B) UPIS U 1. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA 
GRAĐEVINARSTVO, SMJER: Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi 

 
 
1. UVJETI UPISA 
Pravo prijave na natječaj za upis imaju: 

- pristupnici koji su završili preddiplomski (raniji naziv stručni studij Građevinarstvo) stručni studij 
Građevinarstvo (s ukupno 180 ECTS bodova), odnosno, stručni dodiplomski studij građevinarstva 
u trajanju od najmanje 6 semestara, 

- pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo (s ukupno 180 ECTS 
bodova) i sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva, 

- pristupnici koji su završili drugi studij iz područja tehničkih znanosti koji se programom do 30% 
razlikuje od programa iz podtočke 1. i 2. Ovim pristupnicima se prema potrebi može odrediti 
polaganje razlikovnih ispita predmeta preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo 
Građevinskog fakulteta u Rijeci: Opskrba vodom i kanalizacija, Ceste, Osnove projektiranja I, 
Ekonomika građenja i Građevinska regulativa. Razlikovne ispite s navedene liste pristupnici su 
obvezni položiti najkasnije do 2. prosinca 2022. 

 
 
2. PRIJAVE ZA UPIS 
Prijave za upis na studij se provode putem NISpDS sustava.  
NISpDS sustavu se pristupa ulaskom na mrežnu stranicu www.studij.hr i odabirom izbornika: Prijave 
na diplomske studije. Detaljne informacije i upute za pristup i registraciju u sustav NISpDS nalaze se na 
poveznici: Sve o prijavama - Prijave na diplomske studije.  
 

2.1. Dokumenti za prijavu u sustav NISpDS 
Dokumenti se dostavljaju Središnjem prijavnom uredu, isključivo preporučenom poštom na adresu:  
 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
 Središnji prijavni ured 
 Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb  

1. Kandidati koji su završili preddiplomski studijski program na Sveučilištu u Rijeci ili njegovoj 
sastavnici i posjeduju OIB nisu dužni dostaviti dokumentaciju Središnjem prijavnom uredu jer će se 
njihovi osobni podaci i podaci o završenom preddiplomskom studiju informatički razmijeniti s ISVU 
sustavom ili drugim informacijski sustavom visokog učilišta. Iznimka su kandidati koji su studirali prije 
uvođenja ISVU sustava. Ako se podaci o studiranju nisu vodili kroz ISVU sustav, kandidati su dužni 
Središnjem prijavnom uredu dostaviti potrebnu dokumentaciju za prijavu na diplomske studijske 
programe. 

2. Kandidati koji su preddiplomski studijski program završili na drugom visokom učilištu u Republici 
Hrvatskoj ili visokom učilištu u inozemstvu i posjeduju OIB dužni su preporučenom pošiljkom (krajnji 
datum za slanje preporučene pošiljke 6. rujna 2022.) dostaviti Središnjem prijavnom uredu sljedeće 
dokumente:  
- Diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju (preslike ovjerene kod 

javnog bilježnika ili na visokom učilištu) 
- Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat položio 

ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu (preslike ovjerene 
kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu)  

- Potvrdu o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog 
obrazovanja za kandidate koji su završili neistovrsni studij (samo ako je to navedeno u uvjetima 
upisa). 

3. Kandidati koji ne posjeduju OIB dužni su preporučenom pošiljkom (krajnji datum za slanje 
preporučene   pošiljke 6. rujna 2022.) dostaviti Središnjem prijavnom uredu: 
- Dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerenu presliku putovnice) 
- Diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju (preslike ovjerene kod 

javnog bilježnika ili na visokom učilištu) 

https://www.studij.hr/
https://diplomski.studij.hr/
https://diplomski.studij.hr/
https://www.studij.hr/sve-o-prijavama
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- Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat položio 
ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu (preslike ovjerene 
kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu) 

- Potvrdu o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog 
obrazovanja (samo ako je to navedeno u uvjetima upisa).  

- Dokaz o promjeni prezimena u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbe 
promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista) 

Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan priložiti prijevod 
ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. 

Nepotpuna dokumentacija neće se uvažavati čime će kandidatu biti onemogućen plasman na rang-
listama. 

Poslani dokumenti neće se vraćati kandidatima, a visokim učilištima bit će omogućeno preuzimanje 
dokumenata iz sustava.  
 

2.2. Kalendar aktivnosti za prijavu u sustav NISpDS i upis diplomskog studija 

AKTIVNOST  Datum 

• Objava uvjeta i početak prijava za upis na studijske programe 1. srpnja 2022. u 10:00 sati 

• Zadnji dan za slanje dokumentacije SPU-u 
* kandidati koji imaju obranu završnog rada u rujnu 2022. godine 
prijepis ocjena dostavljaju do 6.9., a preostali do dokumentacije do 
22.9.2022. 

6. rujna 2022.* 

• Zadnji dan za prijavu neistovrsnih** studija  
** vidi popis istovrsnih studija 

11. rujna 2022.  

• Zadnji dan za slanje preostale dokumentacije SPU-u za kandidate koji 
imaju obranu završnog rada u rujnu 2022. godine 

22. rujna 2022.  

• Objava privremene rang-liste  23. rujna 2022. u 12:00 sati 

• Krajnji rok za odobravanje kandidata koji su završili neistovrsni 
preddiplomski studijski program  

28. rujna 2022. u 14:00 sati 

• Krajnji rok za prijavu studijskih programa 30. rujna 2022. u 12:00 sati 

• Završno prebacivanje podataka iz ISVU-a u NISpDS   30. rujna 2022. u 15:00 sati 

• Objava konačne rang-liste  30. rujna 2022. u 16:00 sati 

• Upisi na visoka učilišta  3. listopada 2022. 

     

POPIS ISTOVRSNIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA 

1. Preddiplomski stručni studij građevinarstva – Građevinski fakultet u Rijeci 

2. Preddiplomski stručni studij građevinarstva – Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku 

3. Preddiplomski stručni studij građevinarstva – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu 

4. Preddiplomski stručni studij graditeljstva – Tehničko veleučilište u Zagrebu 

5. Preddiplomski stručni studij graditeljstva – Sveučilište Sjever u Varaždinu 

6. Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva – Građevinski fakultet u Rijeci 

7. Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva – Građevinski fakultet u Zagrebu 

8. Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva – Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku 

9. Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu 

** Popisi istovrsnih studija dostupni su na sljedećoj poveznici, odabirom izbornika „preglednik studija“. 
Studiji koji nisu na popisu smatraju se neistovrsnima. 

 

2.3. Odabir studijskih programa u NISpDS sustavu 
Svaki kandidat može prijaviti do 10 studijskih programa. 

Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan jer kandidat može ostvariti pravo 
upisa samo na jedan studijski program i to na prvi na kojem se nalazi unutar upisne kvote i na kojem 
zadovoljava sve potrebne uvjete.  

https://diplomski.studij.hr/sp
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Ako kandidat želi promijeniti svoju listu prioriteta, može to učiniti najkasnije 30. rujna 2022. do 12:00 
sati  (Kalendar). Do završetka prijava za upis na studijske programe kandidat treba obrisati samo one 
prijavljene studijske programe koje nema namjeru upisati.   

 

2.4. Konačne rang-liste u NISpDS sustavu   

Konačne rang-liste kandidata za upis u I. godinu diplomskih studija bit će objavljene 30. rujna 2022. u 
16:00 sati.   

Objavom konačnih rang-lista, kandidat će se naći samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je 
najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang-lista bit će izbrisan. 
Trenutkom objave konačnih rang-lista kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojem se 
nalaze unutar upisne kvote i za koji im je dodijeljen upisni broj. Dodjelom upisnog broja nastaje 
obveza kandidata da se upiše na taj studijski program.  

 
 
3. ŠKOLARINA 
Godišnja  školarina  za  specijalistički  diplomski  stručni  studij  Građevinarstvo iznosi 7.370,00 kn. 
 
 
4. RAZREDBENI POSTUPAK 
Određivanje ukupnog broja bodova za formiranje rang liste pristupnika za upis u 1. godinu 
Specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2022./2023. provodi se na 
temelju  uspjeh postignut na prethodnoj razini studija (prosječna ocjena svih položenih predmeta na 
drugu decimalu). 
 
 
5. UPISI 
Upisi će se provoditi 3. listopada 2022. prema uputama na mrežnim stranicama Fakulteta. 
Napomena:  
Najmanji broj studenata potreban za organiziranje nastave određenog smjera/modula na diplomskom 
sveučilišnom studiju je 10.  
Najveći broj studenata na određenom smjeru/modulu na diplomskom sveučilišnom studiju je 20. 
 
 
6. TROŠAK UPISA 
Upisnina iznosi 480,00 kn i uplaćuje se na žiro račun Fakulteta broj HR2923600001101407882, model 
00, poziv na broj: 110-JMBAG. Iznos obuhvaća naknadu troškova upisa, osiguranja studenata i nabave 
zaštitne opreme za terensku nastavu. 
Iznimka su studenti koji su preddiplomsku razinu završili na građevinskom fakultetu u Rijeci 
2017./2018. ak. god. ili kasnije, te su već platili i preuzeli svoju zaštitnu opremu. Za ove studente trošak 
upisa iznosi 420,00 kn. 
 
 
7. OBAVIJESTI 
Upute objavljene na oglasnoj ploči i web stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovoga natječaja. 
Sve obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta na telefon 051/265-909, 2659-910 i 265-
911 te na web-stranicama Fakulteta: Upisi – Građevinski fakultet u Rijeci (uniri.hr). 
 

https://www.studij.hr/kalendar
https://gradri.uniri.hr/studiraj-na-gf/upisi/
https://gradri.uniri.hr/studiraj-na-gf/upisi/

