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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
raspisuje  

 
NATJEČAJ  

za upis studenata u I. godinu stručnih studija i preddiplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 
2008./2009.  

 
 
Na temelju članka 58. i članka 108. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 30. prosinca 2004. godine, 
Senat Sveučilišta u Rijeci, na 38. sjednici održanoj 7. svibnja 2008. godine donio je  
 

O D L U K U 
o broju mjesta za upis studenata u I. godinu stručnih i preddiplomskih sveučilišnih studija 

fakulteta/akademije/odjela Sveučilišta u Rijeci koji će u akademskoj godini 2008./2009. studirati uz 
potpunu subvenciju iz državnog proračuna (bez plaćanja) 

 
I. 

Ovom odlukom određuju se osobe koje ostvaruju pravo na upis u I. godinu studija na Sveučilištu u Rijeci u 
statusu redovitih studenata uz potpunu subvenciju iz državnog proračuna - bez plaćanja (u daljnjem tekstu 
uz potpunu subvenciju) u akademskoj godini 2008./2009.  
 

II. 
Pravo upisa na studij u statusu redovitih studenata koji će studirati uz potpunu subvenciju iz državnog proračuna 
- bez plaćanja imaju hrvatski državljani i pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske 
te strani državljani i osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj.   
Pristupnici stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku.  
 
Sukladno Sporazumu o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja od 27. ožujka 2007. godine, 
pravo upisa na studij u statusu redovitih studenata koji će studirati uz potpunu subvenciju pod uvjetom da prijeđu 
razredbeni prag imaju:  

- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata 
- HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata) 
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata 
- djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine 
- pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja.  

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde - rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost 
jednoj od navedenih kategorija.  
 
Za pristupnike kategorija navedenih u prethodnom stavku, koji su prema rezultatima razredbenog postupka 
upisani kao redoviti studenti, ali nisu oslobođeni plaćanja studija, troškove studija snosit će Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa. 
 
Za pristupnike iz stavka II. ove točke, koji prema rezultatima razredbenog postupka ne bi mogli biti upisani, bit 
će upisani izvan upisne kvote. Za tako upisane pristupnike Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa će snositi 
troškove studija u realnom iznosu.  
 

III.  
Pravo upisa na studij u statusu redovitih studenata uz potpunu subvenciju (bez plaćanja) imaju pristupnici iz 
hrvatske dijaspore, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i ne ulaze u upisnu kvotu.  
 

IV. 
Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno nastanjene u 
Republici Hrvatskoj, imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo, odnosno na temelju 
međudržavnih sporazuma i ugovora. 

 
V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za 2008./2009. akademsku godinu. 
 

                                                               REKTOR 
                                                                Akademik Daniel Rukavina 
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Na temelju članka 58. i članka 108. Statuta Sveučilišta u Rijeci, Senat Sveučilišta u Rijeci, na 38. sjednici 
održanoj  7. svibnja 2008. godine donio je  
 

O D L U K U 
o visini školarina za studente koji će u 2008./2009. akademskoj godini upisati  . godinu stručnih i 

preddiplomskih sveučilišnih studija na fakultetima/akademiji/odjelima Sveučilišta u Rijeci  
 

I.  
1. Hrvatski državljani i pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koji će 
studirati u statusu redovitih studenata uz djelomičnu subvenciju iz državnog proračuna (uz plaćanje) plaćaju 
godišnju školarinu u sljedećim iznosima:  

a) 5.500,00 kn (91,67 kn za 1 ECTS bod) za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i 
humanističkih znanosti, odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za studije 
matematike; 

b) 7.370,00 kn (122,83 kn za 1 ECTS bod) za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i 
biotehničkih znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studije 
fizike; 

c) 9.240,00 kn (154,00 kn za 1 ECTS bod) za studije koji se izvode u znanstvenom području 
biomedicinskih i zdravstvenih te prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom 
području struka biomedicine i zdravstva i za umjetničke studije.  

 
Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u statusu 
redovitih studenata, plaćaju godišnju školarinu za odgovarajući studij, u prednje navedenim iznosima. 
 
2. Izvanredni studenti upisuju u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30, a 
najviše 60. Izvanredni studenti plaćaju školarinu koja ne može prijeći 75% maksimalnog iznosa participacije za 
odgovarajući studij utvrđene u stavku 1. ove odluke ako se studij izvodi u sjedištu visokog učilišta što iskazano 
za jedan ECTS bod iznosi: 
 

Studiji Školarina za 1 ECTS
za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, 
odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za studije 
matematike 

68,75 kn 

za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, 
odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studije fizike 

92,12 kn 

za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih te 
prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka 
biomedicine i zdravstva i za umjetničke studije 

115,50 kn 

 
Ako se izvanredni studij izvodi u mjestu izvan sjedišta, student plaća 100% iznosa participacije za odgovarajući 
studij, utvrđene u stavku 1. članka I ove odluke. 
 
3. Izvanredni studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz 
Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-
tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine mogu plaćati školarinu najviše do 50% iznosa školarine navedene u 
stavku 2. potstavcima 2. i 3. ove odluke. 

 
II.  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primijenjuje se za 2008./2009. akademsku godinu.  
 
 

REKTOR 
Akademik Daniel Rukavina 

 
 
 
 
 
 



 3

SVEUČILIŠTE U RIJECI - broj mjesta za upis u I. godinu studija na STRUČNE I PREDDIPLOMSKE 
SVEUČILIŠNE STUDIJE u akademskoj godini 2008/2009  

  
  
  

FAKULTET / studij  Redoviti studenti Izvanredni 
studenti Ukupno 

    

Uz potpunu 
subvenciju iz 

državnog 
proračuna - bez 

plaćanja 

Uz 
djelomičnu 
subvenciju 

iz 
državnog 
proračuna 

- uz 
plaćanje 

Strani 
državljani 

    
    1 2 3 4 5= 

(1+2+3+4) 
3. TEHNIČKI FAKULTET, Rijeka      
  Preddiplomski sveučilišni studij 

Računarstvo 
20 20 0 0 40 

 
 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
 
Razredbeni postupci za upis na fakultete/akademiju/odjel Sveučilišta u Rijeci provode se u I. - ljetnom 
(srpanjskom) razredbenom roku i II. -  jesenskom (rujanskom) razredbenom roku.  
Termini prijava za razredbeni postupak u I. i II. razredbenom roku navedeni su u POSEBNOM dijelu ovog 
Natječaja, zasebno za svaki fakultet/akademiju/odjel. 
Prijave za razredbeni postupak u II. (rujanskom) roku primat će se za studije na kojima ostane slobodnih mjesta 
nakon završenih upisa u I. (srpanjskom) razredbenom roku kao i prijave pristupnika iz hrvatske dijaspore, te 
pristupnika koji su IV. razred srednje škole završili u inozemstvu u školskoj godini 2007./2008., a iz opravdanih 
razloga razredbenom postupku nisu mogli pristupiti u I. roku. Broj slobodnih mjesta za II. (rujanski) razredbeni 
rok objavit će se na oglasnim pločama visokih učilišta.  
2. Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnom obrascu koji se preuzima u studentskoj službi 
visokog učilišta na kojem pristupnik želi studirati i predaju se neposredno ili šalju poštom na adresu visokog 
učilišta (vidi POSEBNI DIO Natječaja). 
Uz prijavu obvezno treba priložiti sljedeće dokumente - izvorne dokumente ili ovjerene preslike 
(svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi), odnosno preslike dokumenata uz uvid originala: 

a) Domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)  
b) Rodni list; 
c) Svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem 

trajanju odnosno u trogodišnjem trajanju (U POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja utvrđeno je koja se srednja 
škola priznaje za upis na pojedini sveučilišni, odnosno stručni studij, te uvjeti upisa za pristupnike koji nemaju 
odgovarajuću srednju školu)  
 d) Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na žiro-račun 
fakulteta/akademije/odjela, uz naznaku “za razredbeni postupak”. Troškovi razredbenog postupka iznose 
220,00 kn za upis na studije za koje se ne provodi razredbeni ispit, 250,00 kn za upis na studije za koje se 
provodi razredbeni ispit te 330,00 kn za upis na studije Akademije primijenjenih umjetnosti i dvopredmetne 
studije.  

e) Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilažu i 
rješenje o priznavanju istovrijednosti stranih svjedodžbi koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa, 10000 Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6. Uz navedeno pristupnici dostavljaju dokument nadležnog 
(inozemnog) tijela s objašnjenjem sustava ocjenjivanja. 

f) Uz svjedodžbu stečenu u inozemstvu, prilaže se potvrda o poznavanju hrvatskog jezika ukoliko 
nije postojao kao predmet u srednjoj školi. Provjera znanja hrvatskog jezika provodi se na Filozofskom 
fakultetu u Rijeci, Trg I. Klobučarića 1, tel: 315-250. Pristupnik uz molbu prilaže kovertu sa svojom adresom 
te uplatnicu na iznos od 860,00 kuna uplaćenih na žiro-račun: 2360000-1101536455, model 12, poziv. na br. 
odobrenja: 07-6611171. Detaljnije informacije o ispitu mogu se dobiti u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta 
u Rijeci, Omladinska 14, soba 116, ili na tel: 051/345-052; 
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g) Pristupnik koji se prijavljuje na više visokih učilišta, na visokom učilištu drugog izbora predaje 
ovjerene preslike izvornih dokumenata (svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi). Izvorne dokumente 
predat će prilikom upisa. 

h) Osim navedenih dokumenata pristupnici su obvezni priložiti i ostale dokumente i ispuniti posebne 
uvjete koje fakulteti/akademija/odjeli Sveučilišta u Rijeci navode u POSEBNOM DIJELU Natječaja. Prijave bez 
svih traženih priloga neće se razmatrati. 
 
 

RAZREDBENI POSTUPAK I RAZREDBENI ISPIT 
 
1. Izbor pristupnika za upis na fakultete/akademiju/odjele Sveučilišta u Rijeci obavlja se na osnovi rezultata 
razredbenog postupka iskazanih na rang-listama. Pravo na upis steći će jedino studenti koji su prešli razredbeni 
prag, prema redoslijedu na rang-listi, do popunjenja upisne kvote. 
2. Fakulteti/akademija/odjeli sastavljaju sljedeće rang-liste: 

a) redovitih studenata hrvatskih državljana i pripadnika hrvatskog naroda s prebivalištem izvan 
Republike Hrvatske koji će studirati uz potpunu subvenciju iz državnog proračuna i neće plaćati studij, te 
studenata koji sami plaćaju studij (jedna rang lista); 

b) redovitih studenata stranih državljana koji sami plaćaju studij; 
c) izvanrednih studenata. 

3. Na razredbeni ispit pristupnik mora donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.  
4. Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti dekanu/pročelniku fakulteta/akademije/odjela u 
pisanom obliku u roku od 24 sata od objave rang-liste. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata 
od podnošenja žalbe.  
5. Sve detaljnije informacije o provođenju razredbenog postupka, sadržaju, mjestu i vremenu održavanja 
razredbenog ispita navedene su u POSEBNOM DIJELU Natječaja. 
 
 

UPISI 
 
1. Upisi u I. godinu studija na fakultete/akademiju/odjele Sveučilišta u Rijeci provode se u 4 upisna roka: 1. i 2. 
upisni rok (srpanjski) i 3. i 4. upisni rok (rujanski). Termini i vrijeme održavanja upisa na pojedinim visokim 
učilištima navedeni su u POSEBNOM DIJELU Natječaja.  
Upisi se obavljaju prema rang-listama sastavljenim na osnovi rezultata postignutih u razredbenom postupku.  
Ako je u razredbenom postupku više od pet pristupnika steklo isti ukupni broj bodova i ako visoko učilište nije 
drukčije propisalo (vidi POSEBNI DIO Natječaja), slijed za upis utvrđuje se redom, prema sljedećim osnovama: 

- stečeni bodovi na razredbenom ispitu, 
- stečeni bodovi na temelju uspjeha postignutog u srednjoj školi iz predmeta iz kojih se polaže 

razredbeni ispit, 
- stečeni bodovi na temelju općeg uspjeha postignutog u srednjoj školi, 
- stečeni bodovi na temelju posebnih uspjeha. 

2. Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni dokumenti navedeni u dijelu Natječaja "PRIJAVE ZA 
RAZREDBENI POSTUPAK" te potvrda o prebivalištu ili fotokopija osobne iskaznice i dvije fotografije 
(4cm x 6cm).  
3. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.  
4. Pristupnici koji se nisu upisali u 1. odnosno 3. upisnom roku na visoko učilište prvog izbora (na kojem su 
polagali razredbeni ispit), ako su prešli razredbeni prag, mogu se u 2. odnosno 4. upisnom roku upisati na visoko 
učilište istog ili srodnog znanstvenog područja na kojem je ostalo slobodnih mjesta i ako je to navedeno u 
POSEBNOM DIJELU Natječaja. Informacije o prijavama za 2. odnosno 4. upisni rok mogu se dobiti u 
studentskim službama odgovarajućih visokih učilišta. 
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TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/651-444, faks 
051/675-818, žiro račun: 2402006-1100110092, poziv na br. 661115, www.riteh.hr 
Za akademsku godinu 2008./09. pristupnici se mogu prijaviti za upis na prvu godinu preddiplomskog 
sveučilišnog studija Računarstvo, za stjecanje akademskog naziva sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva. 
 
1. UVJETI UPISA NA STUDIJ 
 
Na natječaj za upis na preddiplomski sveučilišni studij mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju 
srednju školu. 
 
2. PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA UPIS 
 
Pristupnici se na natječaj za upis prijavljuju neposredno u Službi studentske evidencije Tehničkog fakulteta.  
Uz prijavu i dokumente navedene u općem dijelu Natječaja pod naslovom "PRIJAVE ZA RAZREDBENI 
POSTUPAK" pristupnici prilažu i dokaz o uplaćenim troškovima razredbenog postupka u iznosu navedenom u 
općem dijelu Natječaja uplaćenih na žiro račun Fakulteta, broj 2402006-1100110092, poziv na broj 661115, 
svrha doznake: “RAZREDBENI POSTUPAK”, te potvrdu o osvojenim mjestima na državnim natjecanjima iz 
matematike ili fizike. Troškovi razredbenog postupka iznose 220,00 kn. 
Pristupnik koji se prijavio na više visokih učilišta može priložiti ovjerene preslike izvornih dokumenata. 
 
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
 
Izbor između pristupnika obavit će se: 
1. vrednovanjem općeg uspjeha u srednjoj školi uključivo maturu ili završni ispit, 
2. vrednovanjem postignutih ocjena iz matematike i fizike u srednjoj školi. 
Na razredbenom postupku pristupnik sa završenom četverogodišnjom srednjom školom može postići: 

• na temelju uspjeha u srednjoj školi najviše 400 bodova, 
• na temelju ocjena iz matematike i fizike najviše 600 bodova. 

Bodovi se zbrajaju te pristupnik može ukupno postići najviše 1000 bodova. 
Pristupnici koji imaju potvrdu da su tijekom 3. ili 4. razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mjesta na 
državnom natjecanju u Republici Hrvatskoj iz matematike odnosno fizike, dobivaju temeljem toga maksimalni 
broj bodova i stječu pravo prvenstvenog i izravnog upisa na studij. 
Postignuti opći uspjeh u srednjoj školi boduje se na sljedeći način: 

• zbroj ocjena općeg uspjeha u svim razredima srednje škole množi se faktorom 18, 
  • opći uspjeh na maturi ili završnom ispitu množi se faktorom 8. 

Postignut uspjeh iz matematike računa se tako da se zbroj ocjena iz matematike u svim razredima srednje škole 
množi faktorom 17. 
Postignut uspjeh iz fizike računa se tako da se zbroj ocjena iz fizike u svim razredima srednje škole množi 
faktorom 13. 
Pristupnik koji želi studirati na preddiplomskom sveučilišnom studiju na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci može podnijeti prijavu za upis ukoliko je u prethodnom obrazovanju postigao najmanje 430 bodova 
(razredbeni prag).  
 
4. UPIS NA STUDIJ 
 
Pristupnici stječu pravo upisa prema bodovima postignutim u razredbenom postupku objavljenim na rang 
listama. Ukoliko više pristupnika na zadnjem mjestu upisne kvote ima isti broj bodova tada svi ostvaruju pravo 
upisa. 
Za upis je potrebno donijeti sljedeće: 
- izvornike svjedodžbi svih razreda završene srednje škole te izvornik svjedodžbe o maturi ili završnom ispitu, 

ukoliko su u prijavi priložene ovjerene preslike, 
- dvije osobne fotografije veličine 4 × 6 cm za indeks i matični list, 
- potvrdu o prebivalištu izdanu od strane MUP-a za pristupnike kojima je prebivalište izvan Rijeke ili bliže 

okolice, 
- dokaz o uplaćenoj upisnini u iznosu od 360,00 kn (iznos se uplaćuje na žiro račun Fakulteta, broj 2402006-

1100110092, poziv na broj 661116, svrha doznake: “UPIS NA STUDIJ”), 
- dokaz o uplaćenoj školarini za studente koji sami plaćaju studij; iznos školarine uplaćuje se na žiro račun 

Fakulteta, broj 2402006-1100110092, poziv na broj: 661111, s naznakom “ŠKOLARINA”. 
Studenti koji studiraju u statusu redovitih studenata uz djelomičnu subvenciju iz državnog proračuna (sami 
plaćaju studij), plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 7.370,00 kn (122,83 kn za 1 ECTS bod). 
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Pristupnik koji prema rang listi ostvari pravo upisa uz potpunu subvenciju iz državnog proračuna, a ne upiše se u 
terminima predviđenim za upis, gubi to pravo. 
Upis se smatra završenim kada se, poštujući redoslijed na rang listi, upiše onoliko pristupnika koliko je utvrđeno 
brojem mjesta. 
 
5. PRVI RAZREDBENI ROK  
 
Prijave na natječaj za upis u prvom razredbenom roku primaju se u Službi studentske evidencije Tehničkog 
fakulteta od 3. do 9. srpnja 2008. od 9,45 do 12,15 sati. 
Rang liste pristupnika s ostvarenim brojem bodova u prvom razredbenom roku bit će objavljene na oglasnoj 
ploči Fakulteta kao i na web stranici Fakulteta (www.riteh.hr) 10. srpnja 2008. u 9,45 sati. 
Upisi na temelju rang lista s prvog razredbenog roka održat će se od 10. do 11. srpnja 2008. od 9,45 do 12,15 
sati. 
Pristupnik koji prema rang listi ostvari pravo upisa, a ne upiše se u terminima predviđenim za upis, gubi to 
pravo. 
Rang liste proširit će se s odgovarajućim brojem pristupnika prema redoslijedu na rang listi dana 14. srpnja 
2008. u 9,45 sati. 
Upisi na temelju proširenih rang lista provest će se 14. srpnja 2008. od 9,45 do 12,15 sati. 
Pristupnici koji su se prijavili za upis na studij uz potpunu subvenciju iz državnog proračuna, a nisu ostvarili to 
pravo, mogu se: 
 • prijaviti za upis uz djelomičnu subvenciju iz državnog proračuna (uz plaćanje) - prijave se 

primaju do 13. srpnja 2008. do 12,15 sati radi izrade rang lista), 
 • upisati na studij uz potpunu subvenciju iz državnog proračuna na kojima ima slobodnih 

mjesta. 
Upisi na studije uz plaćanje održat će se 15. i 16. srpnja 2008. od 9,45 do 12,15 sati. 
Nakon završenog upisa na temelju rang lista, ovisno o preostalom broju slobodnih mjesta, omogućit će se upis 
pristupnicima koji su razredbeni ispit položili na nekom drugom visokom učilištu koji ustrojava studij iz 
područja Tehničkih znanosti. Pristupnik se može upisati ukoliko ostvari potreban najmanji broj bodova 
(razredbeni prag). 
Upis za ove pristupnike održat će se 17. srpnja 2008. od 9,45 do 12,15 sati. 
 
6. DRUGI RAZREDBENI ROK  
 
Ako nakon prvog razredbenog roka preostane slobodnih mjesta, raspisat će se novi natječaj za upis. 
Predviđeno je da se prijave na natječaj za upis u drugom razredbenom roku primaju od 1. do 3. rujna 2008. od 
9,45 do 12,15 sati. 
Rang liste pristupnika s ostvarenim brojem bodova u drugom razredbenom roku objavit će se na oglasnoj ploči 
Fakulteta kao i na web stranici Fakulteta (www.riteh.hr) 4. rujna 2008. u 9,45 sati. 
Upisi na temelju rang lista s drugog razredbenog roka održat će 4. i 5. rujna 2008. od 9,45 do 12,15 sati. 
 
7. OBAVIJESTI 
 
Detaljnije obavijesti o studijima, prijavama, razredbenom postupku i upisu mogu se dobiti u Službi studentske 
evidencije na Tehničkom fakultetu, tel. 051/651-405 i sastavni su dio ovog natječaja. 
Napomena: Eventualne izmjene navedenih termina prijava i upisa bit će pravovremeno objavljene na oglasnoj 
ploči Tehničkog fakulteta kao i na web stranici Fakulteta (www.riteh.hr). 
 


