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2 NASLOVNICA I IZGLED APLIKACIJE 

 

Naslovna stranica je kao i sve ostale stranice podijeljena na dva dijela: 

 Navigacijska traka – sadrži linkove do pojedinih dijelova aplikacije 
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 Sadržajni dio – dio gdje de se ovisno o odabranoj stranici sa navigacijske trake prikazivati 
sadržaj. 

2.1 NAVIGACIJSKA TRAKA 

 

Na navigacijskoj traci kao što samo ime kaže nalazit de se linkovi do pojedinih stranica: 

 Naslovnica – klik na taj link vratit de te na početnu stranicu 

 Studijski programi – otvara stranicu sa popisom studijskih programa 

 Moji podatci – otvara stranicu sa tvojim podatcima 

 Moj odabir – otvara stranicu sa tvojim odabranim studijskim programima 

 Moji razultati – otvara stranicu sa rezultatima ostvarenim na ispitima državne mature 

 Moje postavke – otvara stranicu sa tvojim postavkama 

U sustav se prijavljuješ klikom na link „Prijava“ u gornjem desnom dijelu aplikacije (označeno 
crvenim pravokutnikom na slici iznad). 

2.2 SADRŽAJNI DIO 

Sadržajni dio se razlikuje ovisno o odabranom linku sa navigacijse trake. U njemu deš obavljati sve 
promjene u sustavu. 

 

Slika – prikaz sadržajnog dijela na stranici „Moji podatci“ 

 

Slika – prikaz sadržajnog dijela na stranici „Moje postavke“ 
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3 STUDIJSKI PROGRAMI 

Upute za ovaj dio aplikacije biti de dostupne nakon što se omogudi pristup ovom dijelu aplikacije. 



Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta 

 
 

6  Moji podatci Korisničke upute 

4 MOJI PODATCI 

 

Kartica „Moji podatci“ sadrži tvoje podatke razvrstane u nekoliko kategorija: 

 Osnovni podatci 

 Ocjene 

 Natjecanja 

 Kategorije športaša 

Ako je neki od podatka netočan, javi se u tajništvo svoje škole, pa de ti ga izmjeniti. 

4.1 OSNOVNI PODATCI 

„Osnovni podatci“ je predefinirana stranica te de se ona uvijek prikazati kada klikneš na link „Moji 
podatci“. Na stranici osnovni podatci možeš vidjeti svoje osnovne podatke: 

 Ime 

 Prezime 

 OIB 

 JMBG 

 Datum rođenja 

 Mjesto rođenja 

 Država rođenja 

 Spol 



 

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta 

 

Korisničke upute Moji podatci  7 

 Adresa 

 Imena roditelja 

 Škola 

 Stranac/država 

 Nacionalna manjina 

4.2 OCJENE 

Upute za ovaj dio aplikacije biti de dostupne nakon što se omogudi pristup ovom dijelu aplikacije.. 

4.3 NATJECANJA 

Upute za ovaj dio aplikacije biti de dostupne nakon što se omogudi pristup ovom dijelu aplikacije. 

4.4 KATEGORIJA SPORTAŠA 

Upute za ovaj dio aplikacije biti de dostupne nakon što se omogudi pristup ovom dijelu aplikacije. 
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5 MOJ ODABIR 

Upute za ovaj dio aplikacije biti de dostupne nakon što se omogudi pristup ovom dijelu aplikacije. 
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6 MOJI REZULTATI 

Upute za ovaj dio aplikacije biti de dostupne nakon što se omogudi pristup ovom dijelu aplikacije. 
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7 MOJE POSTAVKE 

 

Kartica „moje postavke“ sadrži tvoje podatke za kontakt te željeni način obavještavanja o važnim 
događajima u sustavu. 

Na kartici „Moje postavke“ možeš mijenjati sljedede podatke: 

 Broj telefona 

 Broj mobitela 

 Email 

 Način obaviještavanja 

 Državljanstvo 

Ako su uneseni podatci netočni ili ih još nisi upisao, upiši ih u odgovarajuda polja, te klikni na link 
„Spremi promjene“. 

Ako si sve dobro upisao, pojavit de ti se poruka o uspješnom snimanju. 

 


