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KLASA: 003-08/19-06/01 
URBROJ: 251-64-03-19-7 
Zagreb, 6. veljače 2019.  
 
Temeljem članka 56. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta, Fakultetsko  
vijeće na svojoj sjednici održanoj 6. veljače 2019. donijelo je  

 
O D L U K U 

 
1. Ovom odlukom uređuju se pitanja vezana za organizaciju stručnih izleta na diplomskom 

studiju (u daljnjem tekstu stručni izleti).  
 

2. Voditelji smjerova diplomskog studija, na prijedlog predmetnih nastavnika i u dogovoru s 
njima, određuju stručne izlete koji će se provesti u tekućoj kalendarskoj godini.  
 
Nastavnici će najkasnije tjedan dana prije polaska pismeno zatražiti od Voditeljice 
stručnih ekskurzija narudžbu autobusa s detaljnim podacima o planu puta i broju 
studenata.  
 
Nakon povratka s izleta nastavnik je dužan Voditeljici stručnih ekskurzija i Voditelju 
diplomskog studija svog smjera dostaviti izvješće.  
 

3. Ako više smjerova organizira isti stručni izlet, imenuje se po jedan nastavnik sa svakog 
smjera odgovoran za provedbu stručnog izleta, te se tada troškovi prijevoza dijele između 
smjerova prema broju studenata. 
 

4. Voditelji smjerova diplomskog studija dužni su u roku 15 dana od stupanja na snagu ove 
odluke Voditeljici stručnih ekskurzija dostaviti prijedlog stručnih izleta temeljem kojeg će 
se procijeniti vrijednost tih izleta.  
 

5. Za stručne izlete u 2019. godini određuje se iznos od najviše100.000,00 kuna. Raspodjela 
sredstava donosi se u prilogu ove odluke. 
 

6. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se prvoga dana od dana objave na oglasnoj ploči 
Fakulteta i donosi se za kalendarsku 2019. godinu. 

 
 

DEKAN 
 

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić 
 
Dostaviti: - 

- Predstojnici zavoda 
- Voditelji smjerova diplomskog studija 
- Voditeljica stručnih ekskurzija 
- Arhiva 
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Raspodjela sredstava za stručne izlete u 2019. godini 
 

Smjer 
Broj 

redovitih 
studenata 

Raspodjela sredstava za 
2019. godinu 

Geotehnika 42 11.800,00 kn 

Hidrotehnika 51 14.300,00 kn 

Konstrukcije 87 24.400,00 kn 

Materijali 40 11.200,00 kn 

Organizacija građenja 68 19.100,00 kn 

Prometnice 29 8.200,00 kn 

Teorija i modeliranje 
konstrukcija 

39 11.000,00 kn 

UKUPNO: 100.000,00 kn 

 


