
                       Pravilnik o studiranju na pred.i dipl.st.-22-1-2014 

Na temelju članka 50. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta, Fakultetsko vijeće  
Građevinskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Vijeće) na svojoj 169. sjednici održanoj 22. siječnja  2014. 
donijelo je 

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama 

PRAVILNIKA O STUDIRANJUNA PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM STUDIJU SVEUČILIŠTA U 
ZAGREBU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju Sveučilištra u Zagrebu 
Građevinskog fakulteta  od 24. rujna 2008., broj: 64-200-3-377/1-2008, a koji je dva puta mjenjan: 
Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o studiranju na preddiplomskom i diplomskom 
studiju Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta od 8. srpnja 2009., broj: 64-200-3-274/1-2009 i 
Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o studiranju na preddiplomskom i diplomskom 
studiju Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta od 12. prosinca 2012., broj: 64-200-3-631/1-
2012, u članku 8. u prvoj rečenici briše se riječ: „svjedodžba“. 
 

Članak 2. 
 

U cijelom tekstu pravilnika riječi: „stručno vijeće Fakulteta“ zamjenjuju se riječima: „Fakultetsko 
vijeće“. 

Članak 3. 
U članku 9. u točki 2. dodaje se rečenica: 
 
 „Redovni su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici“. 

 
Članak 4. 

U članak 13. točka 1. mjenja se i glasi: 
 
„Troškovi studija mogu biti dijelom ili u cijelosti financirani iz državnog proračuna sukladno općem 
aktu Sveučilišta“. 
  
Točka 2. mjenja se i glasi: 
 
„Kriteriji i uvijeti studentskog udjela u troškovima  studija utvrditi će se posebnim odlukama Fakulteta 
i Sveučilišta.“ 

Članak 5. 
U članku 14. točka 1. mijenja se i glasi: 
 
„Status studenta stječe se upisom na Fakultet, a dokazuje se studentskom ispravom, čiji sadržaj, te 
pristup i uređenje sadržaja, izradu, izdavanje, korištenje i poništavanje, pravilnikom propisuje 
ministar, a oblik Senat. 

Članak 6. 
 

U članku 22. točki 5. briše se rečenica: „Pravo na upis umjesto takvog pristupnika stječe sljedeći  
pristupnik na listi koji je prošao razredbeni prag.“. 
 

Članak 7. 
U članku 34.  stavku 1. riječi: „Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje“ zamjenjuju se riječima: 
„Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj“. 



Članak 8. 
Članak 61. mijenja se i glasi: 
 
„1. Prediplomski studij završava polaganjem svih ispita te izradom završnog rada i polaganjem 
završnog ispita što je propisano Pravilnikom o završnom ispitu na preddiplomskom  sveučilišnom 
studiju građevinarstva kojeg je donijelo Fakultetsko vijeće. 
2. Diplomski studij završava polaganjem svih ispita te izradom i obranom diplomskog rada što je 
propisano Pravilnikmo o izradi i obrani diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju kojeg je 
donijelo Fakultetsko vijeće.“ 

Članak 9. 
 
U članku 62. točki 1. u prvoj rečenici riječ „svjedodžba“ zamjenjuje se riječju „diploma“. 
 
U. točki 2. u prvoj rečenici brišu se riječi: „Svjedodžba odnosno“, a  riječi: „izdaje se“ zamjenjuju se 
riječima: „se izdaje“. 
 
U točki 4. u drugoj rečenici brišu se riječi :„te sadržaj i oblik svjedodžbi i potvrda“. 
 
U točki 5. briše se riječ: „svjedodžbe“. 

Članak 10. 
 

U članku 64. brišu se riječi: „svjedodžbi odnosno“. 
 

Članak 11. 
 

U člaku 65. točki 1. briše se riječ: „svjedodžbe“. 
 
U točki 2. briše se riječ: „svjedodžbu“. 

Članak 12. 
 

Zadužuju se stručne službe Fakulteta da naprave pročišćeni tekst Pravilnika. 
 

Članak 13. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta. 
 
KLASA: 003-05/14-02/01 
URBRJ: 251-64-01-14-3 
Zagreb, 22. siječnja 2014. 

DEKANICA 
 
 
Prof. dr. sc. Vesna Dragčević 

 
Da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta dana 23. siječnja 2014. te da je stupio na 

snagu osmog dana od dana objave potvrđuje 

         TAJNIK FAKULTETA 

            

         Davor Rajčić, dipl . iur. 


