
Na temelju članka 50. Statuta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće je na 
141. redovitoj sjednici održanoj 17. veljače 2010. godine donijelo PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU 
STUDENATA 

 

 
Pravilnik je mijenjan, pa su stručne službe Fakulteta utvrdile i izradile pročišćeni tekst Pravilnika koji 
obuhvaća: 

1. PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU STUDENATA koji je donesen 17. veljače 2010.  
 

2. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU koji je donesen 16. veljače 2011.  
 

 

 

PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU STUDENATA 
 

 

 
Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja vezana uz nagrađivanje studenata preddiplomskog, diplomskog i 
dodiplomskog studija koje ustrojava i izvodi Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 

Članak 2. 
 
Plaketom i novčanom nagradom nagradit će se osoba koja je završila dodiplomski studij u prethodnoj 
akademskoj godini, a ostvarila je najbolji prosjek ocjena tijekom cijelog studija pod uvjetom da je 
diplomirala u roku do 6 godina. 
 
Plaketom i novčanom nagradom nagradit će se, za ostvaren najbolji prosjek ocjena iz svih predmeta iz 
prethodne godine studija uz uvjet da su ostvarili najmanje 60 ECTS bodova u prethodnoj godini 
studija, po tri studenta druge i treće godine preddiplomskog studija. 
 
Plaketom i novčanom nagradom nagradit će se, za ostvaren najbolji prosjek ocjena iz svih predmeta iz 
prethodne godine studija uz uvjet da su ostvarili najmanje 60 ECTS bodova u prethodnoj godini 
studija, po tri studenta druge godine diplomskog studija. 
 
Plaketom i novčanom nagradom nagradit će se osoba koja je položila završni ispit u prethodnoj 
akademskoj godini, a ostvarila je najbolji prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija pod uvjetom 
da je završila studij u roku do 4 godine. 
 
Plaketom i novčanom nagradom nagradit će se osoba koja je položila diplomski ispit u prethodnoj 
akademskoj godini, a ostvarila je najbolji prosjek ocjena tijekom diplomskog studija pod uvjetom da je 
završila studij u roku do 3 godine. 
 

Članak 3. 
 

Plaketom i novčanom nagradom nagradit će se studenti koji su se natjecali za rektorovu nagradu, uz 
uvjet da im je od strane povjerenstva Fakulteta rad pozitivno ocijenjen, a nisu nagrađeni rektorovom 
nagradom. 
 

Članak 4. 
 

Plaketom i novčanom nagradom će se nagraditi studenti koji su svojom djelatnošću doprinijeli ugledu 
Fakulteta (primjerice športska natjecanja, rad u studentskom zboru i dr.). 
 



Odbor za nastavu određuje studente iz stavka 1. ovog članka. 
 

Članak 5 
 
Za sve studente iz članka 2. i 4. Pravilnika organizirati će se svake godine nagradna stručna ekskurzija. 
 

Članak 6. 
 
Visinu nagrade svake godine određuje Kolegij u užem sastavu. 
 
Nagrade za sve studente iz članaka 2. i 4. dodjeljuju se povodom Dana Fakulteta. 
 

Članak 7. 
 

Za provedbu odredaba ovog Pravilnika zadužuju se zajedničke službe Fakulteta. 
 

Članak 8. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
Broj: 64-200-3-107/1-2011                                     Veza broj: 64-200-3-57/1-2010 od 17. veljače 2010. 
Zagreb, 16. veljače 2011. 
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