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Z A P I S N I K  
s 5. sastanka sa studentskim predstavnicima  

održanog 9. prosinca 2013. 
 
 

Nazočni:  

mr. sc. Goran Šunjić, asistent za nastavu 

Potpredsjednik Studentskog zbora Marko Lasić. 

Sveučilišni preddiplomski studij: 

I. godina:  zamjenik - Stanko Čolak 

II. godina:   predstavnica - Anđela Primorac 
zamjenik - Nikica Bonić 

III. godina:   predstavnica - Lucija Zubac 

                       zamjenik - Andrej Senkić 

Sveučilišni diplomski studij: 

I. godina:  predstavnik i Predsjednik Studentskog zbora - Boris Barbarić  
zamjenik - Tomislav Dugandžić 

II. godina:  predstavnik - Andrej Bošković 

zamjenica - Nikolina Bošnjak 
 

Na današnjem sastanku razmatrano je održavanje nastave na u tjednima:  

od 25. do 29. studenog i od 2. do 6. prosinca 2013. godine. 

Na praznik ''Dan državnosti BiH'', ponedjeljak 25. studenog nije bilo nastave. 

 
I. Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva 

 

I.9   Tjedan od 25. do 29. studenog 2013.:  

  I.9.1  Prva godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 
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  I.9.2  Druga godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 

  I.9.3  Treća godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 

 
I.10  Tjedan od 2. do 6. prosinca 2013:  

  I.10.1 Prva godina 
- U srijedu 4. prosinca 2013., nisu održana 2 sata predavanja iz 

predmeta UVOD U GRADITELJSTVO, o čemu su studenti na 

vrijeme obaviješteni. 

- Ostatak nastave je održan prema rasporedu. 

  I.10.2 Druga godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 

I.10.3 Treća godina 
- U četvrtak 5. prosinca 2013., nisu održana 2 sata vježbi iz predmeta 

VODOOPSKRBA I KANALIZACIJA, o čemu su studenti na vrijeme 

obaviješteni. 

- Ostatak nastave je održan prema rasporedu. 

 

 

II.  Sveučilišni diplomski studij građevinarstva 
 

II.1  OPĆI SMJER 
II.1.9  Tjedan od 25. do 29. studenog 2013.:  

   II.1.9.1 Prva godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 
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   II.1.9.2 Druga godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 

 
II.1.10 Tjedan od 2. do 6. prosinca 2013.:  

   II.1.10.1 Prva godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 

   II.1.10.2 Druga godina 
- U ponedjeljak 2. prosinca 2013., nisu održana 2 sata vježbi iz 

predmeta UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, o čemu su studenti na 

vrijeme obaviješteni. 

- Ostatak nastave je održan prema rasporedu. 

 

II.2  SMJER KONSTRUKCIJA 
II.2.9  Tjedan od 25. do 29. studenog 2013.:  

   II.2.9.1 Prva godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 

   II.2.9.2 Druga godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 

 

II.2.10 Tjedan od 2. do 6. prosinca 2013.:  

   II.2.10.1 Prva godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 

   II.2.10.2 Druga godina 
- U ponedjeljak 2. prosinca 2013., nisu održana 2 sata vježbi iz 

predmeta UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, o čemu su studenti na 

vrijeme obaviješteni. 

- Ostatak nastave je održan prema rasporedu. 
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• Asistent za nastavu je informirao studentske predstavnike kako Građevinski 

fakultet Sveučilišta u Mostaru, u petak 13. prosinca 2013. godine proslavlja 35. 

godina postojanja.  

Taj dan će se ukupno 96 diplomanta svečano promovirati u: 

- Prvostupnike građevinarstva, ukupno 56 (pedeset i šest) u 10,00 sati, 

- Magistre građevinarstva, ukupno 38 (trideset i osam) i diplomirane inženjere 

građevinarstva, ukupno 2 (dva), u 12,00 sati. 

Na svečanosti koja će početi u 12,00 sati, a nakon uručenja diploma o valjano 

završenom studiju i pripadajućem stečenom akademskom nazivu, dekan će dodijeliti 

nagrade za 5 (pet) studenata koji su, po godinama studija, postigli najbolji uspjeh u 

akademskoj 2012./2013. Taj dan neće biti nastave. 

• Asistent za nastavu je informirao studentske predstavnike kako je na posljednoj 

sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća dekan obznanio kako se, sukladno sveučili-

šnom kalendaru, nastava u ponedjeljak 23. prosinca 2013. održava normalno po 

utvrđenom rasporedu.  

• Naredni, 6. sastanak sa studentskim predstavnicima zakazan je za 

  utorak 7. siječnja 2014. u 12,00 sati u Klubu nastavnika (drugi kat). 

• S obzirom da je ovo bio posljednji sastanak u ovoj kalendarskoj godini, asistent 

za nastavu je iskoristio prigodu i studentskim predstavnicima zaželio Čestit Božić i 

Sretnu Novu 2014. godinu.  

 
 

Mostar, 9. prosinca 2013.             Asistent za nastavu 
                      mr. sc. Goran Šunjić 


