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wwwwww..rruuddaarrsskkaa..hhrr  

  

GGeeootteehhnniikkaa  jjee  iinntteerrddiisscciipplliinnaarrnnaa  zznnaannoosstt  kkoojjaa  ssee  bbaavvii  

pprroouuččaavvaannjjeemm  ssvvoojjssttaavvaa,,  ssttaannjjaa  ii  ppoonnaaššaannjjaa  ggeeoolloošškkee  

ssrreeddiinnee,,  kkaaoo  ii  zzaakkoonniittoossttii  nnjjiihhoovviihh  pprroommjjeennaa  ppoodd  

uuttjjeeccaajjeemm  ooddrreeđđeennee  iinnžžeennjjeerrsskkee  ddjjeellaattnnoossttii  ii//iillii  pprriirrooddnniihh  

pprroocceessaa..  

GGeeootteehhnniikkaa  ppoovveezzuujjee  ggrraaddiitteelljjssttvvoo,,    rruuddaarrssttvvoo  ii  ggeeoollooggiijjuu  

--  ppooddllooggaa  nnaa  iillii  uu  kkoojjoojj  ssee  ggrraaddiitteelljjsskkii  iillii  rruuddaarrsskkii  rraaddoovvii  

iizzvvooddee  ssuu  ssttiijjeennee,,  nneevveezzaannee  iillii  ččvvrrssttee..  SSvvaakkii  oobbjjeekktt  

ttrreebbaa  tteemmeelljjiittii,,  ttrreebbaa  pprrooppiissaattii  uuvvjjeettee  tteemmeelljjeennjjaa  kkoojjii  ććee  

oommoogguuććiittii  ttrraajjnnuu  ssiigguurrnnoosstt  oobbjjeekkaattaa  oodd  sslloommaa  

tteemmeelljjnnooggaa  ttllaa  ii  ooggrraanniiččiittii  ddeeffoorrmmaacciijjee  ttllaa  ttaakkoo  ddaa  nnee  ddoođđee  

uu  ppiittaannjjee  ffuunnkkcciioonnaallnnoosstt  ggrraađđeevviinnsskkoogg  oobbjjeekkttaa  kkaaoo  ccjjeelliinnee  

iillii  nnjjeeggoovviihh  ddiijjeelloovvaa..  

  

TTeerreennsskkii  iissttrraažžnnii  rraaddoovvii  iimmaajjuu  zzaa  cciilljj  uuppoozznnaavvaannjjee  ss  

kkaarraakktteerriissttiikkaammaa  llookkaacciijjaa  ii  ssaakkuupplljjaannjjee  rreepprreezzeennttaattiivvnniihh  

uuzzoorraakkaa  ttllaa  ii  ppooddzzeemmnnee  vvooddee..  

GGeeootteehhnniiččkkii  llaabboorraattoorriijj  bbaavvii  ssee  ooddrreeđđiivvaannjjeemm  

ggeeoommeehhaanniiččkkiihh  ppaarraammeettaarraa  ttllaa  zzaa  ppoottrreebbee  tteemmeelljjeennjjaa,,  

ssttaabbiillnnoossttii  kkoossiinnaa,,  iizzrraaddee  nnaassiippaa,,  ooddllaaggaalliiššttaa  oottppaaddaa,,  

cceessttooggrraaddnnjjee  ii  ddrruuggiihh  ggeeootteehhnniiččkkiihh  zzaahhvvaattaa..  

  

OObbjjeekkttii  ii  zzaahhvvaattii  kkoojjiimmaa  ssee  bbaavvii  ggeeootteehhnniikkaa::  

  tteemmeelljjii  --  dduubbookkii  ii  pplliittkkii,,  

  nnaassuuttee  bbrraannee,,  

  nnaassiippii,,  

  ttuunneellii,,  

  kklliizziiššttaa,,  

  ppoottppoorrnnee  kkoonnssttrruukkcciijjee,,  

  iisskkooppii,,  

  ggrraađđeevviinnsskkee  jjaammee,,  

  uussjjeeccii,,  

  ooddllaaggaalliiššttee  oottppaaddaa..  

  

MMoogguuććee  jjee  ppoollaaggaannjjee  rraazzlliikkee  99  pprreeddmmeettaa  iizz  ttrreeććeegg  ii  

ččeettvvrrttoogg  rraazzrreeddaa  ((pprrvvaa  ddvvaa  rraazzrreeddaa  ssuu  iissttaa,,  aa  ddiijjeelloomm  ii  

zzaaddnnjjaa  ddvvaa)),,  ttee  ssttjjeeccaannjjee  ii  tteemmeelljjnnee  kkvvaalliiffiikkaacciijjee  uu  ssttrruuccii  zzaa  

RRuuddaarrsskkoogg  tteehhnniiččaarraa..  

 

 

 

  

 

 

NNaassttaavvaakk  šškkoolloovvaannjjaa  mmoogguućć  jjee  nnaa  GGeeootteehhnniiččkkoomm  ffaakkuulltteettuu  

uu  VVaarraažžddiinnuu  kkoojjii  nnuuddii  tteemmeelljjnnaa  uussmmjjeerreennjjaa::  

oo  GGeeootteehhnniikkaa  

oo  HHiiddrrootteehhnniikkaa  ii    

oo  IInnžžeennjjeerrssttvvoo  ookkoolliiššaa,,  

OOssttaallii  ssrrooddnnii  ffaakkuulltteettii  ssuu  GGrraađđeevviinnsskkii,,  RRuuddaarrsskkoo  ggeeoolloošškkoo  

nnaaffttnnii  ii  ssvvii  tteehhnniiččkkii  ffaakkuulltteettii  ii  vviissookkaa  uuččiilliiššttaa..  

ZZaa  uuččeenniikkee  iizz  uuddaalljjeenniijjiihh  ppooddrruuččjjaa  oossiigguurraann  jjee  ssmmjjeeššttaajj  uu  

uuččeenniiččkkoomm  ddoommuu  pprreekkoo  ppuuttaa  šškkoollee..  

Postani   GG EE OO TT EE HH NN IIČČAA RR!  
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