
PISANJE: Izvješće 
 

U izvješću pišete neutralno i objektivno o nekom događaju ili o nekom stanju. 
Tema izvješća su često neki događaj, projekt, istraživanje ili anketa. Izvješće je neka 
vrsta (javnoga) dokumenta koji se piše nakon temeljitog istraživanja. Na kraju 
izvješća se često nalazi preporuka. 

Primatelj izvješća često je neka organizacija ili institucija (javno izvješće) ili neki 
nadređeni (ravnatelj/ica, šef/ica...). Oni trebaju na osnovi vašega izvješća donijeti 
odluku ili znati kako trebaju dalje postupati. Moguće je da u izvješću morate:  

- izvijestiti o projektima, anketama, napretku, rezultatima…  
- prezentirati podatke, grafikone i rezultate te analizirati ih  
- ocijeniti informacije 
- dati sažetak 
- pomoći donijeti odluku 
- dati preporuku  

Input može biti i neki grafikon. 

STIL: neutralan, objektivan, točan  

LAYOUT:   

  Izvješće 

Datum: 12.11.2021. 
Od:  autor(ica)         
Predmet:      Zadnji tjedan školske godine (odnosi se na temu zadatka, sadržaj)  
 
Uvod/Sažetak/Grafikon… 
(zatim 3 do 5 podnaslova, npr.:) 
Problematika 
Predstavljanje projekta 
Istraživanje 
Rezultati ankete 
Ciljevi  
Prijedlozi 
Preporuke 
Zaključak 
                  Broj riječi: 185 

 

 

 

 

 



Korisne riječi i fraze 

Uvod je uvijek prvi dio i daje odgovor na pitanja ŠTO? ZAŠTO? ZA KOGA? 

Ovo izvješće sadrži informacije/detalje o… (+ lok.) / plan za … (+ ak.) 
Ovo se izvješće bavi pitanjem/problemom/temom/projektom...  
U ovom izvješću riječ je o... (+ lok.)   
Namjera ovoga izvješća je informirati o… (+ lok.)  
Nakon posjeta… (komu? čemu?) pripremio/pripremila sam sljedeće izvješće... 
Kao što je zatražilo roditeljsko vijeće / zatražila putnička agencija, pripremio/-ila sam 
izvješće o… (+ lok.)  
Prema želji Hrvatskog akademskog kluba / ravnatelja / profesorice hrvatskoga jezika 
sastavio/-ila sam izvješće o… (+ lok.) 
Nakon provedenog projekta na temu… prezentiram rezultate Predsjedniku školskog 
odbora / Zagrebačkom gradonačelniku… 
U ovom izvješću želim Crvenom križu / školskom predsjedniku učenika predstaviti 
projekt…  
Želim predstavnika učenika / direktora zoološkoga vrta obavijestiti o akcijskome danu 
/ informirati o aktivnostima u vezi s… (+ inst.)   
Želio/Željela bih voditelju projekta/razrednici opisati kako se projekt odvijao / na koji je 
način provedena akcija... 
Kako bi kulturno društvo razumjelo... / odgovorni razumjeli, želim… 
 

Glavni dio - Za svaki zadatak (bullet point) trebate napisati najmanje jedan odlomak 
s odgovarajućim naslovom. Glavni dio može imati 3 do 5 podnaslova. 
 

a) Izvješće o nekom istraživanju ili anketi 
  

Izvješće se temelji na ispitivanju/anketi/istraživanju o… (+ lok.) / iskustvu mladih u 
vezi s… (+ inst.) 
Istraživanje na temu prijateljstva/hobija/putovanja trajalo je od siječnja do lipnja... 
U provedenom istraživanju sudjelovali su umirovljenici/maturanti/ … 
U ovoj anketi sudjelovalo je 200 žena / 500 studenata / 800 učenika / … 
Anketirani su student i studentice u dobi od 18 do 24 godine / učenici viših razreda… 
Polovina muškaraca misli da… / Četvrtina Austrijanaca… / Tri četvrtine ispitanika… 
Gotovo svi ispitanici smatraju da…  
Mnogo/Malo/Puno/Nekoliko muškaraca/žena/djece smatra da… 
Mnogi muškarci / Mnoge žene / Mnoga djeca smatraju da… 
Točno 36 posto ispitanih misli da… / 25 posto muškaraca želi… / 63 posto žena kaže 
da… 
Što se tiče pitanja… jedan od deset studenata misli da…  
Dok jedni misle da…, drugi su uvjereni da…  
Samo pet posto anketiranih muškaraca …, dok gotovo 50 posto žena preferira… 
Mišljenja anketiranih razlikuju se po spolu / po zanimanju / po dobi /…  
Anketa je pokazala da... / Rezultati ankete pokazuju da… / Grafikon pokazuje da… 



Općenito može se reći da… / Očito je da… / Vidimo da… / Upadljivo je da… / 
Rezultati potvrđuju da… 
 

b) Izvješće o nekom doživljaju, izletu ili projektu 
 

U okviru nastave biologije/geografije organiziran je cjelodnevni izlet u glavni grad / 
posjet Hrvatskom kulturnom društvu /… 
Razred je u pratnji profesora iz biologije posjetio park prirode/šumu/muzej/izložbu/ 
predstavu/koncert/ …  
Povodom pedesetogodišnjice/jubileja / Dana žena / Dana otvorenih vrata … učenici i 
učenice gimnazije pokrenuli su projekt na temu… (+ gen.) 
Projekt je pokrenut na inicijativu (+ gen.)  
Akciji se pridružilo mnogo dobrovoljaca… 
Tečaj plivanja / Natjecanje u govoru po prvi put je organiziralo roditeljsko vijeće  
Za organizaciju bio je odgovoran / bila je odgovorna… 
U programu / razmjeni učenika sudjelovali su…  
Međunarodni dan XY obilježava se prvog travnja… 
Priredba se održala u… (+ lok.) / tečaj se održao od… do… (+ gen.)  
Tijekom dvotjedne ekskurzije / trodnevnog izleta učenici i učenice su istraživali… 
(+ak.) / su se bavili… (+ inst.) / razgledali… (+ak.) / naučili mnogo o… (+lok.)  
 

Kraj sadrži sažetak, zaključak ili preporuku. 

 
Organizatori su zadovoljni projektom jer…  
Na kraju / Konačno se može reći da... / se može zaključiti da…  
Sve u svemu bih predložio/predložila da provedemo akciju i iduće godine / ponovimo 
ovaj uspješni/korisni/poučni/zabavni projekt... 
Predlažem/Preporučujem/Savjetujem organizatorima/instituciji/roditeljima da…  
Najbolje rješenje bi bilo… / Moguće rješenje bi bilo… / Druga mogućnost je…  
Osobito važno je da...  
Svi sudionici moraju razmišljati o…  
Volonteri su nakon projekta naglasili…  
Cilj mora biti naći rješenje koje svima odgovara te… 
Kako bi se i drugi pridružili akciji trebamo… 
Odgovorni bi trebali pogledati i prednosti i nedostatke / naći kompromis /…  
Ovim izvješćem želim potaknuti organizatora projekta / direktoricu / društvo da još 
jednom razmisli o… (+ lok.) / uzme u obzir da/što…  
 
 

 

 

 

Sastavili: Sanja Abramović-Pelzelmayer, Julian Himmelbauer, Sabine Nagy 


