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za bruto društveni dohodak. Hrvatska 
treba vrhunske stručnjake i znanstve-
nike, no oni moraju usko surađivati s 
gospodarstvom, a Građevinski fakultet 
u Zagrebu nositelj je nekoliko takvih za-
jedničkih projekata. Rektor je uvjeren u 
to da će nova vlada stvoriti uvjete koji 
će omogućiti da gospodarstvo još više 
sudjeluje u obrazovnim i znanstvenim 
projektima. Zagrebačko se sveučilište 
zalaže za njegovu internacionalizaciju 
te za nove obrazovne programe na en-
gleskome jeziku koji bi privukli strane 
studente u Hrvatsku. Prof. dr. sc. Boras 
uvjeren je u to da Građevinski fakultet u 
Zagrebu može biti predvodnica i u tome 
projektu.

učilišta svojom kvalitetom, izvrsnosti i 
zajedništvom. Nažalost, u Hrvatskoj se 
nedovoljno ulaže u znanost. Naime, ula-
ganja iz državnog proračuna trenutačno 
iznose samo 0,72 posto, dok se u osta-
lim europskim zemljama najmanje ulaže 
u Portugalu, i to 1,2 posto iz državnog 
proračuna. Istaknuo je da je graditelj-
stvo vrlo važan dio gospodarstva svake 
države, ne samo za zapošljavanje već i 
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Najavljeni bolji radni uvjeti  
za znanstvenike

Na skupu je istaknuto da je graditeljstvo vrlo važan dio 
gospodarstva svake države, ne samo za zapošljavanje već i za 
bruto društveni dohodak, a vrhunski stručnjaci i znanstvenici 
moraju usko surađivati s gospodarstvom

Svečanom je sjednicom 19. veljače 
2016. Građevinski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu obilježio 97. obljetnicu djelo-
vanja.
Svečana proslava započela je u velikoj 
predavaonici Fakulteta uvodnim obra-
ćanjima i pozdravnim govorima. Tom 
je prilikom rektor Sveučilišta u Zagrebu 
prof. dr. sc. Damir Boras rekao da Građe-
vinski fakultet doprinosi djelovanju Sve-

Sudionici proslave godišnjice Građevinskog fakulteta u Zagrebu
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Skupu se obratila i izv. prof. dr. sc. Iva-
na Štimac Grandić, predsjednica Udru-
ge hrvatskih građevinskih fakulteta 
(UHGF). Udruga se zalaže za promicanje 
i unaprjeđivanje građevinske struke i 
njoj srodnih struka zajedničkim djelo-
vanjem hrvatskih građevinskih fakulte-
ta u cilju osiguravanja visoke kvalitete 
znanstvene, obrazovne i stručne aktiv-
nosti prepoznatljive i uvažene na me-
đunarodnome tržištu rada i usluga. U 
posljednje se vrijeme bavi i sustavnim 
pronalaženjem rješenja za novi zakonski 
i podzakonski okvir u graditeljstvu kako 
bi zakoni i propisi bili usklađeni sa stru-
kom. Zalaže se za umrežavanje ljudskih 
potencijala, a najveće aktivnosti u 2016. 
bit će organizacija skupa Zajednički te-
melji 2016., skupa mladih istraživača iz 
područja građevinarstva i srodnih teh-
ničkih znanosti te organizacija suradnje 
svih laboratorija građevinskih fakulteta 
kako bi mogli konkurirati na hrvatskome 
i svjetskome tržištu.
Pozivu na svečanost zahvalio je Lovro 
Kuščević, dipl. iur., novi ministar graditelj-
stva i prostornog uređenja. Svim bivšim 
i sadašnjim dekanima, profesorima, stu-
dentima i ostalim djelatnicima Fakulteta 
čestitao je veliku obljetnicu – 97. obljet-
nicu uspješnog djelovanja najstarijega 
građevinskog fakulteta u Hrvatskoj. Ista-
knuo je da ustanova koja je još od 1919. 
djelovala kao Visoka tehnička škola, a 
vremenom se razvila u međunarodno 
priznati Građevinski fakultet, svjedoči o 
velikoj ulozi koju su zaposlenici imali u 

obrazovanju građevinara i razvijanju nji-
hove prepoznatljivosti u hrvatskim i me-
đunarodnim okvirima. Dodao je kako se u 
hrvatskome graditeljstvu danas događa-
ju snažne strukturne promjene. Hrvatska 
je članica stručnih europskih i svjetskih 
udruženja, a vrijeme pred nama donosi 
nove izazove. Upravo je znanost ta koja 
mora pratiti korak s vremenom, pronaći 
odgovore i na taj način pomoći društvu u 
tome da se kvalitetno nosi s novim iza-
zovima kako bi se u Hrvatskoj popravili 
životni i poslovni uvjeti. 
Ministar je, kako kaže, i sam svjedok toga 
da Građevinski fakultet Sveučilišta u Za-
grebu odlično reagira na nove izazove i 
upravo je zbog toga ponudio svoju su-
radnju. Politika ima moć odlučivanja, no 
dobre odluke moraju biti utemeljene na 
znanosti i praksi, a nova Vlada želi dono-
siti dobre odluke. Pozvao je sve prisut-
ne da dostavljaju svoje prijedloge kako 
bismo zajedno popravili i osnažili su-
stav graditeljstva u Republici Hrvatskoj. 
Posebno je istaknuo mogućnost dobre 
suradnje u procesima zelene gradnje i 
energetske učinkovitosti, u razvoju novih 
građevnih materijala i principa gradnje. 
Uvjeren je u to da Hrvatska može zau-
zeti važno mjesto i na širemu području 
te zahvaljujući znanju, iskustvu i svome 
geostrateškom položaju preuzeti vodeću 
ulogu u ovome dijelu Europe. 

Spomenuo je važnost novih infrastruk-
turnih projekata koje je najavila Vlada te 
veliko i dinamično tržište Europske unije i 
zemalja u okružju. Vlada će se truditi osi-
gurati što bolje uvjete za rad znanstve-
nika. Istaknuo je kako se iz Operativnog 
programa za konkurentnost i koheziju 
2014. – 2020 može iskoristiti 500 mi-
lijuna eura iz fondova Europske unije za 
ulaganja u području energetske učinko-
vitosti te financirati velik broj strateških 

Eektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir 
Boras pozdravio je sudionike obljetnice

Na Danu fakulteta govorio je i Lovro Kuščević, 
ministar graditeljstva i prostornoga uređenja

Predsjednica Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta - prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić najavile 
najvažnije aktivnosti udruge u 2016. godini
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projekata koji mogu i moraju pomoći sta-
novništvu naše domovine. Pozvao je sve 
stručnjake iz područja graditeljstva da 
svoje znanje i iskustvo posvete unaprje-
đenju znanosti i razvojnih projekata, da 
se neprestano usavršavaju u Hrvatskoj, 
Europskoj uniji i van njezinih granica, ali 
i da se jednog dana vrate u domovinu te 
svoje znanje i iskustvo utkaju u razvoj Li-
jepe naše. 
Sa zahvalnošću sjetio se svih onih koji su 
doprinijeli djelovanju Građevinskog fa-
kulteta. Svim studentima i zaposlenicima 
Građevinskog fakulteta poželio je mnogo 
uspjeha u budućem djelovanju i čestitao 
ovogodišnjim laureatima na zasluženim 
priznanjima. 
Prije dodjela nagrada, sudionike Dana 
Građevinskog fakulteta pozdravio je de-
kan prof. dr. sc. Neven Kuspilić koji je tom 
prigodom rekao da će govoriti o stvarima 
kojima se Fakultet treba pohvaliti, ali i o 
onima koje ga trenutačno tište. Ukrat-
ko je prikazao povijest Fakulteta. Studij 
građevinarstva započeo je s djelovanjem 
Tehničke visoke škole u Zagrebu 1. listo-
pada 1919. godine. Građevni odjel škole 
smjestio se na prvome katu tada preu-
ređene zgrade bivše škole na Roosevel-
tovu trgu 6. Tehnička visoka škola 1926. 
prerasta u Tehnički fakultet u sklopu 

Sveučilišta u Zagrebu. Fakultet je 1940. 
preseljen u novu zgradu u Kačićevoj ulici 
26, gdje se nastava iz područja građevi-
narstva održava i danas. 
Tehnički fakultet se 1956. dijeli na neko-
liko fakulteta. Među njima je i Arhitek-
tonsko-građevinsko-geodetski fakultet, 
koji se 1962. razdvaja u tri fakulteta i 
tako nastaje samostalni Građevinski fa-
kultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Građevinski fakultet se 1977. udružuje 
s Institutom građevinarstva Hrvatske i 
djeluje kao Fakultet građevinskih znano-
sti u sklopu novonastaloga Građevinskog 
instituta Hrvatske. Prestankom njegova 
rada 1. srpnja 1991. Građevinski fakultet 
ponovno djeluje kao samostalna ustano-
va u sklopu Sveučilišta u Zagrebu.
Dekan je istaknuo kako je devedesetsed-
mogodišnja slavna povijest bitna za do-
bru sadašnjost, no još više za izvjesnu 
budućnost. I to ne samo Fakulteta već i 
hrvatskoga graditeljstva. Današnja su 
okosnica Građevinskog fakulteta njego-
vi zavodi i laboratoriji dobro opremljeni 
modernim uređajima za ispitivanja od 
kojih su dva laboratorija i akreditirana. 
Fakultet je nositelj mnogih znanstvenih 
i stručnih projekata i terenskih istraživa-
nja, no osnovna mu je djelatnost održa-
vanje nastave koja se provodi u 22 dvo-

rane, deset računalnih učionica i knjižnici. 
Uvođenjem tzv. Bologne prije osam go-
dina Fakultet je organiziran na tri razine: 
prediplomskom, diplomskom i poslijedi-
plomskom studiju. Dekan se nada da će 
se u 2017., kada je vrijeme reakreditacije 
nastavnog programa, pokazati da su sve 
provedene promjene pridonijele izvrsno-
sti studija. U Građevinski fakultet u Za-
grebu 2015. uveden je e-standard s više 
od pedeset e-kolegija. U 2016. Fakultet 
planira više od 30 projekata na domaće-
mu i međunarodnome tržištu. Na kraju je 
rečeno to kako su dopunska djelatnost 
Fakulteta te prihod od stručnog rada i 
stručnog usavršavanja financijski vrlo 
važni za održavanje osnovnih aktivnosti.
Na kraju su dodijeljene Dekanove nagra-
de za studentske radove i za uspjeh po-
stignut u akademskoj godini 2014./2015. 
te priznanja tvrtkama koje su se svojim 
doprinosom i angažmanom istaknule u 
pomoći pri organizaciji nastave, znan-
stvenih projekata i poslova Građevinskog 
fakulteta u 2015. godini.
Cijelu svečanost svojom su pjesmom 
uljepšali članovi muškog vokalnog an-
sambla Ivan Goran Kovačić izvedbom 
Hrvatske himne i studentska himne Ga-
udeamus igitur. Na gitari ih je pratio Mario 
Šimunović.

Glazbeni dio svečanosti uveličao je Mario 
Šimunović na gitari

Sudionike Dana Građevinskog fakulteta pozdravio je dekan prof. dr. sc. Neven Kuspilić


