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10. OBLJETNICA UDRUGE HRVATSKIH GRAĐEVINSKIH FAKULTETA
PRIPREMILA:
Tanja Vrančić

Promicanje i unaprjeđivanje
građevinske struke

Početkom rujna 2018. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta
u Mostaru, koji slavi 40. obljetnicu, proslavljena i 10. obljetnica
Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta

Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Mostar prijateljski su i partnerski gradovi, neraskidivo
povezani. Svaki ima dugu i respektabilnu
graditeljsku tradiciju. Prirodno, poželjno,
logično i svima nama potrebno prije 10
godina dogodio se poticaj zahvaljujući
kojemu je utemeljena Udruga hrvatskih
građevinskih fakulteta.
Početkom rujna 2018. na Građevinskom
fakultetu Sveučilišta u Mostaru, koji slavi
40. obljetnicu, proslavljena i 10. obljetnica Udruge.
Trenutačna predsjednica Udruge jest
dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru izv. prof. dr. sc. Maja
Prskalo, koja je otvorila svečanost i tom
prigodom istaknula to kako je Udruga
hrvatskih građevinskih fakulteta udruga
svih građevinskih fakulteta koji u obrazovnome ciklusu koriste hrvatski jezik
kao službeni jezik. Udrugu čine Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet
građevinarstva, arhitekture i geodezije
Sveučilišta u Splitu i Građevinski fakultet
Sveučilišta u Mostaru.
Na poticaj osječkoga Građevinskog fakulteta Udruga je utemeljena svečanim
potpisivanjem Statuta 20. lipnja 2008. u
Rijeci, a za prvog predsjednika izabran je
prof. dr. sc. Mladen Radujković, tadašnji
dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dok je za zamjenika predsjednika izabrana prof. dr. sc. Nevenka
Ožanić, tadašnja dekanica Građevinskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Misija Udruge jest promicanje i unaprjeđivanje građevinske struke i njoj srodnih
struka kako bi se osigurala visoka razina
kvalitete znanstvene, obrazovne i stručne aktivnosti prepoznatljive i priznate na
međunarodnome tržištu rada i usluga.

Na taj način Udruga postaje neizostavan
subjekt i mjesto stjecanja relevantnih
profesionalnih informacija za sve svoje
članice, ali i druge zainteresirane organizacije i pojedince.
Najvažnija događanja koja se od 2013.
organiziraju pod vodstvom Udruge jesu
skupovi mladih istraživača iz područja
građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti pod nazivom Zajednički temelji. Skup
je zamišljen kao mjesto za neka od prvih
izlaganja mladih istraživača, što im omogućuje dobar uvod u daljnja prezentiranja
u sklopu njihova istraživačkog i profesionalnog rada.
Prvi je skup održan na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije
Sveučilišta u Splitu u rujnu 2013., a već
sljedeće godine skup je održan u Rijeci.
Iako izvan granica Hrvatske, tim Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
entuzijastično je organizirao skup u rujnu 2015., taj put kreirajući i pripadajuću
mrežnu stranicu http://gf.sve-mo.ba/
arhiva/zajednicki-temelji/. U rujnu 2016.
na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u
Osijeku organiziran je četvrti skup. Prošle godine peti skup održan je u Zagrebu,

Svečano obilježavanje obljetnice Udruge građevinskih fakulteta
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Dio sudionika skupa

gdje je organizacijski tim mladih istraživača napravio izvanredan posao. To se
može vidjeti na pripadajućim mrežnim
stranicama http://www.grad.hr/zt2017/.
Ove godine šesti skup ponovno će biti
održan na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.
Na sastanku Udruge 20. veljače ove godine donesena je Odluka o proslavi 10.
obljetnice udruge u Mostaru. Tim povodom priprema se i monografija u čijoj će
izradi sudjelovati bivši dekani i svi ostali
akteri koji su svojim doprinosom zaslužni
za stvaranje i rad Udruge. Na 10. obljetnici uručene su zahvalnice svim dekanima
koji su djelovali unutar Udruge od 2008.
do 2018.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
-- prof. dr. sc. Mladen Radujković, do
2010.
-- prof. dr. sc. Vesna Dragčević, od 2010.
do 2014.
-- prof. dr. sc. Neven Kuspilić, od 2014.
do 2018.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku:
-- prof. dr. sc. Vladimir Sigmund, do 2008.
-- prof. dr. sc. Damir Markulak, od 2008.
do 2013.
-- prof. dr. sc. Damir Varevac, od 2013.
do danas

-- prof. dr. sc. Mladen Glibić, od 2009. do
2011.
-- prof. dr. sc. Ivan Lovrić, od 2011. do
2017. i
-- izv. prof. dr. sc. Maja Prskalo, od 2017.
do danas.

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu:
-- prof. dr. sc. Bernardin Peroš, do 2010.
-- prof. dr. sc. Alen Harapin, od 2010. do
2014.
-- prof. dr. sc. Boris Trogrlić, od 2014. do
2018.

Izv. prof. dr. sc. Maja Prskalo istaknula je
to kako su pred Udrugom novi ciljevi, izazovi i zadaće. Na kraju govora zahvalila je
svima na dolasku i zaželjela im ugodan
boravak na fakultetu i u Mostaru.
Proslava 10. obljetnice nastavljena je izlaganjima prof. dr. sc. Mladena Radujkovića
s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, prof. dr. sc. Bernardina Peroša
s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i
geodezije Sveučilišta u Splitu, izv. prof. dr.
sc. Ivane Štimac Grandić s Građevinskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr.
sc. Damira Varevaca s Građevinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u
Osijeku i prof. dr. sc. Ive Čolaka s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci:
-- prof. dr. sc. Nevenka Ožanić do 2009.
-- prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibijaš,
od 2009. do 2015.
-- izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić,
od 2015. do danas
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru:
-- prof. dr. sc. Ivo Čolak, do 2009.

Dodjela zahvalnica
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