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KONGRESI I SKUPOVI
ZAJEDNIČKA INICIJATIVA ZA OBNOVU NAKON POTRESA

Povezivanje akademske
zajednice s gospodarstvom
Na Građevinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2. srpnja
2020. u organizaciji Hrvatske gospodarske komore održan je skup
dionika uključenih u obnovu od potresa

Ciljevi skupa bili su povezati znanost i
gospodarstvo u podizanju razine svijesti
o važnosti korištenja domaćih proizvoda
u obnovi kroz Katalog hrvatskih proizvoda HGK-a te predstavljanje priručnika
‘’Urgentni program potresne obnove’’
onima koji će ga koristiti u obnovi: projektantima, upraviteljima zgrada, izvo-

đačima i proizvođačima opreme. Luka
Burilović, predsjednik HGK-a, istaknuo je
to kako je u trenutku kada su se zemlja i
svijet nosili s pandemijom, ekonomskom
i zdravstvenom krizom bez presedana,
Zagreb pogodio najjači potres u posljednjih stotinu godina. Trenutačno stanje
zahtijeva brzu reakciju na novonastalu

situaciju, a ona je moguća na temelju
suradnje s akademskom zajednicom u
procesu obnove. Radna mjesta i poslovanje hrvatskih gospodarstvenika mogu
se očuvati uključivanjem domaće industrije u proces obnove nakon potresa. Na
skupu je potpisan i sporazum o suradnji
između Građevinskoga fakulteta u Zagrebu i HGK-a za pokretanje inicijativa i
projekata za potrebe tržišta rada, odnosno za obrazovanje stručnjaka odgovarajućega profila, edukaciju studenata i za
odrađivanje praktične nastave studenata
u članicama Udruženja.

Predsjednik HGK dr. sc. Luka Burilović i dekan Građevinskoga fakulteta prof. dr. sc. Stjepan Lakušić potpisali su sporazum o suradnji za pokretanje
inicijativa i projekata za potrebe tržišta rada za obrazovanjem građevinskih stručnjaka
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Uvodni govor predsjednika HGK

Dekan Građevinskoga fakulteta u Zagrebu Stjepan Lakušić napomenuo je to da
projekti Fakulteta idu u smjeru inovacija
nastalih u suradnji s domaćim gospodarstvom. Zato je potpisivanje sporazuma
HGK-a i Građevinskoga fakulteta prilika
da domaći proizvod kao građevni materijal bude primijenjen u procesu obnove.
Stručnjaci Građevinskoga fakulteta prvi
su izračunali troškove te izradili program
potresne obnove.
Građevinski fakultet je veliku pomoć pružio Vladi Republike Hrvatske, u vrijeme
intenzivne izgradnje autocesta, te u vrijeme obnove države nakon domovinskog
rata. To smo smatrali našom obvezom,
jer akademska zajednica ne smije biti
neiskorišteni kapital. Upravo ove godine
ponovno smo se stavili na raspolaganje
Vladi RH i to odmah u prvim minutama
kada se desio potres u Zagrebu i okolici.
Navesti ćemo samo glavne aktivnosti
Fakulteta vezano za potres: oformljen
je stožer kojim je upravljao Građevinski
fakultet, organizirani su volonteri za brze
preglede potresom oštećenih građevina,
a koji su došli na poziv Građevinskog fakulteta, postavljen je cjelokupni protokol
pregleda te je oformljena baza oštećenih građevina koja je danas od ključne
važnosti za sve odluke koje se donose
u državi vezano za potres, izrađene su
prve procjene troškova obnove nakon
potresa, izrađene su smjernice za obnovu s potrebnim razinama obnove, a koje
su sastavni dio Zakona koji je u procesu
donošenja, sudjelovali smo u suradnji
sa WB u izradi dokumenta koji je Vlada

558

KONGRESI I SKUPOVI

Uvodni govor dekana Građevinskog fakulteta

nominirala za sredstava iz EU Fonda solidarnosti, Izrađen je priručnik za Urgentni program potresne obnove, u završnoj
fazi su i druga dva priručnika, jedan vezan
za proračun ojačanja konstrukcije, a drugi
vezan za tehnologije ojačanja.

Svi mi volimo da nas pamte po nečemu,
no treba istaknuti, pamtiti će Vas po onome što ste podijelili s ljudima, a Fakultet
je upravo kroz nesebično davanje u aktivnosti oko potresa podijelio ono najvrjednije što ima, svoje znanje i iskustvo.

Skupu se obratio i Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH
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Veliku pažnju usmjeravamo na suradnju
s gospodarstvom. Poznata izreka kaže
‘’Tko ne napreduje - nazaduje’’ i to nas
je u proteklim godinama vodilo u smjeru
stvaranja velikog Inovacijskog središta
iz područja građevinarstva u Sveučilišnom kampusu Borongaj, čija će jedna od
osnovnih namjena biti suradnja s gospodarstvom. Upornost se isplatila i upravo
smo 29. lipnja 2020. potpisali ugovor
za izradu projektne dokumentacije za
realizaciju Inovacijskog središta koje se
sastoji od 7 Centara izvrsnosti među
kojima je i Centar za potresno inženjerstvo. Upravo smo jučer kroz Vijeće fakulteta započeli promjene u organizacijskoj
strukturi i to formiranjem Hrvatskog
centra za potresno inženjerstvo pri Građevinskom fakultetu.
S obzirom na kapital koji imamo (znanje,
kvalitetne nastavnike, znanstvenike i
stručnjake) sustavnim radom i unapređenjem naših aktivnosti i dalje ćemo biti
stožerna snaga koja može odgovoriti na
svaki izazov koji se pojavi u području građevinarstva te na taj način ispuniti našu
misiju, biti prepoznatljiva znanstvena institucija iz područja građevinarstva.
Potpredsjednica HGK-a za graditeljstvo,
promet i veze Mirjana Čagalj istaknula je
to da je sporazum rezultat višemjesečnoga rada Hrvatske gospodarske komore na okupljanju svih struka, akademske
zajednice i institucija. Do najboljega rješenja dolazi se samo ako se situacija sagleda na cjelovit način. Dio toga rješenja
jest i podrška hrvatskome gospodarstvu,
poslovanju domaćih tvrtki i očuvanju
radnih mjesta. Kako bismo uspješno podigli svijest o važnosti korištenja hrvat-
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skih proizvoda u
procesu obnove,
ključna je suradnja
i znanosti i gospodarstva.
Skupu se obratio i
predsjednik Vlade
RH Andrej Plenković. Rekao je to
kako su ljudi još
jednom pokazali da imaju velika
srca i da se znaju
nositi s najtežim
izazovima te da su to učinili uz mirnu
snagu i dostojanstvo. Vlada je djelovala u
tri smjera. Prvo su donesene kratkoročne mjere za najugroženije, sada se radi
na izradi kvalitetnoga zakonskog okvira
za dugoročnu obnovu te se nastoje osigurati financijska sredstva. U povijesnoj
jezgri glavnoga grada oštećeno je više od
25 tisuća zgrada. Za njihovu je obnovu
potrebno sagledati niz aspekata i donijeti kvalitetan zakon. Na javnoj je raspravi
stigla 391 primjedba na zakon, no one su
došle od kompetentnih ljudi koji se razumiju u problematiku. Na kraju je zahvalio
svima koji su sudjelovali u procesu definiranja obnove: stručnjacima, akademskoj zajednici gdje je Građevinski fakultet
u Zagrebu imao veliku ulogu te HGK-u.

Obnova mora biti dugoročna, pametna i
promišljena.
Izvanredni profesor Josip Atalić s Građevinskoga fakulteta predstavio je najnoviju verziju Urgentnoga programa
potresne obnove, koji će se koristiti kao
smjernice za izvođenje radova prije donošenja zakona. Posljednja verzija uključuje i mrežni Katalog hrvatskih proizvoda Hrvatske gospodarske komore
s posebnom kategorijom namijenjenoj
obnovi od potresa.
Prisutnima su se kroz udruženja HGK-a
predstavile i građevinska industrija,
industrija nemetala i građevnih materijala, industrija plastike i gume te
drvnoprerađivačka industrija, koje će
sudjelovati u obnovi. Predstavljen je
potencijal izvođača radova okupljenih
u Udruženje graditeljstva Hrvatske
gospodarske komore. Također, kao najvažniji i najjači izvozni proizvodi među
nemetalima i građevnim materijalima
istaknuti su upravo oni proizvodi koji
će se koristiti u obnovi. U Hrvatskoj se
proizvode i mnogi proizvodi od plastike
koji se mogu koristiti u obnovi. Prilika
je to i za drvnoprerađivačku industriju. Iako se 65 posto njihovih proizvoda
plasira u inozemstvo, obnova je prilika i
za njih da unutar naših granica ojačaju
poslovanje.

Izv.prof. Josip Atalić predstavio je najnoviju verziju Urgentnoga programa potresne obnove
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