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DRUŠTVENE VIJESTI
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Pripremljeni ugovori za
međunarodnu suradnju

Priredio: Branko Nadilo

Sjednica predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a),
sedma po redu, održana je u Zagrebu
24. siječnja 2012. pod predsjedanjem
predsjednika HSGI-a Josipa Švende,
dipl. ing. građ.
Nakon usvajanja zapisnika s prošle
sjednice raspravljalo se o neizmirenim
obvezama pojedinih temeljnih društava. Posebno se raspravljalo i o aktiviranju rada DIT AGG-a Zadar čiji je rad
znatno oslabio, pa se pokušava dogovoriti proširena sjednica predsjedništva ili redovita skupština u tom gradu. Najavljeno je osnivanje odnosno
oživljavanje rada Udruge građevinskih
inženjera i tehničara Hrvatskog zagorja, a raspravljalo se i o zahtjevima nekih društava da ih se oslobodi obveza
plaćanja dijela članarina. Govorilo se i
o potrebi da se svi zapisnici predsjedništva HSGI-a šalju predsjednicima temeljnih i specijalističkih društava, bilo
je riječi o teškoćama u radu sisačkog
društva zbog recesije, a najavljena je i
redovita skupština temeljnog društva
u Varaždinu. U raspravi su sudjelovali:
Boris Čupić, Ante Grašo, Josip Švenda,
Antun Pospišil, Josip Tuškanec i Nada
Zadravec.
Uime radne skupine za međunarodnu
suradnju izvijestila je doc. dr. sc. Zlata
Dolaček-Alduk koja je rekla kako je HSGI
imao potpisane sporazume s američkim, poljskim i slovenskim društvom
koji su u međuvremenu istekli pa bi ih
trebalo obnoviti, a pripremljeni su i sporazumi koje bi trebalo potpisati na Saboru hrvatskih graditelja u studenom
2012. Najavljena je suradnja s makedonskim i albanskim udruženjima, ali
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postoji i želja za suradnjom s ostalim
zemljama u okruženju, posebno s Bosnom i Hercegovinom, Mađarskom i Crnom Gorom. Na kraju je dogovoreno da
se za sljedeću sjednicu predsjedništva
pripremi izvješće radne skupine o novostima iz regulative, a izvjestiteljica će
biti Miljana Brkić.
U nastavku je sjednice prof. dr. sc. Stjepan Lakušić govorio o pripremama za
Sabor hrvatskih graditelja 2012. Spomenuo je da su svim fakultetima odnosno znanstveno-nastavnim vijećima
poslani dopisi s pozivom za pripremu
referata o tematskim cjelinama, posebno o željezničkoj infrastrukturi, energetici i javnoj nabavi. Ujedno je istaknuo
kako bi i članovi Izvršnoga organizacijskog odbora (ima ih 22 i predstavnici su
vodećih tvrtki) mogli potaknuti pisanje
referata u svojim sredinama. Spomenuo
je i razgovore s tvrtkama koje bi mogle
ponuditi referate iz područja željeznica i
energetike. Trebalo bi uključiti kolege iz
Slovenije, ali i stručnjake iz Instituta IGH
koji imaju zaključene poslove u Bosni i
Hercegovini.
Uslijedila je rasprava o promjeni rada
Izvršnoga organizacijskog odbora (IOO)
Sabora jer je mnogo bolje da njegovi članovi umjesto na redovitim sastancima
djeluju u vlastitim sredinama. Potom je
Boris Čupić izvijestio da je dogovorena
kotizacija od 1200 kuna, a da je s upravom hotela Croatia snižena cijena smještaja, pod uvjetom da ih većina bude
smještena u dvokrevetnim sobama. Sve
se to uklapa u dogovoreni okvir ukupnih
troškova od najviše 4 tisuće kuna po sudioniku, u što bi bile uključene kotizacija,
smještaja za tri noćenja i prijevoz.
Predsjednik HSGI-a je izvijestio da je
stigao dopis Ministarstva graditeljstva
i prostornog uređenja o prihvaćanju
pokroviteljstva nad Saborom hrvatskih
graditelja, a potom je zaključeno da se
poziv za pokroviteljstvo uputi i novoj
Vladi.

U nastavku se raspravljalo o organizacijskom ustroju stručnih službi HSGI-a,
a izvjestitelj je bio Boris Čupić koji je
obrazložio prijedlog novog Pravilnika o
stručnoj službi HSGI-a kojim je određen ustroj, radna mjesta i opis poslova
i odgovornosti, ali i postupak zasnivanja
radnog odnosa. Predložio je raspisivanje natječaja za administrativnu tajnicu
u stalnom radnom odnosu, potpisani su
i neki ugovori te pripremljeni međusobni sporazumi.
U raspravi što je uslijedila spominjao se
program stručnog usavršavanja, potreba da se HSGI okrene pravim problemima umjesto da se bavi samim sobom,
a na kraju je zaključeno da se prijedlog
novog Pravilnika uputi u sva temeljna
društva. Obrazložena je i nova organizacijska shema HSGI-a.

IZBORNA SKUPŠTINA DGAITHZ-a

Ponovno okupljanje
građevinara Hrvatskog zagorja
U prostorima Srednje škole u Bedekovčini održana je 17. veljače 2012. redovita
izborna skupština Društva građevinskih
i arhitektonskih inženjera i tehničara
Hrvatskog zagorja (DGAITHZ). Inače je
to društvo sa sjedištem u Zaboku utemeljeno 1994. i neko je vrijeme bilo vrlo
aktivno, ali je potom rad zamro i nova
je izborna skupština na neki način bila
i obnoviteljska. Na skupštini su bila
nazočna 33 člana, a uočeno je kako još
pokazuju zanimanje da se uključe u aktivan rad. Na sjednici su podneseni izvještaji o dosadašnjem radu, financijski
izvještaj i izvještaj Nadzornog odbora
koji su potom i usvojeni. Prihvaćene su i
izmjene Statuta u dijelu u kojem je njegov tekst usklađen sa Statutom HSGI-a.
Uslijedila je razrješnica dosadašnjim
članovima tijela DGAITHZ-a, a potom je
izabrano novo predsjedništvo (7 člano-
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va), Nadzorni odbor (3 člana) i Sud časti
(3 člana). Za predsjednika je među članovima novoizabranog Predsjedništva
izabran Branko Klasić, dipl. ing. građ.
Na kraju je usvojen i program rada za
2012. godinu. U njemu su predviđeni
okrugli stolovi o aktualnim graditeljskim
temama te rasprave o prostornim planovima Zagorsko-krapinske županije i
o suradnji s gospodarstvenicima, HSGIom, Komorom i srodnim graditeljskim
udrugama. Nadalje predviđa se briga
o stručnom usavršavanju, organiziranje stručnog putovanja i stalna briga o
uključivanju mladih članova.
Redovita i obnoviteljska skupština
DGAITHZ-a zaključena je prigodnim
druženjem i međusobnim upoznavanjem dosadašnjih i novih članova.
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Sudionici skupštine DGAITHZ-a
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