Društvene vijesti
IZBORNA SKUPŠTINA
HRVATSKOG SAVEZA
GRAĐEVINSKIH INŽENJERA
Redovita 32. izborna skupština Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
(HSGI) održana je 5. listopada 2001.
u hotelskom kompleksu Borik u
Zadru. Skupštini je bilo nazočno 66
zastupnika društava iz Čakovca,
Dubrovnika, Kutine, Nove Gradiške,
Osijeka, Poreča, Požege, Rijeke,
Slavonskog Broda, Splita, Varaždina, Vinkovaca, Vukovara, Zadra i
Zagreba. Sjednicu je vodio predsjednik HSGI Dragutin Mihelčić, dipl.
ing. građ. Na samom početku rada
jednoglasno je usvojen Poslovnik o
radu Skupštine, a potom su izabrana
radna tijela - radno predsjedništvo,
zapisničar i ovjerovitelji zapisnika te
verifikacijsko povjerenstvo. Uslijedili
su pozdravi. Prvi se skupu obratio
Stanko Zrilić, dožupan Zadarske
županije, koji je prenio pozdrave
spriječenog župana Šime Prtenjače i
Skupštini poželio uspješan rad. Slijedio je pozdrav Zdravka Livakovića, dipl. ing. građ., člana Gradskog
poglavarstva Zadra, a na kraju je
zastupnike i goste uime domaćina
pozdravio predsjednik Društva arhitektonskih, građevinskih i geodetskih inženjera Zadra Grgo Peronja,
dipl. ing. građ., koji je zaželio uspješan rad Skupštine te ugodan boravak
svim nazočnima u Zadru i u zadarskom kraju. Skupu se također s pozdravima, uime starih aktivnih članova DAGIT-a Zadar, obratio i Pavao
Mendeš, građ. teh.
U radnom je dijelu 32. skupštine najprije je izvješće o radu HSGI-a između dviju izbornih skupština (od lipnja 1999. do listopada 2001.) pročitao predsjednik Dragutin Mihelčić,
umjesto odsutnog tajnika mr. sc.
Vladimira Krtalića. Taj izvještaj u
cijelosti objavljujemo u nastavku
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ovog teksta. Slijedilo je izvješće prof.
dr. sc. Josipa Marušića, dipl. ing.
građ., predsjednika Nadzornog odbora. U izvještaju je istaknuto da je
Nadzorni odbor redovito pratio rad
svih tijela HDGI-a i ustvrdio da su
Predsjedništvo i druga tijela djelovali u skladu sa Statutom i pravilnicima te provodili odluke Skupštine. U
pregledu financijskog poslovanja
istaknuto je da je HSGI neprofitna
organizacija te da plaće i drugi izdaci nisu osigurani u državnom proračunu ili u proračunu jedinica lokalne
samouprave. Stoga HSGI primjenjuje računovodstveni sustav za neprofitne organizacije. No HSGI organizira i polaganje stručnih ispita za
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, što se prema zakonskim propisima smatra poduzetničkom djelatnošću na koje se mora
platiti PDV i stoga su tijekom 2000.
godine u knjigovodstvenim evidencijama zabilježeni dvojaki podaci. U
financijskom izvješću za 2000. godinu
(koje je kao i ono za 1999. ovjereno
u Državnom uredu za reviziju) stoji
da je ostvareno 2.805.975 kuna
prihoda za neprofitnu i 520.840 kuna za poduzetničku djelatnost. Kada
se odbiju rashodi ispada da je ostvaren višak od 231.815 kuna za neprofitnu delatnost, što je nerealno jer u
to nisu uključeni nepodmireni troškovi tiskanja dvaju brojeva časopis
Građevinar i dio izdataka za Građevni
godišnjak 2000.. U poduzetničkoj
djelatnosti ostvaren je višak prihoda
nad rashodima za što je plaćen porez
na dobitak od 11.893,40 kuna. U nastavku je izvješće o radu časopisa
Građevinar između dviju Skupština
podnio prof. dr. sc. Veselin Simović,
dipl. ing. građ., koje u cijelosti prenosimo u nastavku ovoga teksta.
Milijana Brkić, dipl. ing. građ., uime
Verifikacijske komisije izvijestila je

da je Skupštini nazočno 66 zastupnika, što čini više od polovice od ukupno 88 zastupnika pa postoji kvorum
za donošenje pravovaljanih odluka.
Od temeljnih društava potpuno su
izostali jedino zastupnici DAGIT-a
Sisak, a iz strukovnih zastupnici iz
Hrvatske udruge za mehaniku tla i
geotehničko inženjerstvo, Hrvatskog
društva za organizaciju građenja,
Hrvatskog društva konstruktora,
Hrvatskog društva za zaštitu voda,
Hrvatskog društva za ceste Via vita i
Hrvatskog društva za mehaniku stijena i podzemne radove.
U raspravi o podnesenim izvješćima
nekoliko je govornika iskoristilo
svoju diskusiju da ujedno pozdravi
nazočne na Skupštini. To su uime
Društva sudskih vještaka i časopisa
Vještak učinili Vladimir Macan,
dipl. ing. građ.; Boris Čupić, dipl.
ing. građ., predsjednik Udruge poslodavaca u graditeljstvu i prof. dr. sc.
Ranko Žugaj, dipl. ing. građ., predsjednik Hrvatskoga hidrološkog društva. Slijedile su rasprave zastupnika
temeljnih društava o radu HSGI-a i
o podnesenim izvješćima, ali su ujedno Skupštinu izvijestili o radu svojih
društava. U raspravi su sudjelovali:
Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ., predsjednik Društva građevinskih inženjera Zagreba, Josip Švenda, dipl.
ing. građ., predsjednik Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja, doc. dr. sc. Predrag Miščević, dipl. ing. građ., predsjednik Udruge građevinskih inženjera Splita;
Željko Andričević, dipl. ing. građ.,
predsjednik Društva arhitektonskograđevinskih inženjera i tehničara
Vinkovaca; Lavoslav Bosanac, dipl.
ing. građ., predsjednik Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i
tehničara Vukovara; mr. sc. Ivica
Plišić, dipl. ing. građ., predsjednik
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jeke, Nada Zadravec, dipl. ing. građ.,
uime Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždina i Zvonimir
Rogač, dipl. ing. građ., predsjednik
Društva građevinskih inženjera i tehničara Osijeka.
Predsjednik HSGI ing. Dragutin Mihelčić na kraju je rasprave zaključio
da su sva temeljna društva aktivna, a
neka i vrlo aktivna, te da je svima
najvažniji cilj potaknuti rasprave o
bitnim problemima graditeljske struke i o graditeljskim pothvatima u
svojoj sredini. Slijedilo je glasovanje o podnesenim izvješćima koje su
zastupnici usvojili jednoglasno javnim glasovanjem. Skupština je, također jednoglasno, dala i razrješnicu
dosadašnjim tijelima HSGI-a: Predsjedništvu, predsjedniku, potpredsjednicima i tajniku.
Prije izbora članova novog Predsjedništva zastupnicima se obratio predsjednik Dragutin Mihelčić koji je
obrazložio predloženu listu kandidata.
Na sjednici održanoj 24. svibnja
2001. u Čakovcu Predsjedništvo je
usvojilo Odluku o izboru članova
Predsjedništva HSGI, koju je predložila Udruga građevinskih inženjera
Splita. Osnova za raspodjelu mjesta
u Predsjedništvu bila je broj članova
pojedinog društva i aktivnost u radu
HSGI-a. Potom su zastupnici jednoglasno izbrali članove novog Predsjedništva. Izabrani su:
prof. dr. sc. Petar Đukan, Lino Fučić,
Stanko Kovač, Dragutin Mihelčić,
Andro Nižetić, Tomo Perić, iz Društva građevinskih inženjera Zagreba;
Zoran Zechner iz Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Siska; Zvonimir Rogač iz Društva građevinskih inženjera i tehničara Osijeka; Ante Grašo iz Društva
arhitektonskih, građevinskih i geodetskih inženjera Zadra; Rodoljub Lalić
i Andrino Petković iz Udruge građevinskih inženjera Splita; Vinko Marušić iz Društva građevinskih inženjera
Dubrovnika; Dražen Bošković iz
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Društva građevinskih inženjera Rijeke; Darko Požarić iz Društva građevinskih inženjera Poreča; Željko
Andričević iz Društva arhitektonsko-građevinskih inženjera i tehničara Vinkovaca; Emil Kolar iz Društva arhitektonsko-građevinskih inženjera i tehničara Vukovara; Boris
Rajković iz Društva građevinskih
inženjera i tehničara Kutine; Mirna
Amadori iz Društva građevinskih
inženjera i tehničara Varaždina;
Josip Švenda iz Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja
i kao predstavnik specijaliziranih
društava Zvonimir Lisac iz Hrvatske
udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo. Valja dodati da
ovom broju od 21 člana Predsjedništva treba pribrojiti i prof. dr. sc. Veselina Simovića, koji je po Statutu
član Predsjedništva kao glavni i
odgovorni urednik časopisa koji je
biran na četiri godine.
Prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i tajnika obrazložio je
prof. dr. sc. Petar Đukan. Zastupnici
su potom od članova Predsjedništva
za predsjednika izabrali Dragutina
Mihelčića, dipl. ing. građ., za potpredsjednike Željka Andričevića,
dipl. ing. građ., Rodoljuba Lalića,
dipl. ing. građ. i Josipa Švendu,
dipl. ing. građ. Za tajnika je izabran
Andro Nižetić, dipl. ing. građ. Nakon glasovanja Skupštini se na povjerenju uime svih izabranih zahvalio
novi predsjednik HSGI-a Dragutin
Mihelčić, koji je ujedno pozvao temeljna društva na intenzivniji rad i
na povećavanje članstva uključivanjem mladih.
Slijedilo je dodjeljivanje priznanja
HSGI-a, a prijedloge je u skladu s
Pravilnikom o priznanjima HSGI-a
obrazložio prof. dr. sc. Petar Đukan.
Za godišnje su nagrade u 2001. godini
za uspješnu realizaciju tunela Sv.
Rok kao najznačajnije inženjerske
građevine predloženi, a potom jednoglasno izabrani: Goran Pervan, dipl.

ing. građ., glavni inženjer i odgovorni voditelj radova na južnom dijelu
tunela, djelatnik Konstruktor-inženjeringa d.d. iz Splita te Ivan Petrović, dipl. ing. građ., glavni inženjer i
odgovorni voditelj radova na sjevernom dijelu tunela, djelatnik Hidroelektre-niskogradnje d.d. iz Zagreba.
Priznanje je također dobio Dragutin
Matotek, dipl. ing. građ., iz Čakovca
za uspješan dugogodišnji rad u promicanju graditeljske struke i Društva građevinskih inženjera i tehničara
Međimurja.
Podijeljena su i posebna priznanja, a
prijedloge je također obrazložio prof.
dr. sc. Petar Đukan. Uz četrdesetu
obljetnicu rada priznanja za uspješan
rad primili su: Društvo građevinskih
inženjera i tehničara Međimurja i
Društvo arhitektonsko-građevinskih
inženjera i tehničara Vinkovaca.
Prijedlog Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždina za dodjelu nagrade za životno djelo prof.
dr. sc. Rudolfu Lončariću proslijeđen je povjerenstvu za nagrade jer
se ta nagrada dodjeljuje svake treće
godine na Saboru hrvatskih graditelja.
Time je zaključen radni dio 32. izborne skupštine Hrvatskog saveza
građevinskih inženjera. Slijedilo je
stručno predavanje predsjednika
uprave Hrvatskih autocesta Stanka
Kovača, dipl. ing. građ., pod naslovom: Novi pristup realizaciji izgradnje autocesta u Hrvatskoj. O sadržaju tog izlaganja bit će u časopisu još
govora.
Sutradan su sudionici 32. skupštine
HSGI-a otišli na kratko krstarenje
brodom po otocima zadarskog arhipelaga. Valja svakako istaknuti izuzetno dobru organizaciju Izborne
skupštine i izleta od strane Društva
arhitektonskih, građevinskih i geodetskih inženjera Zadra. Organizaciju su financijski potpomogle tvrtke
iz Zadra: Vodoinstalacije, Kemoplast,
ACES i D&Z.
B. N.
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IZVJEŠĆE O RADU
HRVATSKOG SAVEZA
GRAĐEVINSKIH INŽENJERA
IZMEĐU DVIJE SKUPŠTINE
(lipanj 1999. - listopad 2001.)
Trideseta izborna skupština HSGI-a
održana je 18. lipnja 1999. godine u
Splitu. Skupštini je bilo nazočno 38
zastupnika iz društava: Dubrovnika,
Nove Gradiške, Osijeka, Rijeke,
Splita, Vukovara, Vinkovaca, Zadra
i Zagreba.
Na Skupštini je jednoglasno izabrano Predsjedništvo od 21 člana, Nadzorni odbor od 5 članova i Sud časti
od 5 članova, glavni i odgovorni
urednik časopisa Građevinar, predsjednik, potpredsjednici i tajnik HSGIa. Zaključeno je de se do sljedeće
skupštine utvrde kriteriji za izbor
tijela HSGI-a.
Ne prvoj sjednici HSGI-a konstituirano je Predsjedništvo u sastavu od
22 člana, te Nadzorni odbor i Sud
časti sa po 5 članova.
Usvojen je Program rada Predsjedništva HSGI-a za 1999. -2000. godinu
koje uključuje:
•

Redovne aktivnosti

•

Izdavačku djelatnost

•

Pripreme za održavanje III.
sabora hrvatskih graditelja

•

Održavanje proširenih sjednica
Predsjedništva

•

Godišnju skupštinu

•

Međunarodnu suradnju.

Redovne su aktivnosti obuhvaćale:
-

aktiviranje rada temeljnih društava te poticanje osnivanja novih
društava. Posebnu pažnju valja
usredotočiti na aktiviranje temeljnih društava: Županja, Kutina,
Sisak, Slavonski Brod, Karlovac,
Požega i Poreč

-

intenzivnu suradnju strukovnih
društava u području programa
koji se međusobno preklapaju

-

suradnju s nadležnim državnim
tijelima u analizi provedbe done-
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senih propisa te u pripremi i prijedlozima njihovih izmjena i dopuna.
značajna aktivnost HSGI-a bila
je u području sudjelovanja i izradi propisa iz područja graditeljstva s posebnim naglaskom na
donošenje provedbenih propisa
na temelju Zakona o gradnji (tehničkih propisa, uredaba i pravilnika), usklađivanju hrvatskih
propisa s propisima država EU iz
područja urbanističkog planiranja
i uređenja građevnog zemljišta te
propisa o ustupanju građevinskih
radova, ustupanju usluga i
nabavi robe.

HSGI je također aktivno sudjelovao
u raspravi, i to u fazi radnog materijala Nacrta prijedloga pravilnika o
programu stručnog ispita za sudionike u gradnji i načinu polaganja.
Kao što je poznato, već više od 30
godina HSGI organizira polaganje
stručnih ispita u investicijskoj izgradnji za građevinsku, arhitektonsku,
strojarsku i elektrotehničku struku.
Društvo građevinskih inženjera Zagreba organizira stručne seminare za
arhitektonsku i građevinsku struku,
a Društvo elektrotehničkih inženjera
i Društvo strojarskih inženjera za
elektro i strojarsku struku. Tijekom
1999. godine organizirani su stručni
ispiti za 973 kandidata, a 2000. godine
za 756 kandidata.
S obzirom na dosadašnja pozitivna
iskustva, Predsjedništvo HSGI-a
predložilo je da se i dalje organiziraju stručni ispiti na dosadašnji način
jer se pretežit dio sudionika u gradnji bavi poslovima realizacije građevinskih projekata, a manji dio projektiranjem i stručnim nadzorom.
U razdoblju od lipnja 1999 do listopada 2001. godine održano je 18
sjednica Predsjedništva od kojih
četiri proširene, po dvije u Čakovcu,
jedna u Vinkovcima i jedna u Cavtatu, na kojoj su utvrđene sve pripremne aktivnosti neposredno prije
održavanja III. sabora hrvatskih
graditelja. Također su svečano uru-

čene godišnje nagrade autorima
zbirke knjiga Metalne konstrukcije,
dr. Androiću, dr. Džebi i dr. Dujmoviću, te generalnom direktroru Industrogradnje, gospodinu Zvonimiru
Matiću. Posebno je priznanje uručeno gospodinu Vjekoslavu Biliću na
Skupštini DAGIT-a Zadar. Na žalost,
nagrada za životno djelo prof. dr. sc.
Ervinu Nonveilleru uručena je članovima obitelji jer nas je prof. dr. sc.
Nonveiller napustio prije održavanja
III. sabora kada mu je i trebala biti
uručena nagrada za životno djelo.
Tijekom sjednica Predsjedništva
dominantna je tema bila: pripreme
za održavanje III. sabora hrvatskih
graditelja koji je održan od 6. do 8.
travnja 2000. godine u Cavtatu s oko
450 sudionika. Saboru je predočeno
97 referata koji su objavljeni u Zborniku radova na 992 stranice B5 formata. U posebnoj publikaciji na 100
stranica A4 formata tiskano je 11
priloga uvodnih tekstova za raspravu o: Zakonu o gradnji, Zakonu o
uređenju građevnog zemljišta i Zakonu o Hrvatskoj komori arhitekata
i inženjera u graditeljstvu. Rad Sabora tekao je na plenarnim sjednicama i okruglim stolovima. Stajališta i zaključci Sabora hrvatskih
graditelja 2000. upućeni su Vladi
Republike Hrvatske, Hrvatskoj gospodarskoj komori i Udruzi poslodavaca te Hrvatskoj komori arhitekata
i inženjera u graditeljstvu na znanje
i eventualno poduzimanje odgovarajućih mjera radi unapređivanja stanja
u graditeljstvu.
Aktivnosti u izdavačkoj djelatnosti
redovito su se nastavljale. Tu je prije svega časopis Građevinar koji
izlazi redovito kao mjesečnik. Savez
je u spomenutom razdoblju objavio
osim Građevnog godišnjaka što ulazi u stalnu aktivnost i zbornika Sabora
hrvatskih graditelja još sljedeća
izdanja:
- Koncesije i ugovaranje B O T
programa - Vukmir-Skendrović
-

Moguća uloga cementne industrije u gospodarenju otpadom grupa autora IGH
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-

Zidane konstrukcije I - Z. Sorić

-

Opskrba vodom - Gulić

-

Uvodni tekstovi za raspravu o
Zakonu o gradnji, uređenju građevnog zemljišta te Zakonu o
Hrvatskoj komori arhitekata i
inženjera u graditeljstva.

U međuvremenu je u Rijeci 9. lipnja
2000. godine održana i 31. redovna
skupština HSGI-a. Skupštini su bila
nazočna 52 zastupnika iz društava:
Čakovec, Varaždin, Osijek. Rijeka,
Split, Vinkovci, Zadar i Zagreb. Na
Skupštini u Rijeci prof. dr. sc. Petar
Đukan dao je molbu za razrješenje
predsjednika HSGI-a. Skupština je
prihvatila molbu i izabrala Dragutina
Mihelčića za predsjednika do kraja
mandata. Također je zaključeno da
se u međuvremenu utvrde kriteriji za
izbor članova Predsjedništva HSGI-a,
što je u međuvremenu realizirano, i
na temelju tog prijedloga predložen
i sastav Predsjedništva za današnju
Skupštinu. Posebno treba istaknuti
tijekom 2001. godine intenzivnu
suradnju s Udrugom poslodavaca
graditeljstva Hrvatske poglavito u
području izrade propisa o javnoj nabavi. Putem Udruge poslodavaca
graditeljstva Hrvatske moguće je
postići zastupanje interesa i gdje je
moguće izvršiti utjecaj na politiku,
javnu upravu i javnost. Kako su članovi HSGI-a ujedno i zaposlenici
građevnih tvrtki, postoji poseban
interes poticanja institucije koja može
uspješno zastupati njihove interese.
Društvo arhitektonskih i građevinskih
inženjera i tehničara Vinkovci organiziralo je stručnu ekskurziju u Poljsku. Tom prilikom uspostavljen je
kontakt s Poljskim društvom građevinskih inženjera i tehničara. Kontakt
je uspostavljen posredstvom hrvatskog veleposlanika u Poljskoj Zdenka
Karakaša, dipl. ing. građ. HSGI je
predstavljao tajnik mr. sc. Vladimir
Krtalić. HSGI je uputio pismo kojim
se zahvalio na uspješno organiziranom prijamu sudionika stručne ekskurzije i najavio uspostavljanje suradnje s Poljskim društvom građevin692

skih inženjera i tehničara koje ima
dugogodišnju tradiciju i učinkoviti
ustroj s nizom odbora za pojedina
područja.
Štovane dame i gospodo! Glavne
aktivnosti HSGI-a, te temeljnih i
strukovnih društava treba usmjeriti
da članovi osjete interes sudjelovanja u radu društava, a taj interes
moramo pronaći u stjecanju novih
saznanja koja nam donose nove tehnologije, nova dostignuća i novi
propisi, ne samo propisi iz područja
graditeljstva nego i drugi propisi
koji posredno utječu na aktivnosti u
graditeljstvu. Na taj način vjerojatno
će i mlade kolege naći interes za
sudjelovanje u radu naših društava.
Učinkovitost rada Predsjedništva
mogla bi se unaprijediti ako bi se
ustrojili odbori za pojedina specifična područja koja bi za sjednice pripremali stručna mišljenja. Na taj način
bi rasprava bila učinkovita, a članovi Predsjedništva koji manje poznaju tu materiju lakše bi se uključili u
raspravu.
Posebno se želim zahvaliti gospodinu Mihelčiću, predsjedniku Predsjedništva koji je u moje ime podnio ovo
izvješće, svim članovima Predsjedništva i svim suradnicima tijekom
obavljanja moje aktivnosti kao tajnika HSGI-a. Također želim istaći dugogodišnju uspješnu suradnju s gospodinom Petrom Đukanom. Novom
Predsjedništvu i novom tajniku želim
uspješan rad.
Tajnik HSGI-a:
mr. sc. Vladimir Krtalić, dipl.ing.građ.
IZVJEŠTAJ O ČASOPISU
GRAĐEVINAR ZA 32. IZBORNU
SKUPŠTINU HSGI
U razdoblju od prošle Izborne skupštine, održane 18. lipnja 1999. u Splitu, časopis Građevinar je nastavio
redovito izlaziti, unatoč teškoćama
prouzročenim velikim nenaplaćenim
potraživanjima.
U proteklom dvogodišnjem razdoblju nije bilo većih, posebno značaj-

nijih promjena što se tiče sadržaja i
grafičke opreme časopisa. I nadalje
je po broju pretplatnika najveći znanstvenostručni časopis u Hrvatskoj, a
prema informacijama koje imamo
rado je čitan i izvan Hrvatske.
Od početka 2000. u časopisu djeluje
Redakcijski odbor u novom sastavu.
Na prošloj je Skupštini izabran glavni i odgovorni urednik i on je, kako to
Statut određuje, predložio a Predsjedništvo HSGI-a imenovalo članove
RO za novi četverogodišnji mandat
koji teče od početka 2000. Najveći
broj dotadašnjih članova je ponovno
izabran, a u RO uključena su tri nova
člana: mr. sc. Božena Marić iz tvrtke
Conex u Zagrebu, dr. sc. Krešimir
Fresl s Građevinskog fakulteta u Zagrebu i prof. dr. sc. Ivica Kožar s Građevinskog fakulteta u Rijeci. Razlog
tako malih promjena u sastavu RO
izrečen je u ocjeni Predsjedništva i
Skupštine HSGI-a da je dotadašnji
rad Redakcije i njezinih članova bio
veoma uspješan, a većina je i izrazila
spremnost da nastavi taj posao.
Novost uvedena početkom 2000. je
što se, uz originalne znanstvenostručne članke, u svakom broju časopisa
objavljuju pretisci članaka iz starih
periodičnih publikacija graditeljskog
tiska čiji je sljednik Građevinar. Interes koji su ti članci izazvali nije nas
iznenadio, ali je ipak premašio naša
očekivanja pa smo i sljedeće 2001.
nastavili s njihovim objavljivanjem.
Do sada je tiskano (zaključno s brojem 8/2001.) ukupno 17 takvih priloga. Oni pretežno govore o izgradnji
važnih i vrijednih građevina, primjeni
za ono vrijeme novih tehnologija, ali i
o radu Hrvatskog družtva inžinira i
arhitekta prethodnika našeg Saveza.
Redakcija nastoji objavljivati pretiske
onih članaka koji imaju stručnu i povijesnu vrijednost. Pretiske preporučuje, priprema za tisak i za njih piše
uvodne tekstove prof. dr. sc. Dražen
Aničić. Koristim se ovom prigodom
da mu izrazim priznanje i zahvalnost
na vrijednom trudu i uspješnoj suradnji s Uredništvom časopisa.
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Društvene vijesti
Od Skupštine u Splitu tiskano je 26
brojeva časopisa (27. - broj 9/2001.
upravo je u tisku). Osim pretisaka u
tih 26 brojeva objavljen je 91 originalan članak (22 izvorna znanstvena
rada, 12 prethodnih priopćenja, 22
pregledna rada i 35 stručnih radova).
Zadržan je prijašnji odnos zastupljenosti pojedinih znanstvenih i stručnih
disciplina.
Nastavljeno je s praksom pripremanja posebnih brojeva, posvećenih
nekoj temi ili događaju. Tiskana su
dva takva posebna broja. U broju
11/2000. obilježena je 120-godišnjica potresa u Zagrebu, najrazornijega
u povijesti hrvatskoga glavnog grada,
a u broju 4/2001. prikazan je cjeloviti projekt Centralnog uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda grada
Zagreba (CUPOVZ). Oba su broja
ocijenjena kao vrlo uspjela. Posebno
ističemo onaj posvećen potresu iz
1880., gdje je dan vjerojatno najcjelovitiji i najsadržajniji prikaz toga događaja. Za broj posvećen CUPOVZ-u
koji je i tiskan u povećanoj nakladi
ističemo da je najtraženiji broj našega časopisa u posljednjih nekoliko
godina.
Najznačajnija novina u uređivanja
časopisa vezana je uz Internet. Građevinar je već 1996. bio prvi hrvatski
časopis koji je redovito objavljivao
na Internetu sažetke tiskanih članaka,
onih znanstvenostručnih na pet jezika (hrvatski, engleski, njemački, francuski i ruski), a ostalih na hrvatskom
i engleskom. Broj posjetitelja naše
web stranice (prosječno tjedno do
150) kao i sve snažniji razvitak Interneta kao komunikacijskog medija
ponukao nas je da od broja 1/2000.
cijeli sadržaj Građevinara objavlju
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jemo na Internetu. Nakon izlaska
pojedinog broja časopisa iz tiska,
otprilike tjedan dana, može se cijeli
taj broj pretraživati, listati i čitati na
osobnom računalu. Ako bude financijskih mogućnosti planiramo sve
dosadašnje komplete časopisa prenijeti na kompakt diskove, što bi uz
časopise na Internetu omogućilo čitateljima da doma pretražuju i listaju
sve objavljene priloge.
Građevinar je uz znanstvenostručne
članke nastavio objavljivati priloge
o najznačajnijim i najzanimljivijim
gradilištima u zemlji i svijetu, redovito je pratio obnovu u ratu stradalih
područja te donosio ostale zanimljive priloge vezane uz povijest graditeljstva, graditeljsku baštinu, zaštitu
okoliša, prikaze stručnih knjiga, te
događaje u HSGI-u. Tijekom 2001.
zaključene su i dvije uspješne serije
članaka. U broju 1/2001. završila je
do sada najduža serija - o razvitku
hrvatskih otoka. Ta je serija imala
38 priloga s ukupno 307 stranica i
514 crteža i fotografija. Zaključena
je serija o dvorcima Hrvatskog Zagorja i Slavonije u kojoj smo u suradnji s autorima Mladenom i Bojanom
Obad Šćitaroci i objavili napise koji
su sadržavali neznatno prerađene
priloge iz knjiga: Dvorci Hrvatskog
Zagorja i Dvorci Slavonije. U broju
8/2001. započeli smo objavljivati
novu seriju o poznatim hrvatskim
utvrdama, kojih zahvaljujući burnoj
povijesti u Hrvatskoj zaista ima na
pretek. U pripremi je i serija o povijesti graditeljskog školstva u Hrvatskoj. Uredništvo nastoji poticati i
stručne rasprave u časopisu. Nekoliko takvih rasprava je i objavljeno
(primjerice o vrednovanju inženjers

kog rada, o trasi Jadranske autoceste,
o potresnoj zaštiti graditeljske baštine
, …), ali još uvijek je prema našoj
ocjeni premalo stručnih sučeljavanja u
časopisu.
Valja istaknuti da je časopis Građevinar samostalno sudjelovao na nedavnom 77. Jesenskom međunarodnom zagrebačkom velesajmu, što je
njegovo prvo sudjelovanje na toj
manifestaciji. Bili su izloženi kompleti časopisa i knjige kojima je izdavač HSGI. Zanimanje za knjige i za
pretplatu na časopis bilo je veliko.
Naknadu za štand “platili” smo oglasom Velesajma u časopisu, a ostali
neznatni troškovi nadoknađeni su i
premašeni prodajom knjiga i novim
pretplatama.
Dužni smo i u ovom izvještaju istaknuti nepovoljnu novčanu situaciju
koja prijeti da se i naš časopis uklopi u
prosjek hrvatskih časopisa koji neredovito izlaze ili su prestali izlaziti
uopće. Dovoljno je dati podatak da
u ovom trenutku potraživanja časopisa premašuju 2 milijuna kuna što
je iznos dostatan za dvogodišnje tiskanje časopisa. Ne može se očekivati da će se sva zaostala potraživanja
utjerati, ali bi časopis preživio i kad
bi se naplatilo barem 50% obveza
prema njemu. Nadamo se da će novi
sastav Predsjedništva postaviti sebi
kao prioritetan zadatak rješenje problema financiranja časopisa. Uostalom bez dosadašnje aktivne podrške
i skrbi tijela HSGI-a časopis ne bi
mogao redovito izlaziti i dostići takvu razinu.
Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr. sc. Veselin Simović,
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