Društvene vijesti
SJEDNICA
PREDSJEDNIŠTVA HSGI
Predsjedništvo Hrvatskog saveza
građevinskih inženjera održalo je
11. proširenu sjednicu 5. travnja
2003. u Vukovaru, u Pastoralnom
centru franjevačkog samostana. Uz
članove Predsjedništva bili su prisutni i predsjednici i članovi predsjedništava mnogih temeljnih društava.
Sjednica je otvorena kratkim nastupom glazbenog sastava vukovarske
gimnazije.
Na početku je sve nazočne
pozdravio predsjednik HSGI-a
Dragutin Mihelčić goste iz grada i
županije, a posebno gradonačelnika
Vladimira Štengla. Skup je kao
domaćin pozdravio Miroslav Ištuk,
predsjednik DAGIT-a Vukovar.
Dnevni red je nadopunjen prijedlogom sporazuma o dugoročnoj suradnji HSGI-a i Hrvatske komore arhiekata i inženjera u graditeljstvu – Razred inženjera građevinarstva.
O pripremama za održavanje Sabora
hrvatskih graditelja pročitan je pismeni izvještaj prof. dr. sc. Veselina
Simovića koji glasi:
"Od 10. sjednice Predsjedništva
HSGI-a (25. 2. 2003.) održane su
dvije sjednice Izvršnog organizacijskog odbora Sabora 2004. Na sjednicama, su osim redovitih pregleda
o izvršenju obveza članova Odbora,
razmatrana i druga pitanja vezana
na pripreme Sabora 2004 od kojih
se posebno ističu:
• Prihvaćen je konačan tekst ugovora s Atlasom. Ugovor će biti
potpisan s naše strane kad ga
potpiše Atlas, a očekuje se ovih
dana dostavljanje ugovora iz
Dubrovnika.
• Utvrđen je popis tvrtki i institucija kojima se upućuju dopisi s
prijedlozima za suorganizatorstvo i sponzorstvo. Na popisu suorganizatora ima zasada 19 sub254

jekata i 16 sponzora. Predviđeno
je da minimalni suorganizatorski
doprinos bude 50.000,00 kn, a
sponzorski 15.000,00. Dopisi,
sadržaj kojih je prije utvrđen,
upućeni su svim potencijalnim
suroganizatorima i sponzorima.
Nekima će naknadno biti upućeni dopisi.
Dogovoreno je s kojim će se predviđenim suorganizatorima održati sastanci, to su oni od kojih se
očekuje i pomoć u pripremama
za Sabor 2004.
• Upućeni su dopisi četvorici ministara s prijedlogom da njihova
ministarstva pomognu u pripremi Sabora 2004 kao suorganizatori, ali bez novčane potpore.
Zamoljeni su ministri da prime
predstavnike organizatora Sabora 2004. Dopis je upućen sljedećim ministrima: za javne radove,
obnovu i graditeljstvo; zaštite
okoliša i prostornog uređenja;
pomorstva, prometa i veza i za
europske integracije.
• Prijedlozi planova rashoda i prihoda Sabora 2004 s prilozima podijeljeni su članovima Predsjedništva HSGI-a."
U nastavku se raspravljalo o izbornoj 34. skupštini koja će se 13. i 14.
lipnja održati u Novoj Gradiški. Domaćini će biti društva iz Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Požege.
Riječ je o izbornoj skupštini na kojoj
će se izabrati novi članovi Predsjedništva, predsjednik, potpredsjednici,
tajnik i članovi Nadzornog odbora,
Suda časti te glavni i odgovorni urednik časopisa Građevinar. Osnovu za
raspodjelu mjesta u Predsjedništvu
predstavlja broj članova pojedine
udruge te njezina aktivnost u radu
Saveza. Principi su izrađeni i usvojeni za prošlu skupštinu i nema nikakvih razloga da se ti kriteriji mijenjaju.. Na kraju je zaključeno da se svi
prijedlozi moraju dostaviti HSGI-u
najkasnije do 20. svibnja 2003., a

detaljan program održavanja skupštine bit će pripremljen za sljedeću
sjednicu Predsjedništva.
Potom je Dragutin Mihelčić, predsjednik, obrazložio prijedlog sporazuma o dugoročnoj suradnji s Razredom inženjera građevinarstva u
Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Taj sporazum
predviđa veću suradnju dviju institucija na zaštiti digniteta struke, a usvojen je jednoglasno.
Zatim se Antun Pospišil iz DAGITa Slavonski Brod zahvalio na ukazanom povjerenju ustupanjem domaćinstva izborne skupštine, a prof. dr.
sc. Josip Marušić informirao je o
održavanju 3. konferencije o vodama 28.-31. svibnja 2003. u Osijeku.
Time je bio zaključen radni dio sjednice, a potom su uslijedila kratka
informativna predavanja o obnovi
grada Vukovara. O radu Fonda za
obnovu i razvoj grada Vukovara govorila je Ljiljana Blažević, dipl. ing.
el., a o teškoćama i nedoumicama u
obnovi te nedostatku novca govorio
je Krešo Šlafhauzer, dipl. ing. građ.
Sudionici ove proširene sjednice su
zatim obišli neke stradale i obnovljene vukovarske zgrade. Razgledali
su i obnovljenu crkvu i franjevački
samostan o čijoj je obnovi govorio
gvardijan Zlatko Špehar. Nakon
toga su obišli građevine u Borovu i
Vukovaru, a o stradanjima ovog
grada heroja govorili su Emil Kolar
i Hrvoje Ištuk. Posjetili su i novo
vukovarsko groblje na kojemu su
pokopani i svi njegovi poginuli branitelji te civilne žrtve grada tijekom
agresije na Hrvatsku.
Sudionici 11. sjednice Predsjedništva
nastavili su nakon toga prema Iloku
gdje su također razgledali crkvu i
franjevački samostan, a potom su
bili na zajedničkom ručku u živopisnim prostorijama čuvenoga i staroga
iločkog podruma.
B. N.
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