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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI  
Konstituirajuća sjednica Predsjed-
ni�tva Hrvatskog saveza građevin-
skih in�enjera (HSGI) odr�ana je 15. 
srpnja 2003. u Zagrebu. Sjednicu je 
vodio predsjednik Dragutin Mihel-
čić, dipl. ing. građ. 
Na početku je konstituiran novoiza-
brani sastav Predsjedni�tva HSGI od 
22 člana s ponovno izabranim pred-
sjednikom, potpredsjednicima (�elj-
ko Andričević, Rodoljub Lalić i Josip 
�venda) i tajnikom (Andro Ni�etić). 
U nastavku je jednoglasno usvojen 
zapisnik s prija�nje 13. sjednice sta-
rog Predsjedni�tva, odr�anog 13. lip-
nja 2003. u hotelu Kralj Tomislav u 
Novoj Gradi�ki uoči izborne skup�-
tine. Zaključeno je da 34. izborna 
skup�tina bila besprijekorno organi-
zirana za �to se predsjednik uime 
HSGI-a zahvalio DAGIT-u Nova 
Gradi�ka i DAGIT-u Slavonski Brod. 
Ujedno im se zahvalio na ugodnom 
boravku i nezaboravnom zajednič-
kom dru�enju. 
Slijedila je informacija o priprema-
ma za odr�avanje Sabora hrvatskih 
graditelja 2004. o čemu je izvijestio 
prof. dr. sc. Veselin Simović. U raz-
doblju od prija�nje sjednice Predsjed-
ni�tva odr�ana je jedna sjednica Iz-
vr�noga organizacijskog odbora. 
Odr�an je također predviđeni sasta-
nak s Rolandom �uvanićem, dipl. 
ing., ministrom pomorstva, prometa 
i veza, tiskana je obavijest na engles-
kom jeziku i izrađena web stranica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabora. Ujedno je Razred in�enjera 
građevinarstva Hrvatske komore ar-
hitekata i in�enjera u graditeljstvu 
odlučio da bude jedan od sufinanci-
jera Sabora. Suglasnost za sponzori-
ranje Sabora dobivena je od Hrvats-
kih voda, Autoceste Rijeka-Zagreb, 
Hrvatske elektroprivrede i Daleko-
voda, a Hrvatske ceste su načelno 
prihvatile suradnju. Očekuje se su-
radnja i sklapanje odgovarajućih 
ugovora s tvrtkama Walter-bau, Bina 
Istra, Bechtel i Strabag. Poslani su i 
ugovori o sponzorstvu. Prijavljeno 
je otprilike 50 referata, a očekuju se 
i referati autora koji su na pisanje 
posebno potaknuti. Stranim sudioni-
cima bit će uskoro poslani odgova-
rajući dopisi, a nekima će biti upućeni 
i izravni pozivi, posebno predstav-
nicima onih udruga s kojima je dogo-
vorena zajednička suradnja. 

U nastavku je prof. dr. sc. Petar Đu-
kan govorio o prostoru koji se uređuje 
u potkrovlju zgrade u Berislavićevoj 
ulici. Smatra da je taj prostor do-
voljno velik da u njima svoje prosto-
rije uz članice HIS-a mo�e imati i 
Hrvatska komora arhitekata i in�enje-
ra u graditeljstvu. Prijedlog podr�ava 
i Odbor razreda in�enjera graditelj-
stva, ali ga, barem zasad, ne podr�a-
vaju svi razredi Komore. Uskoro će 
od predsjednika razreda in�enjera 
građevinarstva biti upućen dopis 
HIS-u o prihvaćanju ponuđenom 
prostora u potkrovlju. Prostor valja 
 
 
 
 
 
 
 
 

dodatno urediti i uz pomoć stručnja-
ka izraditi plan uređenja, a treba raz-
motriti i uređenje svih zajedničkih 
prostorija Doma HIS-a. 
Govorilo se i o pripremama za do-
no�enje Zakona o gradnji. U raspra-
vi je istaknuto nezadovoljstvo mno-
gih članova Predsjedni�tva tekstom i 
načinom dono�enja novog zakona, 
posebno �to nisu izrađeni prateći 
propisi i nije utvrđeno tko će ih i 
kada izraditi.  
Josip �venda je govorio o predsto-
jećoj organizaciji stručne ekskurzije 
DGIT-a Međimurje u �vedsku, a 
posebno je zamolio za stručnu po-
moć pri posjetu Frankfurtu. Josip 
�venda je na sjednicu pozvao i mr. 
sc. Renata Slavičeka koji je predsta-
vio akciju Postani graditelj. Akciju 
su zajednički pokrenuli Graditeljska 
�kola iz Čakovca, Međimurska 
�upanija. Zavod za zapo�ljavanje i 
nekoliko građevinskih tvrtki, a cilj 
je bio zainteresirati �to vi�e mladih 
ljudi za upis u Graditeljsku �kolu. 
Akcija je uspjela iznenađujuće dobro. 

Zvonimir Zahoray, član DGIT-a 
Vinkovci, poslao je pismeni prijed-
log za tiskanje monografije o Hrvat-
skom savezu građevinskih in�enjera. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
Na kraju je zaključeno da će se za 
sljedeću sjednicu izraditi plan rada 
Predsjedni�tva HSGI-a. 

B. N. 

 

 Društvene vijesti


