Društvene vijesti
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI
Šesta sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
održana je 16. ožujka 2004. u prostorijama HIS-a u Zagrebu. Sjednicu
je vodio predsjednik Dragutin Mihelčić, dipl. ing. građ.

nja skupština uoči Sabora – 21. travnja 2004. Naime, povoljna je okolnost
što su mnogi sudionici Sabora ujedno i zastupnici skupštine. Sjednica
se Predsjedništva predviđa uoči Skupštine.

O pripremama za Sabor hrvatskih
graditelja 2004. govorio je prof. dr.
sc. Veselin Simović. Bilo je pristiglo 115 referata, a još ih se nekoliko
očekivalo. Zbornik će se tiskati početkom travnja 2004. Do sada je 10
tvrtki najavilo svoje prezentacije u
predvorju hotela Croatia. Sudjelovanje je prijavilo 484 sudionika (8 iz
inozemstva), a očekuju se i prijave
iz Bosne i Hercegovine, Makedonije
te Bugarske.

U nastavku je o završnom računu za
2003. govorio prof. Veselin Simović.
Posebno je obračunana neprofitna
(tiskanje časopisa Građevinar i stručnih knjiga) i poduzetnička djelatnost
(polaganje stručnih ispita). Višak je
prihoda nad rashodima 148.305 kuna, od čega za neprofitnu djelatnost
51.201, a za poduzetničku 97.104
kune. Nakon obračuna poreza iskazan je višak prihoda za profitnu djelatnost od 75.100 kune, a za 126.301
povećan je saldo fonda. Zaključeno
je da su HSGI i časopis Građevinar
uspješno poslovali te podmirili sve
svoje obveze. Na kraju je jednoglasno prihvaćena informacija o završnom računu za 2003.

Sabor započinje s radom u 22. travnja u 10 sati, a radni će se dio odvijati i tijekom poslijepodneva. Bit će
predstavljena uvodna izlaganja o
glavnim temama, a potom je na programu rasprava o Zakonu o gradnji.
Navečer se odlazi u Dubrovnik, a u
tvrđavi Revelin predviđen je poseban
program i domjenak u organizaciji
DGI Dubrovnika. Sutradan se nastavljaju izlaganja po tematskim cjelinama, a za poslijepodne je predviđena
rasprava o obrazovanju stručnjaka
za graditeljstvo i o licenciranju poslova u graditeljstvu. Navečer će se
održati svečana večera. Za sudionike su sutradan predviđena dva izleta
– na Korčulu i u Boku Kotorsku.
Na kraju je prof. Simović izvijestio da
je na adresi www.hsgi.org/hr proradila
posebna internet stranica HSGI-a.
Budući da je na prethodnoj sjednici
predloženo da se Branku Bergmanu,
dipl. ing. građ., dodijeli nagrada za
životno djelo, a Pravilnik o dodjeli
priznanja predviđa da takvu odluku
donosi isključivo Skupština, odlučeno je da se sazove 35. redovna godiš190

Antun Pospišil iz DAGIT-a Slavonski Brod informirao je o raspisivanju natječaja za dodjelu priznanja
Brodsko-posavske županije i grada
Slavonskog Broda. Društvo je za
županijsko priznanje predložilo dugogodišnjeg člana mr. sc. Vjenceslava Leku, a za gradsko Tomu Krpana, dipl. ing. građ.
Ružica Drmić, potpredsjednica DGI
Zagreb, izvijestila je o održanom
stručnom seminaru o primjeni Zakona o gradnji. U pripremi je 11 stručnih seminara, 6 seminara za kandidate
koji polažu stručni ispit, ples građevinara i organizirani odlazak na
Sajam Bauma u München. Josip
Švenda govorio je o aktivnostima
Udruge poslodavaca graditeljstva
Hrvatske, posebno o statusu ugovora
o POS-u i poskupljenju građevnog
materijala. Ante Grašo izvijestio je
da DIT AGG Zadar ostvaruje dobru

suradnju s gradskim vlastima, a posebno je istaknuo organizaciju stručnih predavanja.
Danko Holjević iz DGI Rijeka govorio je o osnivanju regionalnog ureda
HKAIG - Razreda inženjera građevinarstva za područje Rijeke, Gorskog kotara i dijela Istre. Prikupljeno
je pedesetak potpisa pa se očekuje
potvrdna odluka Komore. Vladimir
Sladonja iz porečkog Društva podržao je taj prijedlog i najavio uključivanje članova i iz ostalih dijelova
Istre.
B. N.

SEMINAR O ZAKONU O
GRADNJI
U organizaciji Društva građevinskih
inženjera Zagreba (DGIZ) u Tomislavu domu na Medvednici 16. i 17.
veljače 2004. održan je seminar o
Zakonu o gradnji. Predavači su bili
sudionici u njegovoj izradi: Lino
Fučić, Tijana Novaković, Nada Marđetko Škoro, Dubravko Horvat, Ljubica Čusak i Vanja Keindl, koji su
svi diplomirani građevinski inženjeri te Josip Bienfield, dipl. iur. Osim
o Zakonu govorilo se o višenamjenskom korištenju rijeke Save na području Zagreba (Željko Pavlin, dipl.
ing. građ.) provedbi Generalnog urbanističkog plana (GUP) Zagreba
(Ana Mrak Taritaš, dipl. ing. arh.) te
o programu odmora i rekreacije u
parku prirode Medvednica (Krešimir
Ivaniš, prof.).
Zanimanje za seminar bilo je iznenađujuće veliko. Prijavljenih je bilo
više od 150, a neki su i odbijeni zbog
nedostatka prostora. Sudionici seminara uključili su se u raspravu o Zakonu o gradnji sa svojim prijedlozima, sugestijama i kritikama.
B. N.
GRAĐEVINAR 56 (2004) 3

