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SKUPŠTINA DGIT-a VARAŽDIN

Uspješno stručno usavršavanje
Priredio: Branko Nadilo

Redovna godišnja skupština Društva
građevinskih inženjera i tehničara (DGIT)
Varaždin održana je 24. veljače 2012. u
prostorijama hotela Turist u Varaždinu.
Nakon izbora radnih tijela Skupštine i
pozdravnih govora gostiju, podnesena
su izvješća verifikacijskog povjerenstva,
Predsjedništva DGIT-a o radu u 2011. i
Odbora za cjeloživotno obrazovanje.
U izvješću o radu Društva između dviju
skupština, koji je podnijela predsjednica
Mirna Amadori, dipl. ing. građ., izneseno je da je Predsjedništvo održalo četiri
sjednice i niz međusobnih konzultacija.
Kako je na prošloj skupštini promijenjen
Statut DGIT-a, ta je promjena unesena u
Registar udruga Republike Hrvatske. U
svibnju prošle godine predstavnici su
DGIT-a bili na Skupštini HSGI-a u Rijeci, a u lipnju je organizirano dvodnevno
putovanje na sjeverni Velebit. Tijekom
listopada organizirano je stručno putovanje u Rumunjsku, a više je članova
Društva krajem tog mjeseca sudjelovalo i na proslavi 50. obljetnice DGITM-a u
Toplicama Sv. Martin.

raždina, a na kraju je posebno istaknuto
cjeloživotno stručno usavršavanje po
kojem je varaždinsko Društvo među
najboljim temeljnim članicama HSGI-a.
Za to je posebno zaslužna tajnica Predsjedništva Martina Cesar-Kelemen.
Uslijedila su izvješća blagajnika i Nadzornog odbora, a iznesene su i posebne
smjernice za rad DGIT-a Varaždin u sljedećem razdoblju. Istaknuta je potreba
budućega stručnog usavršavanja, suradnja s graditeljskim tvrtkama grada,
regije i države te sa srodnim udrugama
u zemlji i inozemstvu, organizacija rasprava o planovima i važnim projektima grada, županije i cijele zemlje te o
temama važnim za graditeljsku struku,
ali i stručnih putovanja u zemlji i inozemstvu (najavljeno je putovanje Dunavom brodom u lipnju 2012.). Posebno
su važno uključivanje mladih članova u
rad Društva i posjeti većim i složenijim
gradilištima.
Nakon što su prihvaćena sva izvješća
održano je kratko predstavljanje proizvoda za građevinarstvo švicarskog
koncerna Sika odnosno tvrtke Sika Croatia d.o.o. Nakon radnog dijela Skupštine, tradicionalno je druženje članova
DGIT-a Varaždin nastavljeno uz prigodan večernji program.
Mirna Amadori
DAGIT NOVA GRADIŠKA NA PUTOVANJU

Upoznavanje s projektom
Stuttgart 21

Detalj s Redovne godišnje skupštine DGIT-a
Varaždin

Valja reći da je od početka veljače 2012.
predsjednica Društva član savjetodavnog i stručnog tijela gradonačelnika Va-
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Društvo građevinskih i arhitektonskih
inženjera i tehničara (DAGIT) Nova Gradiška, u suradnji s članovima DAGIT-a
Slavonski Brod i DAGIT-a Požega, organiziralo je od 16. do 18. ožujka 2012. za
dvadesetak sudionika stručno putovanje u Njemačku.
Prva je postaja bio BMW GmbH (Bayerische Motoren Werke – Bavarska tvornica

Razgledavanje makete nadzemnog dijela
novog kolodvora u Stuttgartu

motora) u Münchenu, nastala 1917. kao
vodeći proizvođač zrakoplova povezivanjem nekoliko srodnih tvrtki s Rapp
Motorenwerke. Kako je 1919. mirovnim
sporazumom u Versaillesu Njemačkoj
ograničena proizvodnja naoružanja, kompanija BMW od 1923. proizvodi motocikle,
a od 1928. automobile. Iako su u međuvremenu neko vrijeme proizvodili i zrakoplovne motore, motocikli su im glavni
proizvod sve do 1966. kada su kupili tvrtku Glas u Dingolfingu i postali veliki proizvođač automobila. Danas BMW ima više
od 100.000 zaposlenih širom svijeta, a u
2010. proizveo je 1,27 milijuna automobila i stotinjak tisuća motocikala.
BMW-ova upravna zgrada i muzej
otvoreni su 1972. uoči Olimpijskih igara. Upravna je zgrada visoka 101 m
(projektant: Karl Schwanzer), izgledom
podsjeća na klip motora, a od 1999. je
zaštićena münchenska znamenitost.
Muzej je posebna zgrada kružnog oblika koju godišnje posjeti više od 250.000
posjetitelja iz cijelog svijeta.
Drugog je dana stručnog putovanja došao na red Stuttgart, a cilj je bio upoznavanje s projektom Stuttgart 21. koji
je 1994. predstavljen javnosti prema
prijedlogu Gerharda Heimerla, profesora željezničkog prometa na sveučilištu u
Stuttgartu. Predviđena je gradnja novoga podzemnoga željezničkog kolodvora pokraj postojećeg, s manjim brojem
kolosijeka, ali s većom protočnošću vlakova. S obzirom da se trasa nove pruge
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ljenost Beča i Zagreba
370 km, a trenutačno
se vlakom putuje više
od šest sati, a to bi se
suvremenijom prugom
moglo smanjiti i za više
od 2 sata.
Trećega,
posljednjeg
dana sudionici su putovanja posjetili Augsburg (60 km udaljen
od Münchena), jedan
Sudionici stručnog putovanja za razgledanja muzeja BMW-a
od najstarijih njemačkih
pruža uglavnom ispod gusto naseljenih
gradova. Bio je najprije sjedište rimskih
dijelova grada, predviđena je gradnja
postrojbi,a potom i sjedište provincije
brojnih tunela i stotinjak kilometara
Raetie. U više je navrata bio poharan,
novih pruga. Troškovi su procijenjeni na
a od 13. je st. slobodni kraljevski grad
gotovo 4 milijarde eura, a 2000. na mei sjedište biskupije te značajno trgođunarodnom je natječaju za zgradu kovačko, bankarsko i sveučilišno sjedište.
lodvora izabran projekt biroa Ingenhoven
U 19. st. razvija se tekstilna i metaloArchitekten i projektanta Frei Otta.
prerađivačka industrija, a Augsburg
Za gradnju valja srušiti sjeverni dio zgrapostaje i vojno središte što je i danas.
de sadašnjega kolodvora i dio parka, a
Augsburg ima renesansnu jezgru i tzv.
uskoro se očekuje početak podzemnih
fuggerei (prve socijalne stanove) izgraradova. S obzirom da su ispod grada leđene u 16. st. koji su i danas u funkciji
žišta termalne i mineralne vode mnogi
i na Unescovoj su listi svjetske baštine.
se građani protive projektu, a organiziraU Drugom je svjetskom ratu teško strani su i brojni prosvjedi. Ipak krajem 2011.
dao, ali je obnovljen u izvornom obliku.
održan je referendum u saveznoj pokraMario Žeruk
jini Baden-Württemberg i za gradnju se
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a
izjasnilo 58,8 posto građana.
Nužna rasprava o javnoj nabavi
Projekt Stuttgart 21 trebao bi se uklopiti
u tzv. Europsku magistralu koja bi povezala Pariz i Bratislavu s odvojcima za
Beč i Budimpeštu i koja bi trebala biti izSjednica Predsjedništva Hrvatskog savegrađena do 2020. Prva je dionica između
za građevinskih inženjera (HSGI-a), devePariza i Baudrecourta u funkciji od 2007.,
ta po redu, održana je 27. ožujka 2012. u
a dionica će do Strasbourga biti dovršena
Zagrebu. Sjednicu je vodio Josip Švenda,
2016. U Njemačkoj se buduća Europska
dipl. ing. građ., predsjednik HSGI-a. Pri
magistrala kod Appenweiera povezuje
usvajanju zapisnika s prethodne sjednice
sa sadašnjom i budućom mrežom željezaključeno je da valja kontaktirati s Bojazničkih pruga koje će omogućiti brzine do
nom Ramovom, dipl. ing. građ., v.d. pred250 km/h i rasteretiti prometnice, ubrsjednika DIT-a AGG Zadar, radi izjašnjazati protok ljudi i robe te smanjiti onevanja o tome žele li biti domaćini redovne
čišćenja i povećati sigurnost u prometu.
godišnje skupštine HSGI-a. Potom je jedŽeljeznica zbog gušće mreže kolodvora
noglasno usvojen spomenuti zapisnik.
i cijene postaje ozbiljan konkurent čak i
O pripremama za organizaciju Sabora
zračnom prijevozu. Valja reći da je udahrvatskih graditelja 2012. izvijestio je
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predsjednik Izvršnoga organizacijskog
odbora (IOO) Rade Pilipović, dipl. ing.
građ. Naime uoči sjednice Predsjedništva održan je sastanak Odbora na
kojem su razmatrane inicijative i prijedlozi, a na idućem će biti poznat glavni
pokrovitelj Sabora, donijet će se odluka
o tiskanju 2. obavijesti s pojedinostima
o načinu prijavljivanja i cijenama. Zadaća je članova IOO-a kontaktiranje s tvrtkama i pronalaženje financijskih sredstava, a to je velik problem u sadašnjoj
gospodarskoj krizi. Potvrdio je da će zemlja partner biti Bosna i Hercegovina, a
kontakte je već uspostavio prof. dr. sc.
Stjepan Lakušić.
U raspravi je Boris Čupić rekao kako
valja pripremiti zaključke Sabora i predstaviti ih široj javnosti, a spomenuo
je i podršku Ivana Vrdoljaka, ministra
graditeljstva i prostornog uređenja. O
budućim je zaključcima govorio mr. sc.
Lino Fučić, a spomenuo je i zaključke s
prošloga Sabora jer ga zanima što se
dogodilo i gdje je sve zapelo. Dodao je da
bi na Saboru trebalo svakako raspravljati o javnoj nabavi i o održivoj gradnji.
U raspravu se uključio ing. Pilipović s
napomenom da su teme već određene,
ali da im valja pronaći nositelje. Također
je dodao kako bi se na Saboru trebalo
raspraviti i pitanje koje zanima sve građevinare – kojem ministarstvu zapravo
pripadaju?
Prof. je Lakušić izvijestio kako je već
pristiglo 38 referata i da su dogovorena
još 42. Dodao je kako je najvažnije organizirati okrugle stolove sa zanimljivim važnim temama za građevinarstvo.
Pripremljene su teme za raspravu o željeznicama, hidrotehnici i regulativi, a u
tijeku su pripreme za raspravu o energetici. Posebno su u tome važni voditelji, a o javnoj nabavi nije stigla ni jedna
prijava referata.
Uslijedila je rasprava o potrebi organizacije posebnoga okruglog stola o javnoj nabavi i u raspravi su sudjelovali Bo-
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ris Ćupić, Rade Pilipović, Zdravko Jurčec i
Lino Fučić. Na kraju je dogovoreno da se
pokuša održati posebna konferencija za
medije na kojoj će se predstaviti Sabor
hrvatskih graditelja 2012. Konferencija
mora biti kratka, sadržajna i zanimljiva,
a za novinara valja pripremiti pisane
materijale s odgovarajućim podacima.
U nastavku je Boris Čupić, direktor izdavačke djelatnosti i stručnih službi HSGIa, izvijestio o trenutačnoj financijskoj
situaciji i činjenici da su rashodi znatno
veći od prihoda. Utvrđena je izdavačka
strategija, a poslane su i uplatnice individualnim pretplatnicima i poduzećima,
gdje je naplata približno 50 posto. Velik
je problem naplata članarina od temeljnih društava i potraživanja za oglase i
za suizdavačke doprinose.
Sudionicima je sjednice podijeljen i tekst
prijedloga Pravilnika o ustroju i djelatnosti stručne službe HSGI-a, a na sjednici
su iznesene i manje primjedbe. Uslijedila
je i rasprava u kojoj su sudjelovali Zdravko Jurčec, Josip Švenda i Boris Čupić, a na
kraju je zaključeno da za Skupštinu valja
pripremiti izmjene i dopune Statuta HSGI-a i pročišćeni tekst Pravilnika, a dogovoreno je da će to napraviti Boris Čupić,
Željka Šarić i Branko Nadilo
Prof. dr. sc. Josip Rupčić, voditelj stručnog usavršavanja, pripremio je izvješće
o održanim seminarima i skupovima od
1. studenoga 2011. do 27. ožujka 2012.
Od 17 temeljnih društava 9 ih je nastavilo kontinuirano provoditi stručno usavršavanje. Tako su po jedan seminar
održali DGITM iz Čakovca (65 polaznika),
DGI Dubrovnik (36), DAGIT Nova Gradiška (26) i DGI Sisak (32). Po dva su seminara održali DGI Osijek (77), DGI Rijeka
(36), a DAGIT Vinkovci seminar i stručno
putovanje s ukupno 93 sudionika. Tri
je seminara sa 185 polaznika održao
DGIT Varaždin, a osam DGI Zagreb s 494
polaznika. Na stručnim je seminarima,
skupovima i putovanjima bilo 1096
sudionika, podijeljeno je ukupno 9785
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bodova, od čega 3203 stručna i
6582 boda iz građevno-tehničke regulative. Prof. Rupčić smatra da je broj održanih seminara
zadovoljavajući, posebno zbog
zimskih mjeseci i mnogih praznika.
U raspravi je Zdravko Jurčec
posebno istaknuo važnost cjeloživotnoga stručnog usavršavanja, ali i činjenicu da drugi obveznici stručnog usavršavanja,
posebno arhitekti te strojarski i
elektrotehnički inženjeri ne posvećuju toliku pozornost stručnom odabiru tema. Uostalom često se
događa da se održavaju predstavljanja
pojedinih tvrtki, a to uvelike ruši kvalitetu stručnog usavršavanja. Stoga je
predložio da se pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja formira
posebno povjerenstvo koje bi trebalo
izjednačiti kriterije bodovanja.
U nastavku sjednice dogovaralo se organiziranje rasprave o javnoj nabavi, a
govorilo se i o radu temeljnih društava.
Tako je Antun Pospišil izvijestio o stručnom putovanju DAGIT-a Nova Gradiška
i DAGIT-a Slavonski Brod u Njemačku, a
Boris Čupić prenio je informacije s terena o prihvaćanju UOVG-a, ali i nezadovoljstvo dosadašnjim njegovim radom.
Na kraju je Dragan Blažević pozvao članove predsjedništva na Izbornu skupštinu DGI-a Rijeka 30. ožujka 2012.
POSJET GRADILIŠTU DGIT-a VARAŽDIN

Podzemna garaža

na Kapucinskom trgu
Društvo građevinskih inženjera i tehničara (DGIT) Varaždin posjetilo je 29.
ožujka 2012. gradilište podzemne garaže na Kapucinskom trgu u Varaždinu. Nazočne je s osnovnim podacima
uime investitora tvrtke Crtorad d.o.o. iz
Varaždina upoznao koordinator radova

Zajednička snimka članova DGIT-a Varaždin
za posjeta gradilištu

Mladen Jugović, dipl. ing. građ., o tehnologiji izvođenja radova govorila je nadzorna inženjerka Nina Dražin Lovrec,
dipl. ing. građ, a Predrag Presečki, dipl.
ing. građ., jedan od projektanata, članove je DDGIT-a upoznao s izvođenjem
prednapete konstrukcije.
Nakon posjeta gradilištu u prostorijama
Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, prof.
dr. sc. Božo Soldo održao je predavanje o
zaštiti građevinskih jama u Varaždinu tijekom posljednja četiri desetljeća.
Bojan Lukman
IZBORNA SKUPŠTINA DGIR-a

Novi Statut i izmjene
u načinu rada

Izborna skupštinu Društva građevinskih inženjera Rijeka (DGIR) održana je
30. ožujka 2012. u prostorijama Best
Western hotela Jadran u Rijeci. Skupštinu je vodio predsjednik Predsjedništva
Dragan Blažević, dipl. ing. građ.
Nakon usvajanja dnevnog reda i izbora
radnih tijela Skupštine, saslušana su
izvješća verifikacijskog povjerenstva o
radu Predsjedništva između dviju skupština i Nadzornog odbora te o provedbi
stručnog usavršavanja. Nakon kraće
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rasprave sva su izvješća usvojena. Potom je na dnevnom redu bio novi prijedlog Statuta koji je nekoliko mjeseci bio
dostupan članovima Društva na webstranicama pa je stoga usvojen bez
veće rasprave.
Novi je Statut usklađen s novom nomenklaturom akademskih naziva i
ujedno propisuje da se sve informacije
zbog racionalizacije troškova prenose
internetom. Jedna od novosti jest da će
DGI Rijeka, između ostalog, podupirati
i športska društva, a promijenjeno je i
sjedište jer Građevinski fakultet, gdje
je dosad Društvo bilo prijavljeno, prestaje s radom na staroj adresi. Stoga je
nova adresa Milana Smokvine Tvrdog 2,
umjesto Viktora Cara Emina 5.
Sada je propisano da DGI Rijeka može
djelovati u zemlji i inozemstvu što dosad nije bio slučaj, pridodani su i tzv.
podupirajući članovi. Promijenjen je i
način održavanja skupštine u dijelu koji
se odnosi na kvorum jer se sada u slučaju nedovoljnog broja članova čeka 30
minuta i potom se sjednica normalno
održava ako je nazočno 30 članova.
Promijenjen je i način izbora radnih tijela društva pa se sada više ne bira tajnim
već javnim glasanjem. Zbog praktičnosti i broja članova smanjen je i broj članova Predsjedništva s dosadašnjih 9 na
7 članova, a Predsjedništvo se više neće
obvezatno sastajati svakog mjeseca,
što se pokazalo nepotrebnim, već najmanje jednom u dva mjeseca. Promijenjen je i mandat tajnika koji se dosad
birao na dvije godine pa se i on, poput
ostalih članova Predsjedništva bira na
četiri godine.
Po novim su statutarnim odredbama
potom obavljeni izbori za radna tijela
DGI-a Rijeka. U Predsjedništvo su izabrani: Dragan Blažević (predsjednik),
Denis Orbanić (dopredsjednik), Tamara
Pavlović (tajnik), Aleksandra DelukaTibljaš, Jagoda Pilko, Zoran Mladenić i
Vanja Rački.
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U Nadzorni odbor izabrani su: Danko
Holjević (predsjednik), Zvonko Štimac
i Ivica Plišić, a u Sud časti: Eddy Ropac
(predsjednik), Narcizo Dalsaso, Zdravko Sršić. Članovi su Skupštine HSGI-a:
Tamara Pavlović, Denis Orbanić, Vanja Rački, Suzana Čolić i Jagoda Pilko
te Dragan Blažević koji je ujedno i član
Predsjedništva HSGI-a. Administrator
je, kao i dosad, Zvjezdana Vuković.
Nakon radnog dijela Skupštine DGI-a
Rijeka održan je i prigodni domjenak
SKUPŠTINA DAGIT-a SLAVONSKI BROD

Zanimanje za cjeloživotno
obrazovanje

Redovna godišnja skupština Društva
arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara (DAGIT) Slavonski Brod
održana je 13. travnja 2012. u prostorijama HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. u
Slavonskom Brodu. U radu je Skupštine
sudjelovalo mnogo članova i gostiju susjednih društava, a otvorio ju je i vodio
predsjednik DAGIT-a Mato Vinarić, dipl.
ing. građ.
Na skupštini je nakon izbora radnih tijela podneseno izvješće o radu Predsjedništva između dviju skupština, podnio
ga je predsjednik DAGIT-a, te izvješća
blagajnika i verifikacijske komisije. Nakon rasprave o izvješćima, usvojen je
program rada za 2012. godinu.
U raspravi je posebno pohvaljen rad DAGIT-a na stručnom usavršavanju u proteklom razdoblju. Predsjednik Verifikacijskog povjerenstva mr. sc. Vjenceslav
Leko izvijestio je da je na seminarima u
organizaciji DAGIT-a Slavonski Brod sudjelovao zaista dojmljiv broj sudionika.
Stoga je za sljedeću godinu potrebno
pripremiti novi godišnji program i podnijeti ga HSGI-u na odobrenje. U raspravi je iznesena važnost cjeloživotnog
obrazovanja za građevinare i za ostale
inženjere koji sudjeluju u poslovima

građenja. Posebno je istaknuta važnost
poticanja mlađih članova za aktivniji rad
u Društvu.
Nakon završetka službenoga dijela
Skupštine uslijedilo je predavanje Željke
Perković, dipl. ing. arh. o projektu Stuttgart 21.
Antun Pospišil
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DGIZ-a

Brojni stručni seminari
s mnogo polaznika

U Zagrebu je u gotovo ispunjenoj dvorani Doma HIS-a održana 43. redovna godišnja skupština Društva građevinskih
inženjera Zagreb (DGIZ). Bilo je nazočno
46 članova pa je u skladu sa Statutom
Skupština započela s propisanim zakašnjenjem, a vodilo ju je Radno predsjedništvo na čelu s predsjednikom
Zdravkom Jurčecom, dipl. ing. građ.
Nakon izbora Verifikacijskog povjerenstva uslijedilo je izvješće o radu Predsjedništva koji je podnijela tajnica Ljerka
Horvat, dipl. ing. građ. Istaknula je da je
na prošloj Skupštini usvojen novi Statut
koji je trebalo uskladiti sa Statutom HSGI-a, a da je pritom usvojen i Pravilnik o
priznanjima koji dotad nije postojao.
Predsjedništvo je između dviju skupština održalo 8 sjednica, a u 2011. održano
je 10 stručnih seminara sa 435 polaznika i 5 pripremnih seminara sa 130
polaznika za polaganje stručnih ispita.
Održan je i stručni skup o građevnotehničkoj regulativi, gdje je predstavljen
i projekt Ban Centra u Zagrebu 27. i 28.
rujna 2011. s 350 nazočnih koji je zbog
velikog zanimanja ponovljen 30. studenoga sa 260 polaznika. Provedene su i
tri izobrazbe (jedna početkom 2012.) s
30 polaznika za energetske preglede i
energetsko certificiranje zgrada. Održan je i tradicionalni Bal građevinara 6.
svibnja 2011. u hotelu Sheraton sa 120
sudionika. Prema evidenciji Društvo
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Detalj s Redovne godišnje skupštine DGIZ-a

ima 932 člana, a članarinu redovito plaća 90 posto članova.
Uslijedilo je izvješće Nadzornog odbora
koje je podnio prof. dr. sc. Josip Marušić.
U 2011. su rashodi bili nešto manji od
prihoda, ali je zahvaljujući višku prihoda iz 2010. ipak zabilježen višak od 350
tisuća kuna. Prihodi su se uglavnom
ostvarivali od stručnog usavršavanja i
od članarina.
Uslijedila je kratkotrajna rasprava s nekim idejama za poboljšanje rada Društva
i teškog položaja građevinarstva u cjelini,
a potom su izvješća jednoglasno usvojena. Nakon toga predstavljan je plan
aktivnosti do sljedeće redovne godišnje
skupštine. Predviđeno je 10 stručnih seminara i dva velika stručna skupa – prvi o
prostornom planiranju, građenju i legalizaciji nezakonito izgrađenih građevina
planiran je 15. svibnja 2012. u hotelu
Panorama u Zagrebu, a drugi u rujnu bit
će već tradicionalno stručno okupljanje o
građevinsko-tehničkoj regulativi. Za članove Udruge ovlaštenih voditelja građenja (UOVG) organizirat će se stručni seminari prilagođeni njihovim zahtjevima.
Nastavlja se i izobrazba za energetski
pregled i energetsko certificiranje zgrada te pripremni seminari za polaganje
stručnih ispita.
Ovogodišnji će se Bal građevinara održati u hotelu Westin 11. svibnja 2012.,
a predviđeno je i stručno putovanje u
London početkom listopada 2012. kada
će se razgledati građevine izgrađene za
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ovogodišnje Olimpijske igre.
DGIZ će se snažno angažirati
u organizaciji Sabora hrvatskih graditelja koji će se od
15. do 17. studenoga 2012.
održati u Cavtatu, a planirana
je i pojačana suradnja s ostalim temeljnim društvima HSGI-a te nastavak suradnje s
nadležnim državnim tijelima.
Predloženi je plan aktivnosti
jednoglasno usvojen, a potom
je uslijedio prigodni domjenak.
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Pripreme za redovitu
godišnju Skupštinu u Zadru
Sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a),
deseta po redu u ovom sazivu, održana
je 24. travnja 2012. u Zagrebu. Sjednicu je vodio Josip Švenda, dipl. ing. građ.,
predsjednik HSGI-a.
Nakon jednoglasnog usvajanja zapisnika s prošle sjednice slijedila je rasprava
o pripremama za Skupštinu HSGI-a 25. i
26. svibnja 2012. u Zadru. HSGI će snositi troškove prijevoza i svečane večere,
a delegati će kao i dosad sami snositi
troškove smještaja. Hotel još nije određen, ali će se pritom voditi računa o racionalnosti. Ante Grašo, član DIT-a AGG-a
Zadar, izvijestio je da je održano nekoliko sjednica Predsjedništva Društva i
da je odlučeno da će se Skupština održati uoči Skupštine HSGI-a. Dan poslije
Skupštine planira se obilazak zadarskih
orgulja, stručno razgledavanje luke Gaženica, a na povratku kraće zadržavanje
u Stankovcima u zaleđu Zadra.
Za Skupštinu je usvojen i prijedlog dnevnog reda, a svi će materijali s pozivom
biti delegatima poslani na e-mail adrese.
Potom se raspravljalo o godišnjim nagradama i usvojeno je posebno povjerenstvo koje sačinjavaju predsjednik, tri

potpredsjednika i voditelj stručnog usavršavanja, a prijedlozi moraju biti poslani
do 15. svibnja 2012. Raspravljalo se i o
nagradi za životno djelo pa je odlučeno
da se već sada započne prikupljanje prijedloga za tu nagradu koja će se dodijeliti
na Saboru hrvatskih graditelja.
Uz manje je izmjene usvojen i konačni
prijedlog Pravilnika o ustroju stručne
službe HSGI-a, a Boris Čupić posebno se
zahvalio dr. sc. Zlati Dolaček-Alduk, prof.
dr. sc. Vjeranu Mlinariću, Branku Nadilu i
Draganu Blaževiću na doprinosu izmjena i dopuna dosadašnjeg Pravilnika.
Usvojene su i izmjene i dopune Statuta
HSGI-a koje je pripremilo posebno povjerenstvo u sastavu: Željka Šarić, Boris
Čupić i Branko Nadilo. Riječ je o manjim
izmjenama koje će biti pridodane na kraju sadašnjeg teksta Statuta, a na prijedlog je predsjednika odlučeno da se svim
sudionicima Skupštine podijeli integralni
tekst Statuta i svi pravilnici.
Slijedila je rasprava o radu Odbora za
regulativu, a najprije je pročitana poruka spriječene Miljane Brkić, voditeljice
Odbora s kojom je najavljena i rasprava
o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji nelegalno izgrađenih zgrada te
regulative vezane uz javnu nabavu. Josip Švenda je istaknuo kako je potrebno
odrediti posebna sredstva za medijsko
praćenje okruglih stolova, radi što boljeg predstavljanja primjedaba, ideja i
prijedloga.
U živoj su i sadržajnoj raspravi sudjelovali Boris Čupić, Zdravko Jurčec, Mirna
Amadori, Rade Pilipović, Branko Klasić,
Davor Petračić, Dragan Blažević, Josip
Švenda, Josip Rupčić i Adela Visković. Na
kraju je odlučeno da se okrugli stol o javnoj nabavi održi 22. svibnja 2012., a svi
su nazočni zamoljeni da pošalju svoje
jasno izrečene prijedloge i stajališta.
Na kraju se govorilo o radu temeljnih i
specijalističkih društava. Bruno Müller,
predsjednik UOVG-a, istaknuo je problem s radom jer, primjerice, prošla sjed-
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nica Predsjedništva UOVG-a nije imala
kvorum jer članovi ili nisu u zemlji ili rade
na gradilištima diljem Hrvatske. Radi poticanja rada dogovoreno je jedno preuzimanje seminara od DGIZ-a. O aktiviranju
rada UOVG-a potom su raspravljali Boris Čupić, Josip Švenda, Dragan Blažević,
Rade Pilipović i Miljana Brkić. Raspravljalo se i o terminima sjednice Predsjed-
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ništva te naknadi troškova putovanja
članovima Predsjedništva HSGI-a izvan
Zagreba.
Mirna Amadori, predsjednica DGIT-a Varaždin, najavila je skoro stručno putovanje Dunavom i jedan seminar krajem
svibnja te govorila o posjetu gradilištu
podzemne garaže u Varaždinu. Adela Visković, predsjednica UGIS-a, spomenula

je tek održani Bal građevinara u Splitu, a članovi DAGG-a Karlovac planiraju
održati predavanje o odlaganju otpada.
Dragan Blažević spomenuo je Izbornu
skupštinu DGIR-a, Boris Čupić je najavio sastanak s predstavnicima iz Bosne
i Hercegovine u Dubrovniku na kojem će
sudjelovati doc. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk i prof. dr. sc. Stjepan Lakušić.
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