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DRUŠTVENE VIJESTI

Četvrta proširena sjednica Predsjedniš-
tva Hrvatskog saveza građevinskih in-
ženjera (HSGI-a) održana je 16. listopada 
2015. u dvorani Orion Hotela Slavonija 
u Vinkovcima. Sjednicu je vodio Dragan 
Blažević, dipl. ing. građ., a u njezinu su 
radu sudjelovali predstavnici društava iz 
Vinkovaca, Nove Gradiške, Požege i Osi-
jeka.
Na početku je sjednice jednoglasno 
usvojen zapisnik s prošle sjednice, a 
potom je uime domaćina DAGIT-a Vin-
kovci, koji slavi 55. obljetnicu uspješnog 
djelovanja, pozdravno obraćanje održao 
njegov predsjednik Stanko Banožić. Tom 
je prigodom ukratko predstavio program 
obilježavanja 55. obljetnice Društva.
Na sjednici se raspravljalo o Planu pro-
vedbe stručnog usavršavanja prema no-
vom Zakonu o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje. Predsjed-

nik je Blažević izvijestio da prema za-
konskim rješenjima svaki sljedeći korak 
u provedbi stručnog usavršavanja mora 
odrediti Komora, dakle HKIG. U razgovo-
ru s predsjednikom Zvonimirom Severom 
doznao je da se ubrzo radi pravilnik koji 
Skupština mora usvojiti sredinom stu-
denoga 2015. Ipak je istaknuo da je vrlo 
važno usvojiti vlastiti program stručnog 
usavršavanja i djelovati prema njemu jer 
će za početak provedbe novoga komor-
skog pravilnika vjerojatno biti potrebno 
dosta vremena. Predložio je, a to je i pri-
hvaćeno, da se usvoji prijedlog DGIZ-a da 
HSGI sastavi popis predavanja i preda-
vača za sva temeljna društva. Na kraju je 
zaključeno da HSGI svoj program struč-
nog usavršavanja mora završiti na vrije-
me i poslati Ministarstvu graditeljstva i 
prostornog uređenja te Komori hrvatskih 
inženjera građevinarstva.

Sjednica je nastavljena ostalim pitanjima. 
Prvo je izabrano Znanstveno povjeren-
stvo za ocjenu diplomskih i doktorskih 
radova kojima će se dodjeljivati nagrade 
na Forumu hrvatskih graditelja 2015. 
godine. Članovi su povjerenstva Željko 
Andričević kao predsjednik, doc. dr. sc. 
Zlata Dolaček-Alduk, prof. dr. sc. Stjepan 
Lakušić, prof. dr. sc. Vjeran Mlinarić i prof. 
dr. sc. Josip Rupčić. Dr. sc. Dolaček-Alduk 
izvijestila je da će Građevinski fakultet iz 
Osijeka dovesti 50 studenata na Forum u 
okviru programa HR.3.1.15-0025 Razvoj 
i primjena Hrvatskoga kvalifikacijskog 
okvira u području visokog obrazovanja 
građevinskih inženjera.
U nastavku se Zoran Fumić, predstavnik 
DGIT-a Požega, osvrnuo na sadržaj Građe-
vinara koji je po njemu previše znanstven 
i stoga nezanimljiv velikom broju čitatelja. 
Predsjednik je Blažević uzvratio da će uskoro 
biti organizirana tematska sjednica posveće-
na časopisu.
Razgovaralo se i o načinu organizacije 
obilaska gradilišta Zračne luke Zagreb, a 
saslušana je i obavijest da će 21. listo-
pada na sajmu Saso u Splitu biti održan 
Dan građevinarstva u organizaciji UGIS-a 
na temu može li se građevinarstvo vratiti 
u razdoblje od 2003. do 2009. U raspravi 
će sudjelovati i izaslanstvo graditelja iz 
Turske.
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Uloga Komore i budućnost stručnog 
usavršavanja
HSGI će svoj program stručnog usavršavanja završiti na vrijeme 
i poslati nadležnom Ministarstvu te Komori hrvatskih inženjera 
građevinarstva


