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Sjednica Predsjedništva Hrvatskog save-
za građevinskih inženjera (HSGI-a), peta 
u ovom sazivu, održana je 10. studenoga 
2015. u Zagrebu. Sjednicu je vodio pred-
sjednik Dragan Blažević, dipl. ing. građ.
Na početku je sjednice predsjednik Dra-
gan Blažević zahvalio Željku Andričeviću 
i članovima DAGIT-a Vinkovci na izvrsnoj 
organizaciji proslave 55. obljetnice djelo-
vanja te na gostoljubivosti i ugodnome 
druženju. Potom je jednoglasno usvojen 
zapisnik s 4. proširene sjednice Pred-
sjedništva u Vinkovcima.
Podneseno je i izvješće o provedbi pro-
grama stručnog usavršavanja za prote-
klo jednogodišnje razdoblje koje je pri-
premio prof. dr. sc. Josip Rupčić. Semina-
re je održalo sedam temeljnih društava, 
i to DGITM (dva seminara, 44 polaznika), 
DAGIT Slavonski Brod (jedan seminar, 
dva stručna putovanja, 108 sudionika), 
UGIS (dva seminara, 27 polaznika), DGIT 
Varaždin (četiri seminara, dva stručna 
putovanja, 148 polaznika), DAGIT Vin-
kovci (jedan seminar, 27 polaznika) i 
DGIZ (sedam seminara, 192 polaznika). 
Ukupno je održano 20 stručnih skupo-
va i četiri stručna putovanja u kojima su 
sudjelovala 573 polaznika. Održani su i 
2. hrvatski graditeljski forum na kojemu je 
bilo 240 polaznika, 4. savjetovanje o ure-
đenju Save u organizaciji udruge Slap na 
kojemu je bilo stotinu polaznika, stručni 
skup o suvremenim tehnologijama hi-
drauličkog modeliranja Hrvatske udruge 
stručnjaka za vodu, odvodnju i plin na 
kojemu je bilo 108 polaznika te znan-
stveno-stručni skup Hrvatske udruge za 

organizaciju građenja na kojemu je bilo 
169 polaznika, ali i seminari ustanove 
za obrazovanje Vox viva na kojima je bilo 
11 polaznika. Ukupno je u razdoblju od 1. 
studenoga 2014. do 31. listopada 2015. 
održano 25 skupova za stručno usavr-
šavanje na kojemu je bio 1201 polaznik 
kojima su dodijeljena 19.904 boda.
Prof. Rupčić potvrdio je da je izrađen i 
Plan i program provedbe stručnih se-
minara koji je 30. listopada predan Mi-
nistarstvu graditeljstva i prostornog 
uređenja. Planove su poslali DGITM (tri 
seminara, jedno stručno putovanje), 
DGIT Slavonski Brod (jedan seminar, dva 
stručna putovanja), DAGIT Požega (tri 
seminara, dva stručna putovanja), DAGIT 
Slavonski Brod (tri seminara, dva struč-
na putovanja), UGIS (pet seminara, dva 
stručna putovanja), DGIT Varaždin (devet 
seminara, pet stručnih putovanja), DIAGG 
Zadar (jedan seminar, jedno stručno pu-
tovanje) i DGIZ (12 seminara). Ukupno su 
planirana 34 stručna skupa i 14 stručnih 
putovanja. Planove su naknadno poslali 
DGIR, DAGIT Vinkovci i DAGG Karlovac 
koji će i naknadno biti poslani Ministar-
stvu.
Na kraju je prof. Josip Rupčić izjavio da 
mu u 2016. istječe mandat predsjednika 
Verifikacijskog povjerenstva i voditelja 
stručnog usavršavanja i da se više neće 
kandidirati. Pozvao je članove Predsjed-
ništva da pokušaju pronaći drugu osobu 
koja će voditi stručno usavršavanje. Ta-
kođer je podsjetio na to da će novi vodi-
telj morati pripremiti novi petogodišnji 
plan stručnog usavršavanja za razdoblje 

2016. – 2020. Zaključio je i da se člano-
vi Verifikacijskog povjerenstva ubuduće 
trebaju više angažirati i organizirati se-
minare i predavače koji će obilaziti te-
meljna društva i izlagati aktualne teme iz 
graditeljstva.
Predsjednik Dragan Blažević predložio 
je da se svim komorama pošalju dopisi s 
obavijesti da je HSGI Ministarstvu predao 
plan i program stručnog usavršavanja za 
sljedeće obrazovno razdoblje.
Uslijedila je rasprava o nastavku provo-
đenja i organizacije seminara te o pri-
znavanju ostvarenih bodova. Prof. dr. sc. 
Stjepan Lakušić rekao je kako HKIG pri-
prema novi pravilnik o stručnom usavr-
šavanju. Istaknuo je kako će Komora po-
laznicima seminara izdavati certifikat koji 
će biti važan kada se neki inženjer bude 
natjecao za bolji posao.
U raspravi su sudjelovali Zdravko Jurčec, 
Boris Čupić i Dragan Blažević i istaknu-
to je da će HSGI i dalje voditi evidenciju 
i vrednovanje seminara i o tome izvje-
štavati sve komore. Raspravljalo se i o 
slabijoj kvaliteti seminara i potrebi an-
gažiranja zanimljivih i kvalitetnih pre-
davača te o nadi da će HKIG surađivati 
s HSGI-om na provedbi i vrednovanju 
stručnih skupova te verifikaciji i pri-
znavanju stečenih bodova. Raspravi se 
priključio i Davor Petračić koji je rekao 
da priprema pregledan, jasan i jezgrovit 
prikaz postojeće regulative koji je spre-
man predstaviti svim članovima HSGI-a, 
ali i ostalim građevinarima u Hrvatskoj, 
a spreman je pomoći i Tanji Vrančić i An-
đeli Bogdan u pripremama za aplikaciju 
u raznim projektima.
Na kraju su prihvaćeni izvješće o pro-
vedbi stručnog obrazovanja za proteklo 
razdoblje te plan i program za sljede-
će razdoblje. Također je zaključeno da 
će se svim komorama uputiti dopis s 
ispisom evidencije bodova koju vodi 
HSGI kako bi verificirane bodove HSGI-
a uključili u svoje programe stručnog 
usavršavanja.

SJEDNICA PREDSJEDIŠTVA HSGI-a

Rasprave o cjeloživotnom obrazovanju građevinara
Komora priprema novi pravilnik o stručnom usavršavanju, a 
predviđeno je izdavanje certifikata koji će biti važni u natjecanju za 
bolji posao
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U nastavku je predsjednik Blažević izvi-
jestio okupljene o tome kako su poslani 
dopisi nadležnom ministarstvu i svim 
komorama u kojima su obaviješteni da 
HSGI nastavlja s provođenjem cjeloži-
votnog obrazovanja i stručnog usavrša-
vanja i da je od svih temeljnih društava 
zatraženo da do kraja listopada dostave 
programe stručnog obrazovanja u 2016. 
godini.
Raspravljalo se i o pripremama za izra-
du godišnjega financijskog plana i plana 
rada HSGI-a za 2016. Svi članovi Pred-
sjedništva zamoljeni su da se uključe i 
da najkasnije za 15 dana pošalju svoje 
prijedloge. Također su zamoljeni da po-
šalju prijedloge za izradu vizije i misije 
HSGI-a. 
U nastavku se raspravljalo o održavanju 
Hrvatskoga graditeljskog foruma. Prof. dr. 
sc. Stjepan Lakušić izvijestio je da je ter-
min održavanje Foruma iz opravdanih 
razloga promijenjen i da će se održati 
4. prosinca 2015. u prostorijama Gra-
đevinskog fakulteta u Zagrebu. Skup će 
trajati jedan dan i tom će prilikom biti 
održano 12 predavanja, a u planu je i 

okrugli stol o željezničkoj infrastrukturi 
i ulozi imenovanog tijela. Svi su radovi 
pripremljeni za tisak, a i prijelom knjige 
je u završnoj fazi. Kotizacija je smanjena 
za polovicu, a na skupu se očekuje 80 
sudionika, koliki je i kapacitet dvorane. 
Na temelju raspisanog natječaja bit će 
dodijeljene i nagrade za najbolji diplom-
ski i doktorski rad. Prijedloge će pripre-
miti posebno povjerenstvo, a članovi će 
Predsjedništva odluke donijeti elektro-
ničkim putem.
U sklopu rasprave o aktivnostima te-
meljnih društava Nina Dražin-Lovrec 
izvijestila je da je u Čakovcu 23. listo-
pada 2015. održan seminar o Zakonu 
o poslovima i djelatnostima prostor-
nog uređenja i gradnje te Zakonu o 
komori na koji se odazvalo tridesetak 
sudionika. Za sljedeću je godinu naja-
vila proslavu 55. obljetnice djelovanja i 
uspješnog rada DGITM-a. Mirna Ama-
dori izvijestila je da su članovi DGIT-a 
Varaždin 23. i 24. listopada 2015. bili 
na gradilištu mosta u Trogiru.  Prof. dr. 
sc. Vjeran Milinarić rekao je da su čla-
novi HUOG-a i predstavnici Tehničkog 

veleučilišta Zagreb bili na gradilištu 
kontejnerskog terminala u Rijeci koji 
će biti jedna od najvećih kontejnerskih 
luka u regiji i poveznica Dalekog istoka 
i srednje Europe. Antun Pospišil izvije-
stio je članove Predsjedništva da čla-
novi DAGIT-a Požege, Nove Gradiške i 
Slavonskog Broda planiraju zajednički 
obilazak gradilišta Zračne luke Zagreb.
Razgovaralo se i o savjetovanju o Pravil-
niku o polaganju stručnog ispita, o čemu 
je izvijestio Dragan Blažević. Dodao je 
kako je HSGI poslao primjedbe u kojima 
je Ministarstvu predloženo da se zakoni 
racionaliziraju i da se u izradi novih pri-
jedloga za smanjivanje broja propisa iz 
regulative angažiraju stručni ljudi koji 
nisu zaposlenici Ministarstva, ali i da 
se u izradu novih propisa iz građevno-
tehničke regulative uključe i predavači 
u sklopu pripremnih seminara za pola-
ganje stručnih ispita u DGIZ-u. Rekao 
je i da su gotovo sva temeljna društva 
uskladila svoje statute sa Zakonom o 
udrugama, osim društava Hrvatsko za-
gorje i Virovitica te Sisak koji se pripre-
ma za likvidaciju udruge.


