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AKTUALNOSTI I RADA HSGI-a

Održana redovita sjednica HSGI-a
Održana je i prva sjednica HSGI-a novog saziva na kojoj su razmatrane sve usvojene promjene, a iznesene 
su i jednoglasne pohvale na organizaciju Skupštine u Zagrebu 

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a
Pripreme za Sabor hrvatskih 
graditelja 2016.

Na sjednici saborskog Odbora za pro-
storno uređenje i graditeljstvo sudjelo-
vali su i predstavnici HSGI-a, rasprav-
ljalo se i o stručnom usavršavanju koje 
će moći provoditi udruge 

Sjednica Predsjedništva Hrvatskog sa-
veza građevinskih inženjera (HSGI-a), 
prva u novom sazivu, održana je 16. lip-
nja 2015. u Zagrebu, a vodio ju je Dra-
gan Blažević, dipl. ing. građ., predsjednik 
HSGI-a.
Najprije je jednoglasno usvojen zapi-
snik s prethodne 39. sjednice Predsjed-
ništva, a potom je predsjednik HSGI-a 
podnio izvješće o 48. izbornoj skupšti-
ni, održanoj 8. svibnja 2015., na kojoj 
je usvojen i novi Statut usklađen s no-
vim Zakonom udrugama. Usvojen je 
plan rada i financijski plan za 2015. te 
izabrani novi članovi Predsjedništva i 
Nadzornog odbora, ali i predsjednik, za-
mjenik predsjednika, tri potpredsjednika 
i tajnica. Posebno se zahvalio Društvu 
građevinskih inženjera Zagreba (DGIZ) i 
predsjedniku Zdravku Jurčecu na dobroj 
organizaciji. Kako HSGI nije sudjelovao 
u troškovima Skupštine, predložio je da 
se DGIZ-u doznači 10.000 kuna, što je 
i usvojeno. Potom je potpredsjednica 
Mirna Amadori pohvalila sve članove 
DGIZ-a zbog izvrsne organizacije.
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić izvijestio je 

da je u sklopu Dana ovlaštenih inženjera 
u Opatiji promoviran Sabor hrvatskih gra-
ditelja 2016. Najavljene su teme i preda-
vači, a glavna je tema za raspravu odnos 
Europske unije i hrvatskog graditeljstva.
Na sjednici Organizacijskog odbora do-
govorena je agencija za operativni dio 
posla, a na razgovor su pozvani i direk-
tori radi dogovora za smanjivanje cijena 
nekih usluga tijekom održavanja Sabo-
ra. Već je dogovoreno mjesto i vrijeme 
– 17. i 18. listopada 2016. (ponedjeljak 
i utorak) u hotelu Croatia u Cavtatu. Ra-
sprave će se voditi oko prometne infra-
strukture, gospodarenja otpadom, vod-
nog gospodarstva, energetike i industri-
je te investicija u turizam i poljoprivredu. 
Uskoro će se uputiti dopisi dekanima 
građevinskih fakulteta da animiraju 
svoje znanstvenike i nastavnike na sla-
nje radova, a priprema se i utemeljenje 
znanstvenog odbora za njihovo vredno-
vanje.
Prof. Lakušić je pozvao sve članove 
Predsjedništva da se uključe u organiza-
ciju, a vjerojatno će trebati oformiti i po-
seban odbor za prikupljanje financijskih 
sredstava i pronalaženje podupiratelja. 
Pokušat će se osigurati pokroviteljstvo 
predsjednice Republike Hrvatske, a ze-
mlja partner bit će Poljska. Dragutin 
Mihelčić je uime Organizacijskog odbora 
preuzeo konkretne obveze, a u tome će 
mu pomagati Andrino Petković. Pokušat 
će osigurati da se na Saboru održi struč-
ni skup o vodoopskrbi i odvodnji koji 
tradicionalno organizira Hrvatska gru-
pacija vodovoda i kanalizacije, a stupit 

će u kontakt s članovima dubrovačkog 
društva na čijem se području održava taj 
najveći skup hrvatskih graditelja.
U kratkoj je raspravi Boris Čupić pred-
ložio da se u organizaciju Sabora uklju-
či Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. Na kraju je predsjednik 
Dragan Blažević zaključio da se u or-
ganizaciju mora uključiti što veći broj 
sponzora koji će pripomoći održavanju 
Sabora, ali i promicati i predstaviti svoje 
proizvode i usluge.
O provedbi programa stručnog usavrša-
vanja za razdoblje 1. studenoga 2014. 
do 15. lipnja 2015. govorio je voditelj 
prof. dr. sc. Josip Rupčić. Seminare je 
dosad održalo šest temeljnih društava, 
a ukupno ih je održano 18 i tri stručna 
putovanja s 520 polaznika. Održan je i II. 
hrvatski graditeljski forum s 240 sudioni-
ka, savjetovanje Udruge Slap o uređenju 
Save sa 100 sudionika i stručni skup o 
suvremenim tehnologijama hidraulič-
kog modeliranja u organizaciji Hrvatske 
udruge stručnjaka za vodu, odvodnju i 
plin sa 108 sudionika. Sveukupno je u 
proteklom razdoblju održan 21 skup sa 
968 polaznika na kojima je podijeljeno 
12.331 bodova za stručno usavršava-
nje.
U nastavku je prof. Rupčić govorio o 
potrebi da se u stručno usavršavanje 
uključi što više temeljnih društava, a 
osvrnuo se i na odluku nadležnog Mini-
starstva nije obveza aktivnih inženjera, 
zbog koje je znatno opao broj polaznika 
stručnih seminara. Potom je Boris Ču-
pić predložio da stručno usavršavanje 
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bude aktualizirano među poslodavcima, 
a Miljana Brkić je predložila da se orga-
niziraju seminari s novim i zanimljivim 
temama da se privuče što više zainte-
resiranih polaznika. Na kraju je izvješće 
jednoglasno usvojeno.
Slijedilo je zauzimanje stajališta o Za-
konu o poslovima i djelatnostima pro-
stornog uređenja i gradnje. Predsjed-
nik Dragan Blažević zahvalio se Mirni 
Amadori, Borisu Čupiću i Nadi Zadra-
vec na sudjelovanju u radu Odbora za 
prostorno uređenje i graditeljstvo Hr-
vatskog sabora. Sjednica je održan 10. 
lipnja 2015., a na njoj se, između osta-
log, raspravljalo o prijedlozima Zakona 
o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje te Zakonu o komori 
arhitekata i komorama inženjera u gra-

diteljstvu i prostornom uređenju. Osim 
predstavnika HSGI-a na sjednicu su bili 
pozvani i HKA, HKIG-a te Građevinskog 
fakulteta iz Rijeke. Mirna Amadori je 
iznijela kako je Odboru predložila da 
provedbu stručnog usavršavanja mogu 
provoditi udruge i fakulteti, a da osobe 
koje rade u javnim tijelima trebaju po-
lagati stručni ispit. Predložila da udru-
ga UOVG u sastavu HSGI-a koja okuplja 
ovlaštene voditelje građenja vodi njiho-
vu evidenciju i da im daje pečate. Me-
đutim to je odlučno odbila dr. sc. Borka 
Bobovec iz Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja koja je pristala da 
stručno usavršavanje provode udruge, 
ali da evidenciju provode komore. Ujed-
no je rekla kako Ministarstvo više neće 
propisivati način i provedbu stručnog 

usavršavanja, već će to biti obveza ko-
mora.
Na kraju je Mirna Amadori izvijestila 
da su članovi DGIT-a Varaždin bili na 
stručnom putovanju u Sarajevu. Ujesen 
planiraju posjet Novom Sadu. Dragan 
Blažević je rekao kako su članovi DGIR-
a obišli gradilište Jadranskoga galenskog 
laboratorija koji se upravo treba otvo-
riti, a da planiraju i obilazak gradilišta 
nogometnog kampusa na Rijeci. Željko 
Andričević je dodao da u članovi DAGIT-
a Vinkovci bili na stručnom putovanju 
Toskani, a da će tijekom jeseni održati 
proslavu 55. obljetnice rada. Adela Vi-
sković je govorila o uspješno održanom 
teniskom turniru, a Željka Šarić i pripre-
mama za redovitu godišnju skupštinu 
DGIZ-a.


