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Sjednica Predsjedništva HSGI-a i stručna putovanja
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Pripravnica primljena u stalni radni odnos
Novi Zakon drugačije uređuje provedbu stručnog usavršavanja,
pružanje usluga građenja i djelovanje nekih novih profesija te
poslovanje stranih osoba u Hrvatskoj i priznavanje inozemnih
stručnih kvalifikacija
Sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a), druga u ovom sazivu, održana je 14. srpnja
2015. u Zagrebu. Vodio ju je predsjednik
Dragan Blažević, dipl. ing. građ.
Nakon što je jednoglasno usvojen zapisnik s prethodne sjednice, raspravljalo
se o provedbi stručnog usavršavanja u
razdoblju 2014./2015. Izvješće o dosadašnjoj provedbi, počevši od 1. studenoga 2014., pripremio je prof. dr. sc. Josip
Rupčić, voditelj stručnog usavršavanja.
Seminare je održalo sedam temeljnih
društava: DGITM, DGIR, DAGIT Slavonski
Brod, UGIS, DGIT Varaždin, DAGIT Vinkovci i DGIR. Održano je ukupno 20 seminara i tri stručna putovanja na kojima
je sudjelovalo 558 sudionika. Održani su i
2. hrvatski graditeljski forum (240 polaznika), 4. savjetovanje o uređenju rijeke Save u
organizaciji Udruge Slap (100 polaznika)
i stručni skup o suvremenih tendencijama u hidrauličkome modeliranju u organizaciji Hrvatske udruge stručnjaka za
vodu, odvodnju i plin (108 polaznika). Od
1. studenoga prošle godine do 14. srpnja
2015. održana su 23 skupa na kojima je
bilo 1006 polaznika kojima je dodijeljen
12.581 bod za stručno usavršavanje.
U zaključku je izneseno kako bi se u provedbu stručnog usavršavanja trebala
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uključiti sva temeljna društva, a može
se očekivati da će do kraja obrazovnog
razdoblja broj polaznika biti isti kao i
prethodne obrazovne godine. Organizacija stručnih skupova za članstvo i dalje
je jedna od temeljnih aktivnosti svakog
društva. Izvješće o dosadašnjoj provedbi
stručnog usavršavanja usvojeno je jednoglasno.
Nakon što je izvješće prihvaćeno, uslijedila je rasprava o Zakonu o poslovima
i djelatnostima prostornog uređenja i
gradnje, odnosno nastojao se zauzeti
stav o djelovanju u skladu s prihvaćenim
Zakonom. Predsjednik Dragan Blažević
obavijestio je nazočne da je Zakon usvojen 13. srpnja 2015., a ujedno je zahvalio
svima koji su sudjelovali u iznošenju primjedaba i prijedloga. Istodobno je istaknuo da će HSGI nastaviti s provedbom
stručnog usavršavanja. Zakon donosi i
neke novosti za one koji pružaju usluge
građenja, a uređuje i djelovanje nekih
novih profesija. Ujedno drukčije uređuje
stručno usavršavanje, poslovanje stranih
osoba u Hrvatskoj i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, ali i poslovanje hrvatskih fizičkih i pravnih osoba na
europskome gospodarskom prostoru.
Zakon ukida dosadašnje suglasnosti za
obavljanje djelatnosti građenja jer su

nepotrebna administrativna prepreka za
hrvatske građevinske tvrtke, a stavljaju
ih i u neravnopravan položaj u odnosu
na ostale članice Europske unije. Naime,
tvrtke u ostalim članicama EU-a često
mogu graditi bez ikakve suglasnosti, jer
posluju prema pravilima država iz kojih
potječu, a mnoge države nisu propisale
obvezu pribavljanja suglasnosti.
Uslijedila je rasprava u kojoj je izneseno
da će se voditelju građenja stručno usavršavanje upisivati u Hrvatskoj komori
inženjera građevinarstva (HKIG-u), što
zapravo znači da će u Komori biti sve
ovlaštene osobe. U dogovoru s predsjednikom HKIG-a Zvonimirom Severom
potrebno je izraditi zajednički program
stručnog usavršavanja i dogovoriti sve
pojedinosti vezane uz daljnju suradnju.
Imenovana je i posebna radna skupina
koja će razgovarati s HKIG-om, a njezini
su članovi Boris Čupić, Mirna Amadori,
Nina Dražin-Lovrec, Miljana Brkić i Branko Poljanić. Njihova je zadaća pripremiti
plan aktivnosti koje će izložiti u budućim
razgovorima. Usvojeni su svi izneseni
prijedlozi, a prof. Rupčić istaknuo je da se
radna skupina u razgovorima s HKIG-om
treba predstaviti uime HSGI-a i svih temeljnih članica.
U nastavku je Tanja Vrančić obrazložila razloge primanja pripravnice Anđele
Bogdan u stalni radni odnos. Istaknula je zadovoljstvo dosadašnjim radom
pripravnice koja je sav posao obavljala
s velikim entuzijazmom i ambicijama.
Prevodila je znanstveno-stručne radove
i pisala priloge za stručno-informativni dio Građevinara. Usto je prošla i dvije
faze osposobljavanja vrlo važne za HSGI,
a koje se odnose na izdavanje časopisa i
organizaciju stručnih skupova. Osvojila je
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i stipendiju za nagrađivanje motiviranih
pojedinaca u neprofitnim organizacijama za izradu projektne ideje i pripremu
natječajne dokumentacije za strukturne
fondove EU-a. Budući da je Bogdan bila u
programu osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, njezinim se zapošljavanjem mogu iskoristiti neke beneficije
koje država nudi za doprinose u prvoj godini i porezne olakšice za zapošljavanje
osoba mlađih od 28 godina.
Prijedlog o primanju Anđele Bogdan u
stalni radni odnos članovi su Predsjedništva usvojili jednoglasno i s odobravanjem.
Uslijedila je rasprava o promjeni računovodstvenog servisa, a izvješće je podnio
predsjednik Dragan Blažević. Naime,
DGIZ je u ožujku proveo natječaj i izabrao
novi računovodstveni servis, ali je zbog
zajedništva i preklapanja poslova zaposlenika HSGI-a i DGIZ-a potrebno imati
zajednički servis. Stoga je posao ugovoren s tvrtkom Poslovni centar Bela, i to za
cijenu koja je povoljnija od iznosa koji se
dosad izdvajao za te poslove. Predložio
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je da se dosadašnjoj voditeljici računovodstva Danici Smole zahvali na suradnji
koja završava 31. srpnja 2015. predajom polugodišnjeg obračuna. Prijedlozi
su prihvaćeni, a potom je predsjednik
osobno i uime članova Predsjedništva
zahvalio Danici Smole na dugogodišnjoj
poslovnoj suradnji.
Na kraju se raspravljalo o aktivnostima
temeljnih društava. Predsjednik je Blažević rekao kako su pripremljeni popis članica HSGI-a i analiza usklađenosti Statuta.
Bila im je predočena i tablica u kojoj je vidljivo da su temeljna društva ažurirala popis članova i podatke o plaćanju članarine.
Ujedno je apelirao na sva društva da svoje
statute moraju uskladiti sa Zakonom o
udrugama do 30. rujna 2015. Posebno
je zamolio potpredsjednike da temeljna
društva potaknu na pojačanu aktivnost,
ali i Nikšu Konjevoda iz DGI-a Dubrovnik
da se uključi u rad Organizacijskog odbora
Sabora hrvatskih graditelja te da se inženjeri, tvrtke i institucije Dubrovačko-neretvanske županije potaknu na to da pridonesu što boljoj organizaciji Sabora 2016.

godine. Nikša Konjevod uzvratio je kako
je DGI Dubrovnik nakon dugo vremena
ponovno aktivan, kako su izabrali novog
predsjednika Dominika Brigovića i tajnika
Ivicu Tutmana, a prihvatio je i obvezu obavješćivanja članova i ostalih zainteresiranih s dubrovačkog područja.
Prof. dr. sc. Vjeran Mlinarić podsjetio je
na to da Hrvatska udruga za organizaciju građenja organizira 12. međunarodnu
konferenciju od 2. do 5. rujna 2015. u Rogoznici. Dosad se prijavilo 120 sudionika,
a članove Predsjedništva pozvao je da o
tome izvijeste svoje kolege. Na Mlinarića
se nadovezao Antun Pospišil iz DAGIT-a
Slavonski Brod koji je govorio o stručnom
putovanju na gradilište mosta preko Drave na dijelu koridora V.c i obilasku Baranje. Potom je Nina Dražin-Lovrec izvijestila da su članovi međimurskog društva
od 25. do 27. lipnja bili na Svjetskoj izložbi
Expo u Milanu, a da u rujnu namjeravaju
održati skupštinu i promijeniti statut. Na
kraju je Adela Visković iz UGIS-a govorila
o priprema za održavanje sajma Saso koji
se tradicionalno održava u listopadu.
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