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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Pripreme za 3. hrvatski graditeljski forum
HSGI mora pronaći mjesto u stručnom usavršavanju s obzirom
na teritorijalnu rasprostranjenost, veliko iskustvo u provođenju i
zanimanje svojih članova

Predsjedništvo Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a), treća u ovom
sazivu, održana je 15. rujna 2015. u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik Dragan Blažević, dipl. ing. građ.
Nakon što je jednoglasno usvojen zapisnik s prošle sjednice, objedinjene su
druga i treća točka najavljenoga dnevnog reda te se raspravljalo o stručnom
usavršavanju u ovoj i sljedećoj godini, ali
i o Zakonu o poslovima i djelatnostima
prostornog uređenja i gradnje. Izvješće
o provedbi programa stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenoga 2014.
do 11. rujna 2015. pripremio je voditelj
stručnog usavršavanja prof. dr. sc. Josip Rupčić. Seminare je održalo sedam
temeljnih društava (DGIM, DGIR, DAGIT
Slavonski Brod, UGIS, DGIT Varaždin, DAGIT Vinkovci i DGIZ) i bila su održana ukupno 24 stručna događanja (20 seminara i
četiri stručna putovanja) na kojima je bilo
573 sudionika. Održani su i 2. hrvatski
graditeljski forum s 240 polaznika, 4. savjetovanje o uređenju rijeke Save u organizaciji Udruge Slap na kojemu je bilo 100
polaznika te stručni skup o suvremenim
tehnologijama hidrauličkog modeliranja
u organizaciji Hrvatske udruge stručnjaka za vodu, odvodnju i plin na kojemu je
bilo 108 sudionika. Ukupno su u proteklom razdoblju održana 23 skupa na koja
se odazvalo 1190 polaznika i na kojima
je dodijeljeno 12.656 bodova za potrebe
stručnog usavršavanja.
Izvješće je zaključeno tvrdnjom da se u
provedbu stručnog usavršavanja treba-
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ju uključiti sva temeljna društva jer je to
jedna od njihovih osnovnih aktivnosti, a
izražena je i nada da će se do kraja obrazovnog razdoblja dostići broj sudionika
iz prošle godine. Sva temeljna i specijalistička društva trebaju dostaviti planove stručnog usavršavanja za obrazovno
razdoblje 2015./2016. do 15. listopada
2015. Kao i dosad, planovi moraju sadržavati popise seminara i tema, razrađenu
satnicu, popise voditelja i predavača te
njihove životopise.
U raspravu se uključio predsjednik Dragan Blažević koji je predložio da se planovi temeljnih društava uime HSGI-a proslijede Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. U raspravu se uključio
i Ivan Kovačić, voditelj pripremnih seminara za polaganje stručnih ispita u DGIZu. Podsjetio je da su u srpnju donesena
dva nova zakona, već spomenuti Zakon
o prostornom uređenju i gradnji te Zakon
o inženjerskoj komori. HSGI je prije donošenja nadležnom ministarstvu poslao
svoje primjedbe, ali one nisu prihvaćene,
barem ne onako kako se to očekivalo. U
Zakonu o komorama među ostalim piše
da provedbu stručnog usavršavanja provode komore i strukovne udruge, dakle i
HSGI i sve njegove članice. Zakon nadalje
propisuje da se članovi komora moraju kontinuirano usavršavati, da komore
provode i donose program stručnog usavršavanja te da o tome izdaju posebnu
potvrdu. S obzirom na teritorijalnu rasprostranjenost, iskustvo u provođenju
stručnog usavršavanja i zanimanje svojih

članova, pitanje je kako bi u tome HSGI
mogao pronaći svoje mjesto. Zato što
prije treba razgovarati s predstavnicima
Komore i pokušati dogovoriti zajedničku
provedbu.
U raspravi koja je uslijedila izneseno je da
je već prije formirana radna skupina (Čupić, Amadori, Dražin-Lovrec, Brkić i Poljanić) koja će pripremiti plan aktivnosti
i razgovarati s predstavnicima Komore.
U raspravi je sudjelovao i Zdravko Jurčec
koji je posebno zahvalio Ivanu Kovačiću, ponajprije na suradnji u pripremama
primjedaba na zakone. U raspravi su još
sudjelovali Adela Visković, Boris Čupić
i Davor Petračić, a govorilo se o potrebi
razgovora sa svim komorama jer mnoga
temeljna društva imaju članove različitih
struka, o sadržaju časopisa Građevinar i
dopisu Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u kojem bi se iznijelo
kako su novi zakoni doveli u pitanje postojanje HSGI-a i njegovih temeljnih članica.
Na kraju je rasprave o stručnom usavršavanju zaključeno da će HSGI i temeljna
društva nastaviti provoditi stručno usavršavanje te da temeljna društva do 15.
listopada 2015. trebaju dostaviti svoje
planove koji će biti pregledani i proslijeđeni Ministarstvu.
Uslijedila je rasprava o financijskom stanju i dogovoru o postupanju temeljnih
društava. Tanja Vrančić izvijestila je kako
se troškovi HSGI-a nisu povećavali, ali
se nisu povećavali ni prihodi. Doduše,
postoje naznake da bi se to moglo promijeniti jer se očekuju neki najavljeni doprinosi. Izvješće je zaključeno tvrdnjom
da je financijska situacija vrlo ozbiljna.
Predsjednik je Blažević nadodao kako su
podbacili prihodi koje je HSGI očekivao
od stručnog usavršavanja, da ne treba
povećavati troškove i da se treba držati
usvojenoga financijskog plana. Nadodao je kako su svi članovi Predsjedništva
elektroničkom poštom dobili popis tvrt-
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ki i zamolio je sve nazočne da u svojim
sredinama pomognu u dobivanju sponzorstava ili donacija. Potom je usvojeno
financijsko izvješće.
Postignut je i dogovor oko održavanja
Hrvatskog graditeljskog foruma 2015.
Tanja Vrančić izvijestila je da će se taj
stručni skup održati 10. i 11. studenoga 2015. u hotelu International u Zagrebu. Glavne su teme obrazovanje, novi
građevinski projekti u 2015. i 2016.,
ulaganja u turizam te energetska učinkovitost. Dogovoreno je 18 pozivnih
predavanja, a pokrovitelj je Ministarstvo
graditeljstva i prostornoga uređenja. Za
sljedeću je sjednicu najavljen detaljni financijski plan.
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Rasprava o aktivnostima temeljnih društava redovito je na dnevnom redu svake
sjednice Predsjedništva. Željko Andričević
izvijestio je da DAGIT Vinkovci priprema
proslavu 60. obljetnice postojanja koja će
se održati 16. listopada 2015. Sljedećeg će
dana sudionici razgledati Gunju, odnosno
gradnju i obnovu poplavljenih kuća. Prof.
dr. sc. Vjeran Mlinarić iz HUOG-a izvijestio
je da je od 2. do 5. rujna 2015. održana 12.
međunarodna OTMC konferencija na kojoj
je bilo 169 sudionika iz Hrvatske i svijeta.
Ujedno su održali skupštinu i usvojili novi
statut. Mirna Amadori izvijestila je da je
DGIT Varaždin od gradske uprave dobio
potvrdu za novi statut, da pripremaju
seminar o novim zakonima i da počet-

kom listopada idu na stručno putovanje u
Istanbul. Adela Visković iz UGIS-a najavila
je skoru skupštinu i usvajanje statuta, a
pripremaju se i za sajam SASO koji će se
tradicionalno održati u listopadu.
Na kraju je Boris Čupić izvijestio kako
je sazvao sjednicu Nadzornog odbora
UOVG-a. Udruga je neaktivna i ne ispunjava svrhu svog postojanja, a prema novom Zakonu ionako svi voditelju trebaju
biti članovi Komore. Na sjednici nije bio
nazočan ni predsjednik Bruno Müller, već
samo dva člana Predsjedništva. Iznesen
je prijedlog da bi trebalo sazvati Skupštinu UOVG-a i donijeti odluku o prestanku
djelovanja te napraviti financijsku razrješnicu. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
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