
825GRAĐEVINAR 68 (2016) 10

Građevinar 10/2016

SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2016

SVEČANO OTVORENJE I POČETAK RADA

PRIPREMILA: Tanja Vrančić

Zanimljiv plenum u prepunoj dvorani
Najviše optimizma u hrvatskome graditeljstvu ulijevaju sredstva 
Europske unije koja bi trebalo iskoristiti do 2020. godine 

Svečano otvorenje sedmog Sabora hr-
vatskih graditelja 2016. u organizaciji 
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 
(HSGI) započelo je 17. studenoga 2016. 
u dvorani Ragusa hotela Croatia u Cavta-
tu. Na početku je, kao i svaki put dosad, 
intonirana državna himna Lijepa naša, a 
potom je Tanja Vrančić, poželjevši dobro-
došlicu svim sudionicima, pozvala članove 
Radnog predsjedništva da zauzmu svoja 
mjesta. Moderator svečanog otvorenja i 
plenarne sjednice bio je Andrino Petković, 
član Izvršnog organizacijskog odbora Sa-
bora, koji je tom prigodom istaknuo kako 
smo se na Saboru hrvatskih graditelja 
okupili sedmi put kako bismo prezenti-
rali postignuća, raspravljali o izazovima i 
nudili rješenja za brži i bolji razvitak gra-
diteljstva kao esencijalnog čimbenika sve-

ukupnog razvitka gospodarstva Republike 
Hrvatske. Geslo Sabora 2016. bilo je: EU 
i hrvatsko graditeljstvo. Kakve nam prilike 
nude europske integracije, koliko su hr-
vatske tvrtke konkurentne na hrvatsko-
me tržištu, tržištu EU-a i trećim tržištima, 
može li naša zakonska regulativa napokon 
biti prorazvojna i s manje administrativnih 
zapreka, kakvi su nam kadrovi i sustav 
obrazovanja neke su od tema, uz čitav niz 
stručnih prezentacija i predavanja, koje su 
se razmatrale na ovogodišnjem Saboru.
Sabor je svečano otvorio Dragan Blaže-
vić, predsjednik Hrvatskog saveza građe-
vinskih inženjera, koji je istaknuo to kako 
se situacija u građevinskome sektoru nije 
znatno popravila od recesijske 2008., no 
najviše optimizma u graditeljstvu ulije-
vaju sredstva europskih fondova. Pritom 

je mislio na financiranje izgradnje Pelješ-
kog mosta. Naime, do 2020. iz europskih 
fondova Hrvatskoj je na raspolaganju 
više od milijardu eura. Kroz te je fondo-
ve moguće realizirati projekte odvodnje i 
vodoopskrbe. Istaknuo je činjenicu da je 
u hrvatskome graditeljstvu trenutačno 
najveći problem nedostatak radne sna-
ge koja je otišla "trbuhom za kruhom". 
Naime, hrvatske tvrtke trebaju približno 
2500 radnika koji su otišli u inozemstvo. 
(Prilog 1.)
Nakon Blaževićeva obraćanja okupljeni-
ma pozdravljeni su gosti Sabora, osobito 
predstavnici predsjednice Republike Hr-
vatske pod čijim je visokim pokrovitelj-
stvom Sabor održan, kao i predstavnici 
supokrovitelja iz Ministarstva graditelj-
stva i prostornog uređenja, Ministarstva 
pomorstva, prometa i infrastrukture, Mi-
nistarstva regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije, Ministarstva zaštite oko-
liša i prirode te Ministarstva poljoprivrede.
Prisutne su pozdravili i predsjednik Hr-
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vatske komore inženjera građevinarstva 
Zvonimir Sever i direktor sajma BAU 
Mirko Arend. Nakon kratkog pozdrava i 
prisjećanja na prvo izdanje Sabora Zvo-
nimir Sever istaknuo je važnost hrvat-
skoga graditeljstva i utjecaj Komore na 
ukupni razvoj Hrvatske. Napomenuo je 
kako u Europskoj komisiji postoji težnja 
kojom bi se uvele određene promjene u 
građevinskome sektoru te naglasio važ-
nost da se dio formalnog obrazovanja 
zamijeni praksom. 
Mirko Arend, direktor sajma BAU, ista-
knuo je to da se taj ugledni svjetski sa-
jam namijenjen projektantima i promociji 
građevinskog materijala održava već du-
lje od pedeset godina, svake druge godi-
ne u mjesecu siječnju. Tijekom predstav-
ljanja istaknuto je kako u skladu s dugo-
godišnjom tradicijom već dva mjeseca 

prije početka sajma nema više slobodno-
ga izložbenog prostora. Očekuje se da će 
Bau 2017 ugostiti više od 2000 izlagača 
iz četrdesetak zemalja i da će pretpo-
stavljeni udio inozemnih tvrtki biti veći 
od trideset posto. Sajam u posljednje vri-
jeme sve više privlači inozemne izlagače 
i posjetitelje pa među inozemnim tvrtka-
ma vlada velika potražnja za izložbenim 
prostorom. Bau već od 2005. bilježi za-
nimanje koje premašuje postojeći izlož-
beni prostor zbog čega organizatori vode 
dugačke liste čekanja (sada je na čekanju 
približno 400 tvrtki), a valja istaknuti to 
da pritom strani izlagači imaju određenu 
prednost pred onima iz zemlje domaćina 
– Njemačke. Hrvatsku će na tome sajmu 
predstavljati 17 tvrtki.
Sudionike svečanog otvorenja pozdravio 
je i Branko Baričević, predstavnik Europ-

ske komisije u Republici Hrvatskoj, koji je 
tom prigodom rekao kako se ulaskom u 
Europsku uniju Hrvatskoj otvorila velika 
šansa. Baričević je istaknuo i da Europska 
komisija posebno cijeni građevinski sektor 
zbog njegove velike uloge u zapošljavanju 
ljudi. Osvrnuo se na stanje prije krize i na-
kon nje te naglasio kako se osjeća blagi 
oporavak, no da je i dalje osjetan nedo-
statak ljudi i sredstava. Uime Europske 
komisije predstavio je nekoliko načina 
kojima se nastoji pomoći građevinskome 
sektoru, a među njima su i obrazovanje te 
ulaganje u inovacije kako bi se potaknula 
konkurentnost na tržištu rada.
Na kraju je Nikola Dobroslavić, dubro-
vačko-neretvanski župan, kao izaslanik 
predsjednice Republike Hrvatske Kolin-
de Grabar-Kitarović pozdravio sudionike 
Sabora hrvatskih graditelja 2016. Pritom 

Intoniranje hrvatske himne

Radno predsjedništvo Sabora 
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je istaknuo probleme s kojima se hrvat-
sko graditeljstvo suočavalo u proteklome 
razdoblju, ali i nadu kako će se s novim 
investicijskim valom to zasigurno pro-
mijeniti. Župan vjeruje da će se u velikoj 
investiciji izgradnje Pelješkog mosta naći 
mjesto i za hrvatske graditelje, kao i u 
izgradnji autoceste Ploče – Osojnik na 
kojoj inzistira Dubrovačko-neretvanska 
županija, a koja bi trebala biti dio Jadran-
sko-jonske autoceste sufinancirane EU-
ovim sredstvima.
Nakon svečanog otvorenja Sabora Do-
miniku Brigoviću i prof. dr. sc. Josipu Ma-
rušiću uručene su nagrade za životno 
djelo. Dobitnici su pozvani na pozornicu 
na kojoj je prikazana kratka prezentaci-
ja njihova života i djela, a obrazloženja je 
čitao mr. sc. Danko Holjević. Riječ je bila 
o ponešto skraćenim i prezentaciji prila-
gođenim obrazloženjima usvojenima na 
Skupštini, a u nastavku prikaza Sabora 
hrvatskih graditelja prezentirani su i po-
sebni portreti dobitnika. Nagrade u obli-
ku povelje dobitnicima su svečano uručili 
Dragan Blažević, predsjednik HSGI-a, i 
prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, predsjednik 
Izvršnog organizacijskog odbora i Znan-
stvenog odbora Sabora. Uime nagrađe-
nih okupljenima je zahvalio prof. dr. sc. 
Josip Marušić. (Prilog 2)

Obraćanje Zvonimira Severa, predsjednika 
Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Obraćanje Branka Baričevića, predstavnika 
Europske komisije u Republici Hrvatskoj

Obraćanje župana Nikole Dobroslavića, 
izaslanika predsjednice Republike Hrvatske

Dodjela nagrada za životno djelo


