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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Razgovori o posebnim uzancama u građenju
Posebnim uzancama o građenju uređuju se odnosi između naručioca
i izvođača radova u poslovima izvođenja radova na građevinama, one
su kodificirani poslovni običaji u području građenja koji su se ustalili
u graditeljskoj djelatnosti
Četrnaesta sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
(HSGI-a) održana je 8. studenoga 2016.
u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik
Dragan Blažević, dipl. ing. građ.
Nakon kratkog pregleda zaključaka
usvojenih na prethodnoj sjednici jednoglasno je usvojen zapisnik s 13. sjednice
Predsjedništva održane 13. rujna 2016.
u Zagrebu.
U uvodnome dijelu sjednice Anđela
Bogdan iznijela je preliminarni izvještaj
o Saboru hrvatskih graditelja održanome 17. i 18. listopada 2016. u Cavtatu.
Sabor je otvorio Dragan Blažević, predsjednik HSGI-a. Na otvorenju Sabora
sve nazočne pozdravio je dubrovačkoneretvanski župan Nikola Dobroslavić, izaslanik Kolinde Grabar-Kitarović,
predsjednice Republike Hrvatske. Skup
su pozdravili i Branko Baričević, predstavnik Europske komisije u Republici
Hrvatskoj, Mirko Arend, direktor sajma
Bau München, te Zvonimir Sever, predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Na Saboru su uručene dvije
nagrade za životno djelo, i to Dominiku
Brigoviću iz DGIT-a Dubrovnik i prof. dr.
sc. Josipu Marušiću iz DGIZ-a. Održana
su četiri okrugla stola, i to Hrvatsko otvoreno tržište inženjerskih usluga, Zakonska
regulativa - iskustva, problemi i rješenja,
Infrastrukturna problematika grada Dubrovnika te Posebne uzance u građenju,
na kojima su bile vođene vrlo aktivne
rasprave. Sabor je bio dobro popraćen u
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sredstvima javnog informiranja, a jedan
je prilog objavljen i na državnoj televiziji.
Nakon Sabora stiglo je nekoliko poziva
sudionika, najviše iz Bosne i Hercegovine, koji su iznijeli pozitivna mišljenja
o organizaciji i cijelome konceptu rada
Sabora. Zatražili su zaključke sa Sabora
jer ista problematika muči i njihove inženjere.
Predsjednik Predsjedništva HSGI-a Dragan Blažević rekao je to kako je održavanjem Sabora hrvatskih graditelja HSGI
dobio izuzetne reference, da je pokazao
da i dalje aktivno i kvalitetno radi, a ostvareni su i vrlo vrijedni kontakti sa sudionicima, predavačima, institucijama
na svim razinama te izlagačima.
Na kraju Blažević je zahvalio prof. dr. sc.
Stjepanu Lakušiću, Dragutinu Mihelčiću
i Andrinu Petkoviću na velikome trudu i
zalaganju uloženome u organizaciju Sabora hrvatskih graditelja 2016.
Na sjednici Predsjedništva podneseno je
i Izviješće o provedbi programa stručnog
usavršavanja za razdoblje od 1. studenoga 2015. do 11. travnja 2016. koje
je pripremio prof. dr. sc. Josip Rupčić.
Seminare su održali DGI Zagreb (devet
seminara s 414 polaznika), DAGIT Nova
Gradiška (jedan seminar s 15 polaznika),
DGI Rijeka (jedan seminar s 15 polaznika), DGITM Čakovec (tri seminara sa 71
polaznikom), Dubrovnik (dva seminara
sa 17 polaznika), Slavonski Brod (jedna
stručna ekskurzija na koju se odazvalo 35 polaznika), DGIT Varaždin (jedna

stručna ekskurzija na koju se odazvalo
48 polaznika) i DAGIT Vinkovci (jedan
seminar s 23 polaznika). Ukupno je održano 18 seminara, dvije stručne ekskurzije i tri stručna skupa na kojima su ukupno sudjelovala 1322 polaznika koja su
ostvarila 16.451 bodova struke i 7280
bodova građevno-tehničke regulative.
Predsjednik Blažević zaključio je da se
rezultati provedbe stalnoga stručnog
usavršavanja mogu smatrati zadovoljavajućima s obzirom na probleme s kojima se suočava graditeljstvo u RH.
Miljana Brkić, nova voditeljica stručnog usavršavanja, pripremila ja plan za
novo petogodišnje razdoblje, od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2021. To
je zasad radna verzija koja se šalje svim
članovima Verifikacijskog povjerenstva
na usuglašavanje. Konačni prijedlog
stručnog usavršavanja bit će predočen
na prihvaćanje svim članovima Predsjedništva na sljedećoj sjednici. Napomenula je kako kao voditeljica stručnog
usavršavanja treba imenovati članove
Verifikacijskog povjerenstva koje ima
pet članova. Za članove predložila je
Mirnu Amadori, Željku Šarić, prof. dr.
sc. Josipa Rupčića i prof. dr. sc. Vjerana
Mlinarića. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Brkić je istaknula i to kako je prema Pravilniku o provođenju stručnog usavršavanja uvedeno bodovanje seminara, ali
istodobno i vrednovanje prema nastavnim satima. Također je rekla kako regulativu nije potrebno odvajati od stručnih
sati. Potom je prihvaćeno da će na snazi i dalje ostati odvajanje regulative od
struke.
Uz pozive za sjednicu predsjednik Blažević svim članovima Predsjedništva
uputio je prijedlog programa rada i financijskog plana za 2017. Zamolio je
sva temeljna društva da pošalju svoje
prijedloge prije sjednice Predsjedništva
koja će se održati u prosincu 2016.

GRAĐEVINAR 68 (2016) 11

Građevinar 11/2016

DRUŠTVENE VIJESTI

O uzancama o građenju izvijestila je
Željka Šarić. Posebnim uzancama o građenju uređuju se odnosi između naručitelja i izvođača radova u sklopu radova
na građevinskim objektima. One su
kodificirani poslovni običaji u području
građenja i sadrže poslovne (trgovačke)
običaje koji su se ustalili u graditeljskoj
djelatnosti do dana donošenja uzanci. Ti
običaji nisu se, u najvećoj mjeri, promijenili do danas pa se navedene uzance
i danas ugovaraju kao pravni izvor koji
uređuje odnose između ugovaratelja u
poslovima gradnje
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca na temelju članka 199. Zakona o gradnji (NN
153/2013) pokrenuli su inicijativu i
objavili prijedlog teksta nacrta posebnih
uzanci o građenju. U iznošenje prijedloga mogu se uključiti svi koji to žele.
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Na sjednici se razgovaralo o članarini
HSGI-a za 2017. te o pretplati na časopis Građevinar. Dogovoreno je kako će se
za sljedeću sjednicu pripremiti službeni
dokument - cjenik za 2017. godinu.
Na kraju se razgovaralo o aktivnostima
temeljnih društava. Tako je Miljana Brkić
pozvala okupljene na stručni seminar
Dani vodoopskrbe koji je Hrvatska udruga stručnjaka za vodu, odvodnju i plin
organizirala 8. studenoga.
Prof. dr. sc. Vjeran Mlinarić potvrdio je to
da će se Konferencija Hrvatske udruge
za organizaciju građenja održati od 27.
do 30. rujna 2017. u Poreču. Prva obavijest i poziv bit će poslani u sljedećim
tjednima. Željka Šarić najavila je stručni seminar Aktualna građevno-tehnička
regulativa koji je DGI Zagreb organizirao
25. studenoga. Istoga dana održan je i
Bal građevinara.

Dragan Blažević rekao je to kako je DGI Rijeka pokrenuo aktivnosti međulaboratorijske usporedbe koja se bavi vodonepropusnim ispitivanjem kanalizacije i ostalih
voda za sve ovlaštene laboratorije RH
koji ispituju kanalizacijske sustave. Mirna
Amadori izvijestila je okupljene o tome da
su članovi DGIT-a Varaždin od 7. do 10.
listopada bili na stručnoj ekskurziji u Poljskoj na kojoj je sudjelovalo 66 sudionika.
Antun Pospišil rekao je to kako su u Slavonskom Brodu 28. listopada održali
stručno predavanje o energetskoj učinkovitosti u pokretu. U organizaciji seminara pomgli su im predstavnici projekta
Croskills.
Željko Andričević izvijestio je kako su
članovi DAGIT-a Vinkovci bili na stručnoj
ekskurziji u Trogiru gdje su obišli gradilište novog mosta. Na ekskurziji je bilo 30
sudionika.
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