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SJEDNICA PREDSJEDIŠTVA HSGI-a

Pripreme za Skupštinu HSGI-a
Dogovoreno je da će se redovita Skupština Hrvatskog saveza
građevinskih inženjera održati 13. svibnja 2016. u Slavonskom Brodu
Sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a),
deveta u ovome sazivu, održana je 12.
travnja 2016. u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik Dragan Blažević, dipl.
ing. građ.
Nakon kratkog pregleda zaključaka
usvojenih na prethodnoj sjednici i obrazloženja koje je podnio predsjednik Dragan Blažević jednoglasno je usvojen
zapisnik sa 8. sjednice Predsjedništva
održane 15. ožujka 2016. u Zagrebu.
Podneseno je Izviješće o provedbi programa stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenoga 2015. do 11.
travnja 2016. koje je pripremio prof. dr.
sc. Josip Rupčić. S obzirom na to da od
izvješća podnesenog na prošloj sjednici
Predsjedništva nije bilo promjena, prof.
Rupčić smatra da je odaziv na stručne
seminare jako slab i izrazio je nadu da
će u narednom razdoblju odaziv biti bolji.
Naime, rekao je kako bi polaznici trebali
biti svjesni toga da bez stalnoga stručnog
usavršavanja nema napretka u struci.
Dogovoreno je da će se redovita Skupština HSGI-a održati 13. svibnja 2016.
u hotelu Art, u Slavonskom Brodu. Članovi Predsjedništva dobili su na uvid
predloženi dnevni red redovite godišnje
Skupštine te su predložili da se nadopuni s dvije točke: organizacijom Sabora
hrvatskih graditelja 2016. i usvajanjem
Pravilnika o stručnom usavršavanju te

izborom voditelja. U subotu 14. svibnja
2016. sudionici Skupštine obići će novoizgrađeni podvožnjak u Slavonskom
Brodu. Potom će autobusom biti prevezeni do mosta preko rijeke Drave kod
Osijeka, a u planu je i obilazak novoga
drvenog mosta u Parku prirode Kopački
rit. Zlata Dolaček-Alduk predložila je i
obilazak nove zgrade Građevinskog fakulteta u Osijeku, što je i prihvaćeno.
Predsjednik Blažević podsjetio je na
to da prema Pravilniku o nagradama
temeljna društva trebaju dostaviti prijedloge za godišnju nagradu. DAGIT
Slavonski Brod za godišnju nagradu
predložio je projekt izgradnje podvožnjaka na križanju željezničke pruge
i državne ceste u Slavonskom Brodu,
odnosno članove DAGIT-a Danijela
Obada, voditelja radova na gradilištu;
Tomislava Pitlovića, glavnog nadzornog
inženjera, i Nenu Kladarića, voditelja
Nadzornog središta Slavonski Brod pri
HŽ Infrastrukturi.
Tanja Vrančić, direktorica HSGI-a, izvijestila je okupljene o radu Izvršnoga
organizacijskog odbora Sabora hrvatskih graditelja 2016., koji u užem i proširenom sastavu radi na intenziviranju
priprema za njegovo održavanje te na
animiranju i informiranju potencijalnih
sudionika. Rekla je kako su članovi užeg
sastava Organizacijskog odbora bili kod
ministra graditeljstva i prostornog ure-

đenja te ministra zaštite okoliša i prirode. U tijeku su i razgovori s potencijalnim sponzorima, a ljude se potiče da
napišu sažetke radova.
Predsjednik Blažević rekao je da uži tim
IOOS-a ulaže veliki napor u pronalaženje sponzora i uspostavljanje kontakata
u ministarstvima graditeljstva i prostornog uređenja, poljoprivrede, zaštite
okoliša, regionalnog razvoja i fondova
EU-a, gospodarstva te pomorstva, prometa i infrastrukture.
Dragan Blažević izvijestio je kako je zajedno s prof. Stjepanom Lakušićem,
Dragutinom Mihelčićem i Andrinom
Petkovićem bio na sastanku kod ministra graditeljstva i prostornog uređenja.
Razgovor je bio konstruktivan. Tom su ga
prigodom izvijestili o organizaciji Sabora
hrvatskih graditelja i podsjetili na aktivnosti HSGI-a. Ministar je pokazao veliku
zainteresiranost, a u ministarstvu su
predložili i suradnju HSGI-a s australskim
građevinskim tvrtkama kojima su vlasnici Hrvati.
Željka Šarić je uime radne grupe za nastavak provođenja stručnog usavršavanja izvijestila kako je radna grupa pripremila prijedlog pravilnika o provođenju
stručnog usavršavanja u područjima
prostornog uređenja i gradnje. Izrada
pravilnika je u završnoj fazi, ali prijedlozi
još stižu te je izrazila nadu da će sve biti
završeno do 15. travnja 2016. Rekla je i
to da su članovi DGIZ-a donijeli odluku
da se Miljana Brkić predloži za predsjednicu Verifikacijskog povjerenstva.
Nina Dražin-Lovrec pozvala je Predsjedništvo HSGI-a da svoju proširenu sjednicu održi 3. lipnja 2016. u Čakovcu jer će
taj dan biti održana proslava 55. obljetnice Društva.

www.sabor.hsgi.org
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