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PRILOG 1. – IZVJEŠĆE O RADU PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Nastavlja se provedba stručnog usavršavanja
Trenutačna je situacija takva da se temeljna društva trebaju međusobno pomagati
i aktivno raditi, pa je radi očuvanja digniteta struke i povećanja ukupnog kvantuma
znanja važno nastaviti s provedbom stručnog usavršavanja

Osvrt na 48. Izbornu skupštinu
Četrdeset i osma Izborna skupština
HSGI-a održana je 8. svibnja 2015. u prostorijama hotela International u Zagrebu.
Zastupnici Skupštine izabrali su Dragana
Blaževića, dipl. ing. građ., za predsjednika, Borisa Čupića, dipl. ing. građ., za zamjenika predsjednika, Željka Andričevića,
dipl. ing. građ., za potpredsjednika, Mirnu
Amadori, dipl. ing. građ., za potpredsjednicu, Adelu Visković, dipl. ing. građ., za
potpredsjednicu te Željku Šarić, dipl. ing.
građ., za tajnicu.
Za članove Nadzornog odbora izabrani su
Vesna Čoti, dipl. ing. građ.; mr. sc. Nada
Marđetko-Škoro, dipl. ing. građ.; Dragutin
Matotek, dipl. ing. građ.; Branko Poljanić,
dipl. ing. građ., i Jakov Vidović, dipl. ing. građ.
Potvrđeno je da su članovi Predsjedništva po Statutu i dalje glavni i odgovorni
urednik časopisa Građevinar prof. dr. sc.
Stjepan Lakušić, voditelj stručnog usavršavanja prof. dr. sc. Josip Rupčić i predsjednik UOVG-a Bruno Muller.
Za likvidatora HSGI-a izabran je prof. dr.
sc. Josip Marušić, dipl. ing. građ.
Djelovanje HSGI-a u proteklome razdoblju obilježilo je sudjelovanje u procedurama usvajanja nove zakonske regulative. U tome razdoblju održano je devet
sjednica Predsjedništva.
Sabor hrvatskih graditelja 2016.
Graditeljstvo je najstarija i najvažnija
gospodarska grana koja u današnje vri-
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jeme mora biti zasnovana na kvalitetnoj
dugoročnoj strategiji. Građenje je kao neizostavna sastavnica razvoja neizmjerno
važno za cijelo hrvatsko društvo i zbog
toga se moraju osigurati razvojni projekti
koji mogu pokrenuti novi rast graditeljstva i društva u cjelini. Takvi su projekti
danas teško ostvarivi bez sredstava iz
EU-ovih fondova. Upravo su te činjenice oblikovale ovogodišnji tematski naziv
Sabora– EU i hrvatsko graditeljstvo.
Ove godine od 17. do 18. listopada u hotelu Croatia u Cavtatu održat će se sedmi
Sabor hrvatskih graditelja u organizaciji
HSGI-a i suorganizaciji Hrvatske komore
inženjera graditeljstva. Teme Sabora bit će
prometna infrastruktura, gospodarenje
otpadom, vodno gospodarstvo, energetika i industrija te investicije u turizam
i poljoprivredu, a zemlja partner bit će
Poljska.
Sabor se organizira na sastancima Izvršnoga organizacijskog odbora te uže skupine za pripremu Sabora koju vodi Stjepan Lakušić, uz sudjelovanje Dragutin
Mihelčića, Andrina Petkovića i Dragana
Blaževića i koordinaciju direktorice HSGIa Tanje Vrančić.
Do sada se razgovaralo sa svim resornim
ministrima, a potporu su potvrdili ministar graditeljstva i prostornoga planiranja,
ministar zaštite okoliša i prirode, ministar
poljoprivrede, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture te ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ministri su pristali biti supokrovitelji i obećali
su sudjelovati u radu Sabora. Članovi uže

skupine Izvršnoga organizacijskog odbora
dogovorili su u mnogim tvrtkama sponzorstvo i dolazak njihovih zaposlenika na
Sabor hrvatskih graditelja.
Stručno usavršavanje – daljnja provedba
programa stručnog usavršavanja
Program stručnog usavršavanja stalna
je i najvažnija aktivnost svih članica Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. S
obzirom na to da su u srpnju 2015. usvojena dva nova zakona, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja
i gradnje te Zakon o inženjerskoj komori,
koji su stručno usavršavanje definirali kao fakultativno i preporučeno, a Hrvatsku komoru građevinskih inženjera kao
instituciju koja donosi program stručnog
usavršavanja i provodi ga, Predsjedništvo je na svakoj svojoj sjednici imalo točku dnevnog reda posvećenu stručnome
usavršavanju.
Osnovana je radna skupina za razgovor s
predstavnicima Komore, a Ministarstvu
graditeljstva i prostornog uređenja upućen je dopis vezan uz obavijest o mogućim utjecajima tih zakona na djelovanje
HSGI-a, odnosno na njegov opstanak, a
time i svih njegovih temeljnih članica.
Rezultat je novog zakona da je provedba stručnog usavršavanja omogućena
svima, dok je izrada programa stručnog
usavršavanja, kao i njegova evidencija,
zakonski regulirana ovlastima stručnih
komora.
Temeljna društva nalaze se na tržištu i
ne mogu se oslanjati na državne odluke. Trenutačna je situacija takva da se
temeljna društva trebaju međusobno
pomagati i aktivno raditi. Stoga je radi
očuvanja digniteta struke i povećanja
ukupnog kvantuma znanja važno nastaviti s provedbom stručnog usavršavanja.
Kako bi HSGI i dalje učinkovito provodio
stručna usavršavanja odlučeno je da će
se izraditi poseban pravilnik koji će regu-
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svoje primjedbe u kojima se Ministarstvu
predlaže da se zakoni racionaliziraju, da
se na izradi prijedloga za smanjivanje
broja propisa iz regulative angažiraju
stručni ljudi koji nisu zaposleni u Ministarstvu te da se u izradu novih propisa
građevno-tehničke regulative uključe
predavači koji predaju na pripremnome
seminaru za polaganje stručnog ispita u
DGIZ-u, no ti prijedlozi nisu usvojeni.
Temeljne članice

Dragan Blažević podnio je izvješće o radu predsjedništva HSGI-a

lirati nov princip i organizaciju stručnog
usavršavanja koje provode HSGI i njegove temeljne članice.
Tehnička regulativa
U proteklome razdoblju usvojeno je više
zakona važnih za graditeljstvo . Dana 13.
srpnja 2015. Hrvatski sabor usvojio je
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. U sastavljanje primjedaba na prijedlog Zakona nije
se uključio samo naš Odbor za tehničku
regulativu, već cjelokupno članstvo, a posebno aktivni bili su članovi varaždinskog
i zagrebačkog društva, koji su sudjelovali
u radu Saborskog odbora za prostorno
uređenje i graditeljstvo, gdje su iznosili i
zastupali interese HSGI-a i svih njihovih
članova. Primjedbe HSGI-a prihvaćene su
u manjoj mjeri.
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Novi Zakon donio je novosti za pružatelje
usluga građenja, uredio je djelovanje nekih novih profesija, na nov je način uredio
područje stručnog usavršavanja, poslovanje stranih osoba u Hrvatskoj i priznavanje inozemne stručne kvalifikacije
te poslovanje hrvatskih fizičkih i pravnih
osoba na području europskoga gospodarskog prostora. Ukinuo je dosadašnje
suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja jer predstavljaju nepotrebne administrativne zapreke za hrvatske građevinske tvrtke, a ujedno ih stavljaju u neravnopravan položaj jer tvrtke iz ostalih
članica Europske unije u Hrvatskoj mogu
graditi bez suglasnosti, tj. prema pravilima država njihova poslovnog nastana, a
mnoge zemlje članice nemaju propisanu
obvezu pribavljanja suglasnosti.
U sklopu savjetovanja o Pravilniku o polaganju stručnog ispita HSGI je poslao

Sva su društva uskladila svoje statute u
skladu sa Zakonom o udrugama i Statutom HSGI-a. Nakon duljeg razdoblja opet
se okupilo i aktiviralo Društvo građevinskih inženjera Dubrovnik te su se odmah
uključili u organizaciju Sabora 2016.
godine. Nažalost, zbog smanjenja broja
članova ugasilo se društvo građevinskih
inženjera iz Siska.
Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje voditelji građenja i radova sada moraju imati ovlaštenja
za obavljanje djelatnosti. To znači da svi
voditelji građenja i radova koji žele obavljati
taj posao moraju biti članovi Hrvatske komore inženjera graditeljstva. Ta će se odredba sigurno negativno odraziti na brojnost
članstva Udruge ovlaštenih voditelja građenja – specijalističke članice HSGI-a.
Teško snalaženje u odredbama zakonske regulative u upravnim postupcima
motiviralo je člana Predsjedništva i predstavnika karlovačkog društva Davora Petračića, dipl. ing. građ., da izradi plakat na
kojemu je pregledno prikazan postupak
dobivanja građevinske dozvole i nastavak realizacije do najsitnijih i najvažnijih detalja. Taj dijagram tijeka od ideje o
gradnji do upisa u gruntovnicu, odnosno
njegove impresivne dimenzije 1,00 x
3,00 m, koje objedinjavaju 10-ak zakona
i pravilnika koji okružuju Zakon o gradnji
prezentiran je Predsjedništvu HSGI-a,
Ministarstvu graditeljstva i prostornog
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uređenja te Ministarstvu gospodarstva, a
može poslužiti svim zainteresiranima za
uočavanje točaka u upravnome postupku
koje se mogu poboljšati.
Vrijedno je spomenuti kako ljubav prema graditeljstvu ne hlapi lako. Na mostu
preko rijeke Drave u Osijeku dugogodišnji član vinkovačkog društva Zvonimir
Zahoray proslavio je sa svojih sedmero
kolega 61. obljetnicu mature. U listopadu prošle godine DAGIT Vinkovci obilježio je 55. obljetnicu osnutka i djelovanja.
U sklopu proslave okupljeni su obišli
Rajevo Selo i Gunju, područja koja su
najviše stradala u nedavnim poplavama
i u kojima su se u pružanju pomoći nesebično angažirali i naši članovi. I DGIT
Međimurje također proslavlja 55. obljetnicu, koja će se održati 3. lipnja 2016. I
jedna i druga obljetnica hvale su vrijedne. Čestitamo!
Izdavačka djelatnost
U proteklome razdoblju, usprkos velikoj financijskog krizi, kao i do sada, redovito je
izlazio časopis Građevinar. U suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu s kojim je sklopljen ugovor pokrenuta je
i prodaja tehničkih knjiga i publikacija. Time
smo pridonijeli širenju graditeljske struke i
tehničkih znanja te je HSGI ponovo pokrenuo nekad jednu od važnijih aktivnosti i na
tome će ustrajati i dalje.
S obzirom na to da je naš dugogodišnji
djelatnik i kasnije vanjski suradnik Branko Nadilo otišao u mirovinu, ovo je prilika
da podsjetimo na njegovo veliko zalaganje za HSGI i časopis Građevinar, na čemu
mu posebno zahvaljujemo. O izdavačkoj
djelatnosti više u izvješću glavnog i od-
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govornog urednika Građevinara prof. dr.
sc. Stjepana Lakušića.
Aktivnosti HSGI-a
Od prošle Izborne skupštine Predsjedništvo je održalo devet redovitih i jednu
proširenu sjednicu Predsjedništva. Proširena sjednica Predsjedništva Hrvatskog
saveza građevinskih inženjera održana je
16. listopada 2015. u Vinkovcima u povodu 55. obljetnice osnutka i djelovanja
DAGIT-a Vinkovci.
Na prošloj je Skupštini usvojen novi Statut HSGI-a radi usklađivanja s odredbama Zakona o udrugama, što su sa svojim
statutima učinile i sve temeljne članice .
Radi usklađivanja Pravilnika za provođenje stručnog usavršavanja s novom
zakonskom regulativom izrađen je novi
Pravilnik HSGI-a za provođenje stručnog
usavršavanja kojim se definira nastavak
provođenja stručnog usavršavanja, a
usvojio se na Skupštini.
HSGI je preko programa stručnog osposobljavanja zaposlio Anđelu Bogdan, koja
je do 10. kolovoza 2015. bila u navedenome programu. Anđela se na dodijeljenim poslovima izvrsno snašla te je pokazala radišnost i ozbiljnost.
Dana 31. srpnja 2015. HSGI se na dosadašnjem radu i računovodstvenom
servisu zahvalio i voditeljici računovodstvenog servisa Danici Smole. Za novi računovodstveni servis izabran je Poslovni
centar Bela, koje je zagrebačko društvo
za svoje potrebe izabralo natječajem.
Hrvatski inženjerski savez svečanošću
je obilježio Dane inženjera Republike Hrvatske. Svečanost je održana 1. ožujka
2016. godine. HSGI preko Predsjedništva

aktivno sudjeluje u radu Izvršnog odbora
HIS-a, gdje koordinira svoje aktivnosti u
skladu s postavljenim ciljevima HIS-a.
Graditeljski forum
Posljedice teške gospodarske situacije
i novih zakonskih regulativa vezanih uz
provedbu stručnog usavršavanja osjetile su se i u organizaciji Foruma hrvatskih
graditelja. Zbog manjeg broja prijavljenih
prvotno određeni rok morao je biti pomaknut te je Forum održan 4. prosinca
2015. na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Predavači su pripremili 14 predavanja koja su objavljena u Zborniku
radova. Forum su otvorili Željko Uhlir, zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja, i prof. dr. sc. Neven Kuspilić,
dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu. Gosti su bili studenti Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.
Među predavanjima istaknulo se predavanje o konstrukcijama od nosivog stakla
i propisima za njihovu primjenu.
U sklopu Foruma dodijeljene su nagrade
za najbolji diplomski rad Katarini Vranešić
na temu idejnog rješenja rekonstrukcije
pruge Zagreb – Rijeka, dionice Oštarije –
Delnice te Gordanu Vlastelici za najbolji
doktorski rad na temu utjecaja rastrošbe
na trajnost zasjeka u mekoj stijeni.
Pokazalo se da je odluka o pomicanju
termina i promjeni mjesta održavanja
bila ispravna jer je Forum završio financijski pozitivno i zadovoljstvom sudionika
stručnim raspravama koje su potaknule
održane prezentacije.
Željka Šarić, dipl. ing. građ.
tajnica HSGI-a
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