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DRUŠTVENE VIJESTI

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Pohvale kolegama iz Slavonskog Broda
za odlično organiziranu Skupštinu
Proširena sjednica HSGI-a održana je u Čakovcu kako bi se istaknuo
jubilej 55. godišnjice Društva građevinskih inženjera i tehničara
Međimurja
Jedanaesta, proširena sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a) održana je 3. lipnja 2016.
u Čakovcu. Sjednicu je vodio zamjenik
predsjednika Boris Čupić, dipl. ing. građ.
Nakon kratkog pregleda zaključaka usvojenih na prethodnoj sjednici jednoglasno
je usvojen zapisnik sa 10. sjednice Predsjedništva održane 13. svibnja 2016. u
Slavonskom Brodu.
U uvodnome dijelu sve nazočne pozdravio
je Zdravko Hunjadi, predsjednik Društva
građevinskih inženjera i tehničara Međimurja, koji je tom prigodom zahvalio
na odazivu na svečanu sjednicu koja je
održana nakon sjednice Predsjedništva
HSGI-a.
Zamjenik predsjednika Boris Čupić zahvalio je kolegama iz DAGIT-a Slavonski Brod,
predsjedniku Mati Martiću, a posebno
kolegi Antunu Pospišilu na uspješnoj organizaciji Skupštine, ugodnome druženju
nakon Skupštine te ekskurzijama organiziranima sljedećega dana. Naime, članovi
Skupštine obišli su novoizgrađeni podvožnjak na križanju željezničke pruge M104 i
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državne ceste D423, a zatim najveće gradilište u Slavoniji – most preko rijeke Drave kod Osijeka. Obišli su i originalni drveni
most u Parku prirode Kopački rit te novu
zgradu Građevinskog fakulteta u Osijeku.
U organizaciju ekskurzija, uz kolege iz DAGIT-a Slavonski Brod, uključili su se i kolege iz DGI-a Osijek.
Mirna Amadori, potpredsjednica HSGI-a i
predsjednica DGIT-a Varaždin, također je
pohvalila kolegu Antuna Pospišila zbog
izvrsne organizacije Skupštine.
Nakon uvodnih govora jednoglasno je
usvojen zapisnik sa 49. redovite Skupštine HSGI-a održane 13. svibnja 2016. u
Slavonskom Brodu.
U uvodnome dijelu točke dnevnog reda
o organizaciji Sabora hrvatskih graditelja
zamjenik predsjednika Boris Čupić napomenuo je kako se svi članovi Predsjedništva HSGI-a moraju aktivno uključiti i osobno sudjelovati u radu Sabora, i to pisanjem
referata ili aktivnim sudjelovanjem. Naime, treba nastojati da se Sabor organizira
jednako ili približno kvalitetno kao što je to
bilo prije četiri godine.

Tanja Vrančić upoznala je okupljene s pripremama za održavanje Sabora. Napomenula je da je stiglo više od 120 sažetaka referata, a u tijeku su i pripreme za
pozivne referate. Intenzivira se suradnja s
Poljskim savezom građevinskih inženjera, a radi se i na prikupljanju sponzora. U
organizaciju su se vrlo aktivno angažirali,
uz prof. dr. sc. Stjepana Lakušića, Dragutin
Mihelčić i Andrino Petković, koji u organizaciju ulažu puno truda i poslovnih veza
kako bi Sabor uspio i privukao velik broj
zainteresiranih sudionika. U pripremi je
i druga obavijest u kojoj će biti i program
Sabora.
Mirna Amadori izvijestila je kako DGIT Varaždin priprema predavanje o laboratorijima, a u jesen stručnu ekskurziju u Krakow.
Na kraju se raspravljalo o zakonima i pravilnicima u graditeljstvu, promjenama u
njihovim sadržajima od 2004. do danas te
posebno o nepostojanju obveze stručnog
usavršavanja. Stoga je zaključeno da će se
na Saboru hrvatskih graditelja organizirati okrugli stol kako bi se pokušalo pronaći
rješenje koje odgovara ponajprije struci.
Dogovoreno je i to da Branko Klasić pripremi temu Metodologija izrade investicijskih projekata za javne investicije, a u tome
će mu pomoći članovi DGIZ–a (Zdravko
Jurčec, Ružica Drmić i drugi). U raspravu
na okruglome stolu treba uključiti sve inženjere koji žele dati svoje prijedloge i primjedbe na trenutačno pravovaljani Zakon
koji treba mijenjati jer nije dobar za budućnost graditeljstva.
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