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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Rasprava o prijedlozima vezanim na akreditacije laboratorija
Na Predsjedništvu se raspravljalo treba li iz Zakona izbaciti to da se na
natječaje mogu javiti samo akreditirani laboratoriji ili se mogu javljati i oni
bez akreditacije

Dvadesettreća je sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a) održana 10. listopada
2017. u prostorijama HIS-a u Zagrebu.
Sjednicu je vodila predsjednica Mirna
Amadori, dipl. ing. građ.
Nakon kratkog pregleda zaključaka
usvojenih na prethodnoj sjednici jednoglasno je usvojen zapisnik s 22. sjednice Predsjedništva održane 12. rujna
2017. u Zagrebu.
Izvješće o provedbi programa stručnog
usavršavanja za razdoblje od 1. siječnja do 10. listopada 2017. pripremila
je Miljana Brkić, voditeljica. Seminare
je održalo šest temeljnih društava, i to
DGIT Međimurje dva seminara i dvije
ekskurzije sa 125 polaznika, DGIT Varaždin jedan seminar s 15 polaznika i
jednu stručnu ekskurziju s 32 polaznika, DAGIT Nova Gradiška jedan seminar
i jednu ekskurziju s 39 polaznika, DAGIT
Slavonski Brod jedan seminar sa 112
polaznika, DAGIT Vinkovci dva seminara i jednu ekskurziju s 84 polaznika te
DGIZ sedam seminara i jednu stručnu
ekskurziju sa 150 polaznika. Hrvatska
udruga za organizaciju održala je jednu
konferenciju sa 170 polaznika. Ukupno
je na 15 seminara i šest ekskurzija bilo
727 polaznika.
Miljana Brkić rekla je to kako svim
temeljnim i specijalističkim članicama treba poslati obavijest o tome da
pošalju svoje programe stručnog usavršavanja za 2018. godinu. Dodala je
kako bi trebalo vidjeti koliko je izdano
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potvrda o stručnome usavršavanju jer
ih neki polaznici nisu tražili, a temeljna
su društva prijavila ukupan broj polaznika seminara. Predložila je to da se
svako temeljno društvo može javiti ako želi organizirati seminar koji je
primjerice održalo neko drugo temeljno društvo. Predložila je svim temeljnim društvima da organiziraju seminar
kako bi se vidjela zainteresiranost za
teme. Na taj način vidjet će se koje
teme nisu toliko zanimljive, a koje bi
svakako trebalo prezentirati. Seminar
se može otkazati ili odgoditi za neko
drugo vrijeme ako temeljno društvo
procijeni da je to financijski opravdano.
Tanja Vrančić podsjetila je društva na
to da po održavanju stručne ekskurzije
ili nekog drugog događanja pošalju izvješće s fotografijama kako bi ga mogli
objaviti priloge u časopisu Građevinar.
O pripremama za održavanje Hrvatskog graditeljskog foruma govorio je
prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Kao teme
Foruma dogovorene su novosti vezane
za zakonsku regulativu koje priprema
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, glavni nedostaci projektne dokumentacije koja se priprema
za financiranje iz EU fondova, prikaz
pripreme dokumentacije za osiguranje
sredstava iz EU fondova za tramvajski
promet grada Osijeka, rizici u velikim
infrastrukturnim projektima, rizici provedbe investicijskih projekata povezani s uređivanjem upravnog područja

graditeljstva, standardizirani ugovori o
građenju za javne naručitelje te otpornost građevina na požar.
Posebno će biti zanimljiv Okrugli stol
na temu Ispitivanja koja provode laboratoriji te radionica na temu energetske
učinkovitosti o gotovo nultim energetskim zgradama.
U pripremi je najnovija verzija obavijesti na mrežnoj stranici, a svi radovi trebaju biti dostavljeni najkasnije do 31. listopada 2017. Do toga se roka primaju
i prijave za dodjelu nagrada za najbolji
diplomski i doktorski rad iz područja
tehničkih znanosti za 2016. i 2017.
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić potvrdio je
to da postoji velik interes za Forum te
je primio niz upita tvrtki koje su zainteresirane za sudjelovanje. To je znak
da su dosadašnje teme Foruma bile
zanimljive i da su stručnjaci svih struka
prepoznali njihovu kvalitetu i važnost
u gospodarstvu. Rekao je i to kako će
i ove godine jedan dan u radu Foruma
sudjelovati studenti Građevinskog fakulteta iz Osijeka.
Miljana Brkić izvijestila je okupljene
kako su članovi DGIZ-a bili u Pragu od
21. do 24. rujna 2017. Sudionici su posjetiti najnoviji uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda koji je u izgradnji. Od 12
polaznika dvoje su bili studenti hidrotehničkog smjera pri Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Oni su bili
pozvani na stručno putovanje te su bili
oduševljeni takvom idejom i obilaskom
gradilišta uređaja koji će najvjerojatnije
biti pušten u rad sljedeće godine.
Željko Andričević najavio je stručnu ekskurziju u Sloveniju na kojoj su članova
DAGIT-a Vinkovci bili od 13. do 15. listopada 2017. te su tom prigodom te
posjetili Ljubljanu, Bled i Postojnu.
Mirna Amadori najavila je stručni seminar o održavanju cesta koji će DGIT
Varaždin održati 10. studenoga. Rekla
je kako su bili na stručnome putovanju
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u NP-u Paklenica, posjetili Obrovac i
kanjon rijeke Zrmanje. Na ekskurziji su
bila 32 polaznika. Također je najavila
stručno putovanje u Vojvodinu koje je
bilo organizirano od 20. do 22. listopada 2017. Do tada se za ekskurziju prijavilo više od 60 polaznika.
Branko Poljanić rekao je kako se u Splitu u sklopu Sajma SASO organizira Dan
građevinara. Jedna od tema bit će prometni problemi grada Splita, a na predavanje su pozvani predstavnici Hrvatskih cesta. Tim će predavanjem pokušati upoznati širu javnost s problemima
prometne povezanosti u gradu. Pozvao
je sve članove da dođu na Sajam SASO i
sudjeluju na predavanju.
Ante Grašo rekao je kako članovi DIT-a
AGG Zadar nisu aktivni, a to je obrazložio nedostatkom vremena i prezauze-
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tošću poslom koji članovi obavljaju u
svojim tvrtkama. Boris Čupić izvijestio
je kako Hrvatski inženjerski savez (HIS)
priprema Dan inženjera 2018. Teme
toga događanja bit će požari i poplave.
Rekao je i to kako o tim temama treba
više razgovarati te da treba organizirati predavanja na kojima bi se s tom
problematikom upoznalo što više ljudi.
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić rekao je to
kako bi bilo dobro, s obzirom na teme,
da se Dan inženjera pokuša organizirati
u prostorijama Građevinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.
Predsjednica Mirna Amadori izvijestila
je okupljene kako je od Dragana Blaževića dobila obavijest da traje rasprava
te da se usvajaju stajališta VI. točke Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

koja se odnosi na obavljanje poslova
i djelatnosti ispitivanja i prethodnih
istraživanja. Rekla je da se radi o člancima 42. i 44. Zakona. Naime, Ministarstvo predlaže da se iz Zakona izbaci to
da se na natječaje mogu javiti samo
akreditirani laboratoriji te predlaže da
se mogu javljati i oni bez akreditacije.
Uslijedila je žustra rasprava o tomu
trebaju li laboratoriji biti akreditirani, a
u koju su se uključili Željka Šarić, Boris
Čupić i Adela Visković. Zaključeno je to
da će se rasprava nastaviti na sljedećoj sjednici na koju će biti pozvana mr.
sc. Mihaela Zamolo koja će pripremiti
obrazloženje.
Predsjednica Mirna Amadori obavijestila je okupljene o dugovanju temeljnih društava za članarine za 2016. i
2017. godinu.
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