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Dvadesetčetvrta je sjednica Predsjed-
ništva Hrvatskog saveza građevinskih 
inženjera (HSGI-a) održana 14. stude-
noga 2017. u prostorijama HIS-a u Za-
grebu. Sjednicu je vodila predsjednica 
Mirna Amadori, dipl. ing. građ. 
Nakon kratkog pregleda zaključaka 
usvojenih na prethodnoj sjednici jedno-
glasno je usvojen zapisnik s 23. sjedni-
ce Predsjedništva održane 10. listopa-
da 2017. u Zagrebu.
Izvješće o provedi programa stručnog 
usavršavanja za razdoblje od 1. siječnja 
do 14. studenoga 2017. pripremila je 
Miljana Brkić. 
Boris Čupić izvijestio je okupljene da je 
na sastanku Hrvatskog inženjerskog 
saveza (HIS-a) dobio informaciju da je 
projekt Razvoj profesionalnih kompeten-
cija za zelenu gradnju koji je prijavljen na 
natječaj Podrška razvoju partnerstava 
organizacija civilnog društva i visokoo-
brazovanih ustanova za provedbu progra-
ma društveno korisnog učenja u završnoj 
fazi. Treba istaknuti to kako će projekt 
u slučaju pozitivnog ishoda biti finan-
ciran sredstvima Europskog socijalnog 
fonda. Projekt je uspješno prošao prve 
dvije faze prijave, a potrebno je još pro-
ći treću, zadnju fazu prijave, odnosno 
provjeru prihvatljivosti izdataka kako bi 
mogao biti uvršten u konačnu Odluku o 
financiranju projekta. Projektom će se 
organizacije civilnog društva povezati s 
fakultetima kako bi se razvio obrazovni 
sadržaj namijenjen studentima diplom-
skih studija i osigurao naraštaj mladih 

stručnjaka s potrebnim profesionalnim 
kompetencijama za rad i primjenu prin-
cipa zelene gradnje unutar svoje profe-
sije. Cilj je projekta i prijedlog programa 
neformalnog obrazovanja koje uključu-
je interdisciplinarni pristup vrijednosti-
ma zelene gradnje u svrhu podupiranja 
i provođenja cjeloživotnoga profesi-
onalnog razvoja, a koje je u interesu 
mobilnosti stručnjaka, barem u Euro-
pi, potrebno harmonizirati u najvećoj 
mogućoj mjeri. U taj su projekt, osim 
HIS-a i HSGI-a, uključeni Građevinski, 
Arhitektonski, Šumarski i Agronomski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Boris 
Čupić smatra da je to dobro za HSGI te 
da će projekt dodatno privući potenci-
jalne polaznike.
Antun Pospišil obavijestio je okupljene 
kako su članovi DAGIT-a Slavonski Brod 
za 8. prosinca 2017. planirali struč-
nu ekskurziju i posjet novoizgrađenoj 
zračnoj luci u Zagrebu te su pozvali ko-
lege da im pridruže. Napomenuo je to 
kako su već bili u obilaska gradilišta od-
nosno objekta u izgradnji, a na stručnoj 
ekskurziji 8. prosinca vidjeli su novoiz-
građenu zgradu. Nakon toga obišli su 
zgradu Hrvatskog narodnog kazališta.
Nina Dražin-Lovrec izvijestila je kako 
su članovi DGIT-a Međimurje trebali 
ići na stručnu ekskurziju u Bilbao, ali je 
put odgođen za proljeće 2018. U tijeku 
su bile pripreme za stručnu ekskurziju 
u Beč i Bratislavu 25. i 26. studenoga 
2017., a za 1. prosinca najavila je go-
dišnju izbornu skupštinu.

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Završne pripreme za Forum hrvatskih graditelja 2017

Na predavanjima nadolazećeg Foruma govorit će se o trenutačnim 
problemima u graditeljstvu, a s na Forumu će sudjelovati i predstavnici 
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, što će vjerujemo 
potaknuti konstruktivne rasprave

Informacije o 4. hrvatskom graditelj-
skom forumu iznio je prof. dr. sc. Stje-
pan Lakušić. Rekao je to kako su pri-
preme u punome jeku i da su pristigli 
gotovo svi radovi za tiskanje zbornika. 
Podsjetio je članove Predsjedništva da 
pokušaju uložiti dodatni napor kako bi 
informacije o Forumu došle do gotovo 
svih članova da ih se potakne na pri-
javu. Na predavanjima će se govoriti o 
trenutačnim problemima u graditelj-
stvu, a s obzirom na to da će na Forumu 
sudjelovati i predstavnici Ministarstva 
graditeljstva i prostornoga uređenja, 
državni tajnik mr.sc. Željko Uhlir i po-
moćnica ministra doc.dr.sc. Maja Marija 
Nahod. Teme koje će biti predstavljene 
na Forumu su iz svih područja građe-
vinarstva i obrađuju danas vrlo aktual-
ne inženjerske probleme te ukazuju na 
mogućnost i načine rješenja istih.
Predsjednica Mirna Amadori obavijesti-
la je da će sljedeće godine biti obilježena 
65 obljetnica rada i postojanja HSGI-a i 
70 obljetnica časopisa Građevinar. Pred-
ložila je da se pristupi pripremama za 
monografiju kako bi se te dvije vrijedne 
obljetnice obilježile na dostojan način. 
Predložila je da svako temeljno društvo 
imenuje kontakt-osobu koja će prikupiti 
sve podatke o svojoj udruzi. Uskoro će 
biti pripremljene upute iz kojih će biti 
vidljivo koje sve podatke treba prikupiti. 
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić napomenuo 
je to kako HSGI treba imati svoju mono-
grafiju koja će na najbolji način pokazati 
važnost HSGI-a kao strukovne udruge 
građevinara, njegovo dugogodišnje dje-
lovanje na području stručnog obrazo-
vanja i ono što je najvažnije brige oko 
znanstvenog časopisa GRAĐEVINAR. 
Nazočni članovi Predsjedništva jedno-
glasno su podržali pripreme za izradu 
monografije koja bi trebala biti završena 
do jeseni 2018.
Dragan Blažević izvijestio je okupljene 
da je u Rijeci formirano reciklažno dvori-
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šte za sanaciju građevnog otpada. Druš-
tvo građevinskih inženjera Rijeka (DGIR) 
u suradnji s predstavnicima reciklažnog 
dvorišta započeli su s pripremama i 
izradom smjernica rada na gradilištima 
kako bi pripremili upute o postupanju 
namijenjene svim sudionicima u gradnji 
i posebne upute projektantima, a sve 
radi rješavanja problematike gospoda-
renja građevnim otpadom. Napomenuo 

je to kako je i za Hrvatski građevinski fo-
rum pripremljen stručni rad na tu temu. 
Misli da o tome treba upoznati HSGI te 
je zatražio podršku i napomenuo da će 
izradu smjernica inicirati DGIR, a potom 
će ih dati HSGI-u na odobrenje. O svemu 
će biti obaviještene srodne strukovne 
udruge i nadležna ministarstva. Infor-
macija Dragana Blaževića prihvaćena je.
Na kraju je sjednice Marko Vajdić rekao 

to da su članovi DAGG-a Karlovac bili na 
stručnoj ekskurziji u Zadru te da postaju 
sve aktivnija udruga građevinara, arhi-
tekata i geodeta. Istaknuo je to da su 
prijavili nekoliko europskih projekata. 
Mirna Amadori izvijestila je kako su čla-
novi DGIT-a Varaždin 20. i 21. listopada 
bili na stručnoj ekskurziji u Vojvodini. Na 
stručnoj ekskurziji bilo je 58 polaznika, 
među kojima i 38 članova Društva.


