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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

I nadalje ustrajati na cjeloživotnom
obrazovanju inženjera
HSGI mora sudjelovati u raspravama i slanju primjedbi i prijedloga
prilikom sljedeće izmjene zakona jer struku treba staviti u prvi plan
te ustrajati na konstantnom obrazovanju svojih članova

Šesnaesta je sjednica Predsjedništva
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a) održana 14. veljače 2017. u
prostorijama HIS-a u Zagrebu. Sjednicu
je vodio predsjednik Dragan Blažević,
dipl. ing. građ.
Nakon kratkog pregleda zaključaka usvojenih na prethodnoj sjednici jednoglasno
je usvojen zapisnik s 15. sjednice Predsjedništva održane 13. prosinca 2016. u
Zagrebu.
Izvješće o provedi programa stručnog
usavršavanja za razdoblje od 1. studenoga 2015. do 31. prosinca 2016. pripremio je prof. dr. sc. Josip Rupčić. U tom
je razdoblju održano 20 seminara, četiri
stručne ekskurzije i šest stručnih skupova na kojima je sudjelovalo ukupno 2290
polaznika koji su ostvarili 30.155 bodova iz struke i 8040 bodova iz građevnotehničke regulative, odnosno ukupno
38.195 bodova.
Prof. dr. sc. Rupčić rekao je to kako broj
seminara i polaznika zadovoljava, ali
da treba učiniti još dosta toga da bi se
stručno usavršavanje uspješno nastavilo. Izrazio je nadu kako će novo Povjerenstvo pronaći način da se broj polaznika
poveća u nadolazećemu obrazovnom
razdoblju, a u skladu s tendencijama i
novim tehnologijama u graditeljstvu.
Predsjednik Dragan Blažević podnio je
umjesto odsutne Miljane Brkić izvješće
o seminarima održanima od 1. siječnja
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2017. DGI Zagreb održao je dva seminara (o aktualnoj zakonodavnoj regulativi u
graditeljstvu i zaštiti na radu) s ukupno
29 polaznika. U zajedničkoj organizaciji
DGIZ-a i DAGIT-a Slavonski Brod u Slavonskom Brodu održan je stručni seminar koji je u studenome 2016. već bio
predstavljen u Zagrebu. Na seminaru je
sudjelovalo 112 polaznika. DGIT Varaždin u veljači je održao seminar o Zakonu
o javnoj nabavi za 14 polaznika.
Antun Pospišil zahvalio je članovima
DGIZ-a i predsjedniku Zdravku Jurčecu
na velikome trudu i angažmanu u organizaciji seminara. Teme seminara bile su
vrlo zanimljive i polaznici su bili iznimno
zadovoljni jer su dobili važne informacije.
Polaznici su bili s područja triju županija,
Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske.
Zdravko Jurčec istaknuo je kako je taj
seminar već održan u Zagrebu u organizaciji DGIZ-a i kako je bio vrlo posjećen.
Obrađene su teme o vizijama i perspektivama građevinarstva, mogućnostima
financiranja infrastrukturnih projekata iz
ESI fondova za razdoblje do 2020. godine, rješavanju građevinskih sporova mirenjem, posebnim uzancama u građenju,
primjeni posebnih propisa u poslovima
gradnje te procjeni vrijednosti nekretnina
u investicijskim projektima u graditeljstvu. Sličan seminar planira se održati
u Istri, a po potrebi u ostalim temeljnim

društvima koja će biti zainteresirana za
te teme.
Predsjednik Blažević podsjetio je na to
kako bi trebalo postići dogovor oko zastupanja interesa HSGI-a pred upravnim
tijelima i komorama, a o toj se temi već
razgovaralo. Naime, potrebno je imenovati osobe koje bi predstavljale i zastupale HSGI pred tijelima državne uprave,
odnosno u Ministarstvu i Komori.
Zdravko Jurčec podsjetio je na to kako
trebamo biti svjesni činjenice da neki
zakoni ne zadovoljavaju, kako su građevinskim inženjerima nanijeli više štete
nego koristi i da ih ne možemo mijenjati.
Međutim, možemo stalno ukazivati na
pogreške koje su nastale njihovim donošenjem i pronaći osobe koje za to mogu
lobirati. Naglasio je kako HSGI prilikom
sljedeće izmjene zakona mora sudjelovati u raspravama i slanju primjedbi i prijedloga. Naime, struku treba staviti u prvi
plan (što sada nije slučaj).
Nakon rasprave uslijedio je dogovor o
posebnim uzancama u građenju. Naime,
već se raspravljalo o tome kako se putem
Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske
udruge poslodavaca do 1. ožujka 2017.
mogu uputiti prijedlozi na objavljeni tekst
Nacrta prijedloga Posebnih uzanci o građenju. Također, novost je da su na mrežnim stranicama HGK-a i HUP-a objavljeni
svi prijedlozi članica i osoba koji su do
sada pristigli u spomenute institucije. Do
1. ožujka 2017. radna skupina izradit će
Prijedlog nacrta Posebnih uzanci o građenju koji će potom od 1. ožujka do 30.
travnja 2017. biti na javnoj raspravi. Prijedloge koji su pristigli u sklopu javne rasprave radna skupina obradit će do kraja
travnja 2017., kada bi se tekst Posebnih
uzanci o građenju trebao dostaviti nadležnome Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja na suglasnost.
Zdravko Jurčec zaključio je kako se predstavnici HSGI-ane nalaze u radnoj skupi-
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ni za izradu uzanci ni u HGK-u ni u HUP-u
i da bi svakako trebalo uložiti napor u to
da se HSGI nominira u ta radna tijela. Treba naglasiti to da je HSGI spreman sudjelovati u izradi prijedloga nacrta Posebnih
uzanci o građenju.
Predsjednik Blažević izvijestio je okupljene kako treba započeti s pripremama za
održavanje redovite godišnje skupštine
HSGI-a. Predložio je da domaćin skupštine, koja bi se trebala održati krajem
travnja ili početkom svibnja 2017., bude
UGI Split. O detaljima njezine organizacije dogovarat će se na sljedećoj sjednici
Predsjedništva.
Okupljeni su bili obaviješteni i o radu temeljnih društava. Zdravko Jurčec rekao je
kako je DGIZ 5. siječnja 2017. poslao mi-
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šljenje o prijedlogu Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o gradnji, a 13. siječnja 2017. sudjelovao u javnoj raspravi o
prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog
plana Grada Zagreba. DGIZ je poticao i
financijski podržavao aktivnosti Udruge
SLAP. To je udruga koja je održala šest
savjetovanja o održivome razvoju sliva
rijeke Save i utjecaju klimatskih promjena. Radi se o projektima sliva rijeke Save,
odnosno o projektu "Zagreb na Savi". To
je projekt koji zahtijeva sudjelovanje nekoliko ministarstava, a članovi Udruge bili
su i na razgovoru kod Predsjednice RH.
Međutim, projekt je još u konceptu, iako
su aktivnosti oko njega vrlo snažne.
Mirna Amadori izvijestila je kako je DGIT
Varaždin 8. veljače održao stručni semi-

nar o Zakonu o javnoj nabavi. Rekla je
kako na planiranu ekskurziju na Sajam
BAU nisu išli radi premalog broja zainteresiranih putnika. Od 15. do 18. lipnja
organiziraju stručnu ekskurziju u Makedoniju, a u proljeće obilazak gradilišta
studenskog doma u suradnji s tvrtkom
Marlex. Na kraju je sve članove Predsjedništva pozvala na godišnju skupštinu
koja će se održati 3. ožujka u 18 sati u
hotelu Turist u Varaždinu.
Dragutin Matotek rekao je kako su članovi DGIT-a Međimurje bili na Sajmu
BAU, a 13. ožujka u suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
organiziraju seminar o upravljanju projektima. To je seminar nakon kojega se
polaže ispit.
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