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DRUŠTVENE VIJESTI
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Prijedlozi za novog predsjednika
Sedamnaesta je sjednica Predsjedništva
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a) održana 14. ožujka 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 sa
16. sjednice Predsjedništva održane 14.
veljače 2016. u Zagrebu.
Izvješće o provedi programa stručnog
usavršavanja za razdoblje od 1. siječnja
2017. do 10. ožujka 2017. pripremila je
Miljana Brkić. Seminare su održala tri temeljna društava, i to DGIT Varaždin jedan
seminar na kojemu je bilo 15 polaznika,
DAGIT Slavonski Brod jedan seminar na
kojemu je bilo 112 polaznika te DGI Zagreb tri seminara na kojima je bilo 56
polaznika. Na tim seminarima polaznici
su odslušali 49 sati predavanja, odnosno
ostvarili su 1486 bodova.
Direktorica Tanja Vrančić podnijela je
godišnje financijsko izvješće. U 2016.
ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja.
Većina je prihoda ostvarena organizacijom Sabora hrvatskih graditelja, prodajom stručne literature, uplatom članarina i oglasa, iz proračuna za određene
projekte te na temelju javnih natječaja
Ministarstva i drugih javnih institucija.
Predsjednik Blažević rekao je to kako se
u idućim godinama očekuje sve složenija
financijska situacija uzrokovana stanjem
u graditeljstvu, a to će utjecati i na pad
prihoda u HSGI-u. Na kraju je jednoglasno usvojeno godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu.
Predsjednik Dragan Blažević izvijestio
je okupljene kako je nakon razgovora s
Adelom Visković, predsjednicom Udruge
građevinskih inženjera Split (UGIS), do-
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govoreno i prihvaćeno to da će UGIS biti
domaćin ovogodišnje Redovite skupštine
HSGI-a. Također je dogovoreno da će se
Skupština održati u petak i subotu 5. i 6.
svibnja 2017. u hotelu Alga u Tučepima.
Prvoga dana održat će se sjednica Predsjedništva i Skupština, a drugoga dana
okupljeni će obići rekonstrukciju hotela
Jadran u Tučepima.
Predsjednik Blažević također je zamolio
temeljna društva da do 10. travnja 2017.
pošalju prijedloge za dodjelu godišnje
nagrade HSGI-a. Osobito se to odnosi na
UGIS koji treba dati prijedlog za nagradu.
Podsjetio je i na to da se točka 13. dnevnoga reda Skupštine odnosi na izbor novih članova Predsjedništva. Naime, prof.
dr. sc. Josip Rupčić više nije član Predsjedništva po funkciji (kao predsjednik
Verifikacijskog povjerenstva), već je to
od 1. siječnja 2017. Miljana Brkić. Zato
DGIZ na mjesto Miljane Brkić treba predložiti novu osobu iz DGIZ-a. DGIZ također
treba razgovarati s članovima koji neredovito dolaze na sjednice HSGI-a o tome
žele li nastaviti s radom ili predložiti nove
predstavnike iz DGIZ-a.
Predsjednik Dragan Blažević izvijestio
kako iz poslovnih razloga više ne može
obnašati dužnost predsjednika HSGI-a i
da se povlači s te funkcije. Svoju će funkciju obavljati do Skupštine na kojoj zastupnici trebaju izabrati novog predsjednika
HSGI-a.
Na sjednici se raspravljalo i o aktivnostima temeljnih društava. Antun Pospišil
izvijestio je kako su članovi DAGIT-a Slavonski Brod posjetili tvrtku Đuro Đaković
i pogledali izradu čelične inženjerske konstrukcije za most Čiovo. Posjet je bio vrlo
konstruktivan. Višnja Kožoman-Lasović
rekla je kako su DAGIT Nova Gradiška i

DAGIT Požega bili na Sajmu graditeljstva
BAU u Münchenu, da su u siječnju održali
Godišnju skupštinu, a sada pripremaju
stručni seminar o pripremi i provedbi EUovih projekata.
Mirna Amadori govorila je o Godišnjoj skupštini i Balu građevinara koji su
uspješno održani 3. ožujka. U sklopu
Skupštine održano je i predavanje tvrtke Stav o vrstama hidroizolacije i zaštiti
betonskih konstrukcija kristalizacijom.
Sada pripremaju predavanje o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji koje će
održati Milan Rezo, pomoćnik ministra
graditeljstva i prostornog uređenja, i Danijel Meštrić. U lipnju organiziraju stručnu
ekskurziju u Makedoniju i za sada je prijavljeno 35 polaznika.
Adela Visković rekla je kako je UGIS u
suradnji s HKIG-om održao stručni seminar o vođenju projekata. Održali su i Bal
građevinara te skijaško prvenstvo inženjera. Napomenula je kako se priprema
niz novih zakona i podzakonskih akata te
da bi struka trebala sudjelovati u njihovu
kreiranju, donošenju izmjena i iznošenju
prijedloga.
Zdravko Jurčec rekao je to kako je i DGIZ
sudjelovao u davanju mišljenja o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o gradnji te u davanju prijedloga
u javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba. DGIZ je poticao i financijski podržavao
aktivnosti Udruge Slap. Izdali su i Priručnik za procjenu vrijednosti nekretnina.
Pripremili su i Izbornu skupštinu DGIZ-a
koja će se održati 10. travnja, a pripremaju i stručni seminar o aktualnostima
građevno-tehničke regulative i obilazak
sportskih objekata u Gorskome kotaru.
Adela Visković podsjetila je na to kako
Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja priprema novi Zakon o gradnji i
smatra da HSGI treba sudjelovati u iznošenju prijedloga kako bi poboljšao građevinsku struku.
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