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DRUŠTVENE VIJESTI
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Pripreme za Hrvatski graditeljski forum 2017
Na Predsjedništvu je odlučeno da će se Hrvatski graditeljski forum 2017
održavati svake neparne godine, stoga će se i nagrade za diplomske i
doktorske radove dodijeljivati svake druge godine
Dvadesetprva je sjednica Predsjedništva
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
(HSGI-a) održana 11. srpnja 2017. u prostorijama HIS-a u Zagrebu. Sjednicu je
vodila predsjednica Mirna Amadori, dipl.
ing. građ.
Predsjednica Mirna Amadori je kroz
zapisnik rezimirala tijek sjednice Predsjedništva održane 13. lipnja 2017. Još
jednom je zahvalila Udruzi građevinskih
inženjera Split na izvrsnoj organizaciji
skupštine u Tučepima.
Izviješće o provedbi programa stručnog
usavršavanja za razdoblje 1. siječnja
2017. do 10. srpnja 2017. pripremila je
Miljana Brkić, voditeljica. Seminare je
održalo pet temeljnih društava: DGIT
Varaždin jedan seminar sa 15 polaznika, DAGIT Slavonski Brod jedan seminar
sa 112 polaznika, DAGIT Nova Gradiška
jedno stručno putovanje za 15 polaznika, DAGIT Vinkovci dva seminara za 49
polaznika te DGIZ šest seminara za 120
polaznika. Ukupno je na 11 seminara bilo
311 polaznika koji su odslušali 111 sati
predavanja i ostvarili 2468 bodova.
Višnja Lasović-Kožoman je izvijestila da
je DAGIT Nova Gradiška održao seminar:
Razvoj vodne i komunalne infrastrukture,
a Mirna Amadori je rekla kako su članovi
DGIT-a Varaždin bili na stručnoj ekskurziji
u Makedoniji. Obje su izjavile da će izvješća uskoro poslati.
Predsjednica Mirna Amadori je obavijestila kako je razgovarala s prof. dr. sc.
Vladimirom Andročecom, predsjednikom
Hrvatske akademije tehničkih znanosti,
o mogućnostima međusobne suradnje.
Prof. Andročec je predložio da HSGI bude
podupirući član HATZ-a. Razgovarali su
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i o zajedničkom nastupanju u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja
gdje bi se založili za nastavak obveznog
cjeloživotnog obrazovanja.
Na kraju je jednoglasno usvojeno izvješće
Miljane Brkić o provedbi stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. siječnja 2017.
do 10. srpnja 2017.
Prije izvješća o dosadašnjim aktivnostima
u pripremi Hrvatskoga graditeljskog foruma 2017, predsjednica Mirna Amadori je
izvijestila kako je obavila razgovor s mr.
sc. Željkom Uhlirom, državnim tajnikom
Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja koji joj je potvrdio da Ministarstvo može biti pokrovitelj Hrvatskoga graditeljskog foruma, što će biti potvrđeno i
na sastanku u Ministarstvu.
Potom je prof. dr. sc. Stjepan Lakušić obavijestio o pripremama za održavanje Graditeljskog foruma 2017. Razgovarao je s
dekanom Građevinskog fakulteta u Zagrebu i dobiveno je odobrenje da se Forum
održi u prostorijama Fakulteta. Predložio
je termin 30. studeni - 1. prosinac 2017.
Nadalje je izvijestio o natječaju za najbolji doktorski rad i najbolji diplomski rad iz
područja građevinarstva. Predložio je da
se nagrade dodijele za 2016. i 2017. godinu, s obzirom na to da Forum nije održan
2016. jer je tada održan Sabor hrvatskih
graditelja 2016., također u organizaciji
HSGI-a. Rekao je kako će se dodjelom nagrada povećavati prepoznatljivost HSGI-a,
što najbolje potvrđuje i časopis Građevinar rastom impact faktora relevantnosti i
izvrsnosti, koji trenutačno iznosi 0,323.
Nakon toga je dogovoreno da će se Hrvatski graditeljski forum održati 30. studenog
i 1. prosinca 2017. u prostorijama Građe-

vinskog fakulteta u Zagrebu. Prof. Lakušić
je na kraju predložio da se Forum održava
svake neparne godine, a Sabor, već uobičajeno, svake četvrte parne godine.
Vezano za dogovor oko zastupanja interesa HSGI-a u Ministarstvu graditeljstva i
prostornoga uređenja potvrđeno je da će
delegacija HSGI-a razgovarati o pokroviteljstvu Foruma te razgovarati o mogućnosti nastavka provođenja stručnog
usavršavanja, odnosno vidjeti kakvo je
mišljenje Ministarstva o tome.
Na kraju sjednice razgovaralo se o aktivnostima temeljnih društava. Mirna Amadori je informirala kako su 32 polaznika
DGIT-a Varaždin bila na stručnom putovanju u Makedoniji gdje su obišli gradove
Skopje, Bitolu, Kavadarce i Ohrid te posjetili gradilište izgradnje prometnog pravca
Skopje-Ohrid. Domaćini na gradilištu bili
su im inženjeri iz tvrtke Hering d. d. iz Širokog Brijega koji grade dva mosta i osam
vijadukata u suradnji s makedonskom
građevinskom tvrtkom Transmet. Investitor radova je kineski konzorcij Sinohidro.
Za jesen je predsjednica Amadori najavila
održavanje stručnog seminara, u rujnu
odlazak na stručnu ekskurziju u NP Sjeverni Velebit te krajem listopada posjet
Novom Sadu. Željko Andričević je spomenuo da je 35 članova DAGIT-a Vinkovci
bilo od 4. do 9. svibnja 2017. na stručnoj
ekskurziji u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Dubaiu i Abu Dhabiju.
Miljana Brkić je izvijestila kako je DGIZ
sudjelovao u javnom savjetovanju o
Nacrtu prijedloga Zakona o strateškim
investicijskim projektima RH. Prema
obavijesti resornog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, prihvaćeno je 25 posto prijedloga koje je poslao
DGIZ. Obavijestila je da je otvoreno novo
javno savjetovanje o davanju prijedloga
na Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2030.
te moli sve članove Predsjedništva da se
uključe u davanju svojih prijedloga i primjedbi na predmetnu Strategiju.
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