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52. SKUPŠTINA HSGI-a

Redovita Skupština održana u Zagrebu
Hrvatski savez građevinskih inženjera te njegova temeljna društva i dalje
se najviše bave organizacijom cjeloživotnog obrazovanja za svoje članove,
organiziraju seminare i stručne ekskurzije te se angažiraju na podizanju
spoznaje o sve većem gubitku radnih mjesta u građevinarstvu
U Zagrebu, u prostorijama Hrvatskog
inženjerskog saveza, 7. prosinca 2017.
održana je 52. redovita skupština Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
(HSGI-a). Skupštinu je otvorila predsjednica Mirna Amadori, dipl. ing. građ., koja
je pozdravila sve sudionike. Nakon što
je jednoglasno usvojen Pravilnik o radu
Skupštine, izabrana su radna tijela. Na
početku rada Skupštine sve nazočne pozdravila je Nina Dražin-Lovrec, novoizabrana predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Zatim je prisutne
pozdravio Zdravko Jurčec, predsjednik
Društva građevinskih inženjera Zagreba.
Tom se prigodom osvrnuo na trenutačnu situaciju u hrvatskome graditeljstvu
i najavio teško vrijeme koje dolazi. Naime, već je sada u graditeljstvu nestalo
20.000 radnih mjesta.
Nakon što je Verifikacijsko povjerenstvo
podnijelo izvještaj u kojemu je utvrđeno to
da u radu Skupštine od 18 temeljnih dru-

Anadori. U izvještaju obrađene su sve
djelatnosti i svi poslovi obavljeni u prethodnome razdoblju (prilog 1.).

Provedba stručnog usavršavanja
Voditeljica stručnog usavršavanja Miljana Brkić, dipl. ing. građ., podnijela je izvješće o provedbi stručnog usavršavanja.
U njemu su detaljno opisani svi seminari

Radno predsjedništvo Skupštine

štava sudjeluje njih 12 s 37 zastupnika,
da pet strukovnih društava predstavlja jedan zastupnik te da po Statutu Skupština
može donositi pravovaljane odluke, podnesena su izvješća o radu HSGI-a.
Izvješće o radu Predsjedništva HSGIa podnijela je predsjednica Mirna

i skupovi održani od 5. svibnja 2017. do
31. prosinca 2017. Među ostalim, navedeno je to da je DGITM iz Čakovca održao
šest seminara u koje je bio uključen 221
polaznik, DAGIT Nova Gradiška dva seminara s 39 polaznika, DAGIT Slavonski
Brod dva seminara i tri stručne ekskurzi-

Obraćanje Nine Dražin Lovrec, predsjednice HKIG i Zdravka Jurčeca, predsjednika DGIZ-a zastupnicima Skupštine
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je sa 163 polaznika, DAGIT Vinkovci četiri
seminara sa 123 polaznika, DGIT Varaždin jedan seminara i dvije ekskurzije sa
156 polaznika i DGI Zagreb 22 seminara
s 476 polaznika. U seminarima temeljnih
društava sudjelovalo je 1178 polaznika.

HSGI-a sudjelovalo je ukupno 2095 polaznika koji su ostvarili 28.000 bodova
odnosno odslušali 580 nastavnih sati.
Brkić je rezimirala da je ukupno održano
46 skupova, i to 31 stručni seminar (74
posto) i 11 stručnih ekskurzija (26 posto).
U odnosu na broj planiranih skupova, to
je realizacija od 72 posto.
Voditeljica stručnog usavršavanja izvijestila je okupljene kako je u pripremi vrednovanje stručnih seminara putem anketnih listića. Polaznici bi trebali ocjenjivati
sadržaj i kvalitetu seminara, predavače
i organizaciju seminara te dati svoje prijedloge ili primjedbe.
U zaključku je Miljana Brkić rekla to kako
je u analizi održanih seminara i broja polaznika koji su ih pohađali od 2006. do
2017. vidljiv trend pada opsega pohađanja. Osobito se to odnosi na godine nakon
što je ukinuta obaveza provođenja stručnog usavršavanja. Istaknula je to kako bi
svima trebala biti zadaća povećati broj
polaznika stručnih seminara i skupova te
nastavak stručnog usavršavanja.

Izvješće Nadzornog odbora
Izvješće o radu Nadzornog odbora umjesto odsutne predsjednice podnio je Dra-

gutin Matotek, član Odbora. Odbor je
redovito pratio rad tijela HSGI-a i utvrdio to da je Predsjedništvo obavljalo zadaće u skladu sa Statutom i pravilnicima
HSGI-a te provodilo odluke Skupštine.
U izvješću izneseni su podaci o financijskome poslovanju HSGI-a u 2017.
te je utvrđeno to da je prihod iznosio
1.097.159 kuna, a da su rashodi, koji su
detaljno prikazani u tri skupine, iznosili 1.124.357 kuna. Ostvaren je manjak
prihoda u iznosu od 27.198 kuna. Financiranje djelatnosti HSGI-a nije bilo
upitno i sve su financijske obaveze podmirene. U zaključku je navedeno to da je
Nadzorni odbor izvješće sastavio nakon
što je pregledao dokumentaciju koju je
po ugovoru izradila tvrtka ovlaštena za
obavljanje računovodstvenih poslova u
skladu s aktualnim zakonima i propisima koji se odnose na neprofitne organizacije.
U izvještaju je navedeno i to kako se
može očekivati da će sljedećih godina
financijska situacija biti lošija jer će se
gospodarska situacija i situacija u graditeljstvu sporo oporavljati, a primijećeno
je i određeno osipanje članstva, što će
dodatno smanjiti i odaziv na seminare i
HSGI-ove prihode.

Miljana Brkić izvijestila je o provedbe stručnog
usavršavanja

U organizaciji HSGI-a održano je pet
stručnih skupova ostalih institucija na
kojima je sudjelovalo 917 polaznika. To
su Hrvatski graditeljski forum sa 110
polaznika, Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji sa 600 polaznika,
Konferencija Hrvatske udruge za organizaciju građenja sa 170 polaznika i dva seminara Primakon s 37 polaznika. U 2017.
na stručnim seminarima i ekskurzijama
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Izvješće o radu časopisa Građevinar
Izvješće o radu časopisa Građevinar
podnio je glavni i odgovorni urednik
prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Od prethodne Skupštine održane u Tučepima izišlo je 18 brojeva. Autori radova
objavljenh u 2018. dolaze iz 25 država.
Objavljeno je više od 67 znanstvenih
i stručnih radova te 75 informativnih priloga, a sve je tiskano na više od
1150 stranica. Svaki se mjesec pripremi između 100 i 120 stranica teksta.
Časopis je prepoznatljiv u zemljama
Europske unije i u svijetu.

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić izvijestio je o radu
časopisa Građevinar u 2018. godini

U nastavku izvješća rekao je to kako
su recenzenti vrlo važni za uspješnost
i prepoznatljivost časopisa jer njihovo
uloženo vrijeme i stručnost jamče kvalitetu radova koji se objavljuju. U dogovoru s dekanima građevinskih fakulteta
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dogovoreno je proširenje Uredničkog
odbora tako da je svaki od četiri građevinska fakulteta predložio predstavnike
za svako područje građevinarstva, a za
Tehničko veleučilište u Zagrebu te za
Arhitektonski fakultet predviđena su po
dva predstavnika koji su i do sada puno
doprinjeli u recenziji radova. Kod proširenja Uredničkog odbora vodilo se računa i o stručnjacima iz gospodarstva te
su već provedeni razgovori s kolegama
koji su i do sada surađivali u časopisu
Građevinar kao autori ili recenzenti.
Objasnio je to kako se radovi umjesto
dosadašnjim UDK brojevima označavaju
DOI brojevima. Postojeći je sustav prilagođen za dobivanje DOI broja, a odobrio
ga je servis CrossRef. Od 2017. svaki se
pristigli rad kontrolira uz pomoć programa iThenticate radi kontrole plagijata, a
kontrolira se i stupanj podudaranja (preklapanja) tekstova.
Časopis Građevinar nalazi se u DOAJ
registru. To je registar s otvorenim pristupom, a oznaka DOAJ dokaz je toga
da časopis ima visok standard i slobodan pristup svim korisnicima, da autori
zadržavaju autorska prava na rad, da je
uočljivost rada veća, da je čitateljstvo
brojnije i da je objavljivanje brže.
Prof. Lakušić također je izvijestio o
tome da časopis financijski podupiru
HSGI, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatska komora inženjera
građevinarstva, Udruga hrvatskih građevinskih fakulteta te tvrtke Ind-eko,
Hidroprojekt-ing, Monterra, Strabag, Geobrugg i druge.
Najavio je nove (stare) aktivnosti u distribuciji znanstvenih knjiga. To je dodatni
izvor sredstava za časopis, a i vidljivo je
to da sve više autora kroz sustav HSGI-a
želi publicirati svoje knjige.
Za 2019. najavio je održavanje 5. hrvatskog graditeljskog foruma te svečane
sjednice u povodu 70. obljetnice časopisa Građevinar i 65. obljetnice HSGI-a.

Tim će povodom biti izdana monografija HSGI-a, a časopis će biti prijavljen
u CC bazu. Također se razmatra ideja o
podjeli časopisa na znanstveno-stručni
dio i stručno-informativni dio Građevinar
plus.
Prof. Lakušić zahvalio je svima koji financijski pomažu redovito izlaženje
časopisa i autorima koji dostavljaju
kvalitetne radove te time podižu razinu
prepoznatljivosti, autorima koji citiraju
radove iz časopisa i recenzentima koji
ulažu svoje vrijeme u recenziranje pristiglih radova.
Nakon podnošenja izvješća nije bilo rasprave pa su sva jednoglasno usvojena.
Skupština je usvojila i Rebalans financijskog plana za 2018., Plan rada i Financijski plan za 2019., koji je prikazala
Mirna Amadori, te Financijsko izvješće
za 2017. godinu.

Dodjela nagrada
Na Skupštini dodijeljena je i godišnja
stručna nagrada Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. Na prijedlog Društva građevinskih inženjera Zagreba nagrada je dodijeljena Ivanu Kovačiću, dipl.
ing. građ., za obrazovanje mladih inženjera u sklopu pripreme za polaganje
stručnog ispita te za dugogodišnji rad
na cjeloživotnome obrazovanju građevinara (Prilog 2).
Na kraju radnog dijela Skupštine arhitektica Tanja Herr održala je predavanje
"Kako izvesti ovojnicu zgrade (gotovo
nulte energije) kako bi život u njoj bio
zdrav".
Skupština je završila druženjem sudionika u predvorju neorenesansne
palače sagrađene 1889. za baruna
Vladimira Vranyczanija prema projektu bečkog arhitekta Otta Hoffera, a u
izvedbi zagrebačkog graditelja Đure
Carneluttija, koja je već niz desetljeća
dom Hrvatskog inženjerskog saveza.
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PRILOG 1. – IZVJEŠĆE O RADU PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Organizacija stručnih seminara i ekskurzija
Proteklu godinu djelovanja Predsjedništva obilježila je organizacija i
provedba cjeloživotnog obrazovanja i organizacija Hrvatskog graditeljskog
foruma 2017.

Pedeset i prva Redovita skupština HSGIa održana je 5. svibnja 2017. u Blue Sun
hotelu Alga u Tučepima. Na Skupštini
bio je nazočan 41 zastupnik iz temeljnih
društava Čakovec, Nova Gradiška, Osijek,
Rijeka, Slavonski Brod, Split, Varaždin,
Vinkovci, Zadar i Zagreb te iz specijalističkih društava Hrvatske udruge za organizaciju građenja i Hrvatskog društva
za velike brane.
Na sjednici Predsjedništva HSGI-a 14.
ožujka 2017. dosadašnji predsjednik
Dragan Blažević izvijestio je okupljene
kako iz poslovnih razloga više ne može
obnašati dužnost predsjednika HSGI-a
i da se povlači s te funkcije. Zato su zastupnici Skupštine trebali izabrati novog
predsjednika HSGI-a.
Zastupnici Skupštine izabrali su Mirnu
Amadori za novu predsjednicu HSGI-a.
Na skupštini su dodijeljene tri godišnje
nagrade, i to Bošku Kozini, mr. sc. Željanu
Pernaru i Stjepanu Petroviću za projekt
"Vanjski vezovi na lukobranu Gradske
luke Split".
Drugoga su dana sudionici Skupštine uz
stručno vodstvo glavne projektantice
Lee Aviani, dipl. ing. arh., obišli gradilište hotela Jadran u Tučepima. Postojeća
konstrukcija doživjela je višestruke rekonstrukcije i niz potresa od 1950. do
danas. Kako bi se zadovoljili seizmički
zahtjevi, uvode se novi armiranobetonski zidovi te se postojeće zidove planira
ojačati karbonskim vlaknima za prijam
horizontalnih sila. Planirana je i nova
armiranobetonska jezgra dizala i stubi-
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šta. U središnjem dijelu hotela planirano je uklanjanje postojeće konstrukcije
vidikovca s konstrukcijom jarbola te
izvođenje nove potpuno iste konstrukcije na novoprojektiranoj visinskoj koti
nadogradnje, a prema uputama Konzervatorskog odjela za područje Splitskodalmatinske županije. Hotel je otvoren
početkom ljeta 2017.
Djelovanje HSGI-a u proteklome razdoblju obilježila je aktivnost temeljnih
društava te sudjelovanje u procedurama
usvajanja nove zakonske regulative. Održano je 15 sjednica Predsjedništva, i to u
sjedištu HSGI-a u Zagrebu.

Hrvatski graditeljski forum 2017.
Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu 30. studenoga i 1. prosinca 2017.
održan je 4. Hrvatski graditeljski forum.
Organizator je skupa bio Hrvatski savez
građevinskih inženjera (HSGI), a medijski
partner časopis Građevinar. Pokrovitelj
skupa bilo je Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uređenja. Na skupu je sudjelovalo stotinu inženjera građevinarstva
i arhitekture, predstavnika ekonomije i
drugih struka te tridesetak studenata
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Svrha sada već tradicionalnog Foruma bila je razmotriti aktualne probleme u
graditeljstvu, ali i upozoriti na nove poticajne i održive projekte te investicije. Skup
je zamišljen kao prilika za okupljanje i javnu raspravu o problemima u graditeljstvu i
o mogućnostima njihova rješavanja.

Mirna Amadori podnijela je izvješće o radu
predsjedništva HSGI-a

Na Forumu dodijeljene su nagrade za
najbolje diplomske i doktorske radove na
građevinskim fakultetima u Hrvatskoj.
S obzirom na to da je 2015. odlučeno
to da će se Hrvatski graditeljski forum
održavati svake druge (neparne) godine,
dodijeljene su po dvije nagrade, ovisno
o razdoblju u kojemu je stečen određeni
akademski stupanj. Pravo prijave na natječaj imali su svi inženjeri koji su na građevinskim fakultetima u Zagrebu, Splitu,
Rijeci i Osijeku diplomirali od 1. listopada
2015. do 30. rujna 2017., ali i svi mladi
znanstvenici koji su u tome razdoblju
doktorirali iz područja građevinarstva i
stekli akademski stupanj doktora znanosti. Nagrada se sastojala od plakete, godišnje pretplate na Građevinar i novčane
nagrade u iznosu od tisuću kuna.
Nagrađeni su Filip Anić (GF Osijek) za
najbolji diplomski rad u 2016., doc. dr.
sc. Lovorka Librić (GF Zagreb) za najbolji doktorski rad u 2016., Tonko Faldić
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(FGAG Split) i Anotnela Čolić (GF Zagreb)
za najbolji diplomski rad u 2017. i dr. sc.
Paulina Krolo (GF Rijeka) za najbolji doktorski rad u 2017. Nagrađeni kandidati
predstavljeni su u posebnome prilogu
izdanja časopisa Građevinar.
Dodijeljene su i nagrade za znanstvenu
izvrsnost. To je priznanje koje je autorima
dodijeljeno za znanstveni članak objavljen tijekom 2014. i 2015. u časopisu Građevinar, a koji je najviše bio citiran u 2016.
godini. Riječ je o znanstvenim radovima
koji su najviše pomogli u podizanju stupnja prepoznatljivosti, faktora utjecaja i
kvalitete časopisa. Nagrade za najcitiraniji rad u 2016. dobili su Hrvoje Pilko,
Davor Brčić i Nikola Šubić za znanstveni
rad "Istraživanje brzine kretanja vozila pri
projektiranju kružnih raskrižja" objavljen
u 2014. te Davor Skejić, Ivica Boko i Neno
Torić za znanstveni rad "Aluminij kao materijal za suvremene konstrukcije". Taj je
rad objavljen u 2015. i bio je najcitiraniji
u 2016. Posebna nagrada za istaknutog
recenzenta časopisa Građevinar u 2016.
dodijeljena je prof. dr. sc. Alenu Harapinu.

Stručno usavršavanje – daljnja
provedba programa stručnog
usavršavanja
Provedba stručnog usavršavanja unutar
HSGI-a počiva na Pravilniku o provođenju stručnog usavršavanja u područjima
prostornog uređenja i gradnje. O njegovoj
pravilnoj provedbi najviše brinu predsjednica Verifikacijskog povjerenstva Miljana
Brkić te članovi Verifikacijskog povjerenstva Željka Šarić, Nina Dražin-Lovrec,
prof. Vjeran Mlinarića i Mirna Amadori.
Ponovno ističemo to kako se HSGI suočio
s većim padom interesa za stručna usavršavanja jer su ona zakonskim izmjenama prestala biti obavezna za sudionike
u gradnji. Ujedno se jačanjem Komore
građevinara i učlanjenjem svih stručnih
osoba u nju javila i HKIG-ova tendencija
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preuzimanja većeg dijela usavršavanja i
cjeloživotnog obrazovanja . Unatoč tomu
temeljna društva nastavila su s organizacijom seminara, tečajeva i stručnih
predavanja i putovanja.

Tehnička regulativa
HSGI nastavlja svoju djelatnost praćenja
svih promjena u zakonima i propisima
koji su usko povezani sa strukom. Redovito daje primjedbe na sve prijedloge
Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uređenja. Predsjedništvo HSGI-a bilo je
obaviješteno o 21 javnome savjetovanju.
HSGI se javljao na ona otvorena javna savjetovanja koja su bila od velike važnosti
za graditeljsku struku kao što su Izmjene
i dopune Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,
Pravilnik o tehničkom pregledu građevina te Izmjene i dopune Zakona o komori
arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.
Najaktivniji su u davanju primjedbi na
izmjene i dopune zakona i dalje članovi
DGI-a Zagreb, a postoje temeljna društva
koja uopće ne iskazuju interes.
Dragan Blažević i društvo iz Rijeke izradili
su Posebne tehničke uvjete za neopasni
građevinski otpad koji je dostavljen temeljnim društvima na javnu raspravu.
HSGI će i dalje pratiti sve promjene u regulativi i nastojati davati primjedbe kako
bi se zadržali dignitet struke i održivo
graditeljstvo. Udruga mora ostati aktivna
jer će samo tako moći poticati na održivost u struci, govoriti o lošoj situaciji i
poticati na aktivnost. Zato je neophodno
imati dobro napisanu regulativu po kojoj
će se raditi, a na što se u HSGI-u ukazuje
već dulji niz godina.

nara, pokrenuto je izdavanje monografije HSGI-a u povodu obilježavanja 65
godina njegova djelovanja. Naime, HSGI
ima bogatu povijest, tradiciju i vrijednost
koju bi trebalo istaknuti kroz predstavljanje temeljnih društava. U monografiji bi
trebalo istaknuti stvaranje i razvoj prvih
organizacija inženjera i tehničara, osnutak i povijest HSGI-a, predsjednike HSGIa, temeljna društva, istaknute inženjere
i tehničare (dobitnike nagrada HSGI-a),
nakladničku djelatnost, stručno usavršavanje i povezanost s HKIG-om.
Svako je temeljno društvo imenovalo
povjerenika za prikupljanje materijala
za monografiju. Ti su materijali trebali
biti dostavljeni u HSGI do početka rujna
2018., no zbog prezauzeti pojedinih članova, termin je pomaknut na 15. prosinca. Svoje je materijale dosada dostavilo
osam temeljnih društava.

Aktivnosti temeljnih članica
Temeljne članice HSGI-a najviše se u
svojemu radu bave organizacijom stručnih seminara i stručnih ekskurzija, no
ističemo nekoliko aktivnosti koje nadopunjuju one uobičajene.
DGIZ je drugi put zaredom organizirao
Dane otvorenih vrata. To jesensko okupljanje članova i njihovih gostiju postaje
tradicija druženja na Bundeku. Članovi
UGIS-a uvijek su aktivni u pripremi Dana
građevinara u sklopu sajma SASO.
Početkom ožujka 2018. DGIT Varaždin
održao je Izbornu skupštinu na kojoj je
izabrana nova predsjednica Martina Cesar-Kelemen. Izborna je skupština održana i u DGIT-u Međimurje na kojoj je za
novog predsjednika izabran Ratko Matotek.

Pripreme za monografiju

Izdavačka djelatnost

Na inicijativu prof. Stjepana Lakušića,
glavnog i odgovornog urednika Građevi-

U proteklome razdoblju, unatoč financijskoj krizi koja traje od 2010., redovito je

GRAĐEVINAR 70 (2018) 12

Građevinar 12/2018

DRUŠTVENE VIJESTI

izlazio časopis Građevinar. O izdavačkoj
djelatnosti detaljnije je izvijestio glavni i
odgovorni urednik lista Građevinar prof.
dr.sc. Stjepan Lakušić.

Aktivnosti u radu HSGI-a
Hrvatski inženjerski savez je i u ovome
razdoblju svečanošću obilježio Dane inženjera Republike Hrvatske na kojima
su sudjelovali i predstavnici Hrvatskog
saveza građevinskih inženjera. Članovi Predsjedništva redovito sudjeluju
na svečanim sjednicama obilježavanja
obljetnica na hrvatskim građevinskim
fakultetima i Danima ovlaštenih inže-

njera u Opatiji koje organizira Hrvatska
komora inženjera građevinarstva. Tako
je 21. veljače 2018. održan Dan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i
99. obljetnica fakulteta te je HSGI dobio
priznanje za okupljanje mladih studenata, vrednovanje njihovih diplomskih
i doktorskih radova kroz dodjeljivanje
nagrada za najbolje diplomske i doktorske radove te nagradu za znanstvenu
izvrsnost koja se dodjeljuje autorima
za objavljene znanstvene radove koji
sa svojom citiranošću podižu kvalitetu
i prepoznatljivost časopisa Građevinar..
Dana 27. studenog 2018. članovi
Predsjedništva HSGI-a i predstavnici

Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja sudjelovali su na 11. otvorenoj sjednici Predsjedništva DGIZ-a na
kojoj se raspravljalo o statusu ovlaštenih voditelja građenja i voditelja
radova.
Tijekom rada Predsjedništva obrađena
je sva operativna problematika s kojom se susretao HSGI u svojemu radu.
Među ostalim, u cijelosti su praćene sve
planirane aktivnosti, od Foruma preko
izdavanja Građevinara do praćenja rada
temeljnih društava. Sve su potrebe financijski podmirivane u rokovima i prema potrebama te je time omogućen rad
i Predsjedništva i HSGI-a.

PRILOG 2. – GODIŠNJA NAGRADA HSGI-a

Nagrada za obrazovanje mladih inženjera
Godišnja nagrada HSGI-a dodijeljena je Ivanu Kovačiću,
dipl. ing. građ., za obrazovanje mladih inženjera u sklopu
pripreme za polaganje stručnog ispita te za dugogodišnji
rad na cjeloživotnome obrazovanju građevinara
Ivan Kovačić, dipl. ing. građ., rođen je 24. rujna 1941. u Nadkrižovljanu pokraj Varaždina u kojem su njegovi roditelji bili učitelji. Na Građevinskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je u
ožujku 1966. U travnju 1966. zaposlio se na održavanju željezničkih pruga. Na tim i drugim poslovima gradnje radio je
do ožujka 1981. kada se zaposlio u tadašnjemu republičkom
tijelu uprave za poslove prostornog uređenja i gradnje.
Do prosinca 2008., kada je umirovljen, u tome upravnome
tijelu odnosno u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) obavljao je poslove građevinske i urbanističke
inspekcije.
Više godina obavljao je i poslove člana Ispitnog povjerenstva
MGIPU-a za polaganje stručnog ispita sudionika u gradnji
građevinske i arhitektonske struke te člana Ispitnog povjerenstva Ministarstva uprave za polaganje upravnog ispita
službenika koji obavljaju poslove graditeljstva u upravnim
tijelima državne, regionalne (područne) i lokalne uprave. Za
svoj rad u MGIPU-u odlikovan je 1998. Spomenicom domovinske zahvalnosti.
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Nagrađeni Ivan Kovačić dobio je povelju koju mu je uručila Mirna
Amadori, predsjednica HSGI-a
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Nakon odlaska u mirovinu, sve do kraja lipnja 2013., honorarno je za MGIPU
provodio stručne analize za inspekcijski
nadzor urbanističke inspekcije te obavljao poslove upućivanja javnosti u primjenu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Ivan Kovačić dugogodišnji je član Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
(HSGI) odnosno Društva građevinskih
inženjera Zagreb (DGIZ).
Zato je 1990. sudjelovao u organizaciji pripremnog seminara za polaganje
stručnog ispita sudionika u gradnji građevinske i arhitektonske struke, koji se
i danas održava u organizaciji DGIZ-a.
U tome seminaru sudjeluje kao tajnik i
predavač pojedinih predmeta iz Ispitnog
programa za polaganje stručnog ispita.
Sudjeluje na izradi primjedbi i prijedloga HSGI-a odnosno DGIZ-a na prijedloge novih zakona i drugih propisa koji
uređuju poslove prostornog uređenja
i gradnje. Iznošenjem svojih prijeloga i
primjedbi sudjeluje i u stručnim skupovima koje organiziraju HSGI i DGIZ.
Na Saborima hrvatskih graditelja održanim 2012. i 2016. u Cavtatu izložio je svo-
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ja dva stručna rada te su oni objavljeni u
zbornicima stručnih radova. U listu Građevinar objavljuje svoje stručne priloge.
U 2018. objavljeni su njegovi stručni
prilozi o novome Zakonu o komunalnom gospodarstvu i primjeni prostornih
planova i posebnih propisa u poslovima
izrade idejnog i glavnog projekta (Lokacijska dozvola i/ili građevinska dozvola
ili samo glavni projekt).
Predlaže održavanje stručnih seminara
DGIZ-a i sudjeluje u njihovoj organizaciji.
U 2018. održana su tri stručna seminara: u siječnju seminar Prostorno uređenje
i gradnja, u travnju seminar Projektiranje
i stručni nadzor građenja, a u listopadu
seminar Deset odabranih tema o primjeni
propisa gradnje i drugih propisa u poslovima gradnje. Na tim stručnim seminarima
izlagao je o izmjenama i dopunama zakona i drugih propisa koji uređuju prostorno uređenje i gradnju, o zakonitome
građenju građevina izdavanjem lokacijskih, građevinskih i drugih dozvola te o
primjeni posebnih propisa u poslovima
prostornog uređenja i gradnje. Očekuje
se i nastavak dobre suradnje na organizaciji stručnih seminara DGIZ-a u 2019.

Sudjelovao je i na stručnim seminarima
koji su održani izvan Zagreba: u studenom 2015. na okruglom stolu koji je organiziralo Društvo građevinskih inženjera Rijeke, a u veljači 2017. na stručnome
seminaru Aktualna građevno tehnička
regulativa koji je organiziralo Društvo
arhitektonskih i građevinskih inženjera i
tehničara Slavonskog Broda.
Osim što je član HSGI-a odnosno DGIZ-a
Ivan Kovačić višegodišnji je član Elektrotehničkog društva Zagreb (EDZ). Predlaže održavanje stručnih seminara EDZ-a i
sudjeluje u njihovoj organizaciji. Predavač je na Pripremnom seminaru EDZ-a
za polaganje stručnog ispita za sudionike u gradnji elektrotehničke struke.
Zato se može zaključiti to da brojne
aktivnosti u edukaciji sudionika u gradnji i drugih stručnih osoba graditeljskih
struka Ivanu Kovačiću omogućuju to da
i dalje doprinosi aktivnostima HSGI-a
odnosno DGIZ-a na unapređenju poslova građevinske struke usklađivanjem
zakona i drugih propisa koji uređuju prostorno uređenje i gradnju te posebnih
zakona i drugih posebnih propisa koji se
primjenjuju u poslovima gradnje.
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