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DRUŠTVENE VIJESTI
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Inicijativa vezana na Zakon o poslovima
i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Dvadeset šesta je sjednica Predsjedništva
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
(HSGI-a) održana 20. veljače 2018. u prostorijama HIS-a u Zagrebu. Sjednicu je vodila predsjednica Mirna Amadori, dipl. ing.
građ.
Nakon usvajanja zapisnika s 25. sjednice
Predsjedništva, Miljana Brkić izvjestila
je o provedbi programa stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2017. Pripremila je i tablicu realizacije Plana stručnog usavršavanja iz koje
je vidljivo to da je u 2017. planirano 76
događaja, a provedeno njih 46, odnosno
oko 60 posto. Također je bilo planirano
775 sati predavanja, a održano ih je 580,
odnosno oko 75 posto. Napomenula je to
kako je provela analizu seminara u odnosu
na 2016. te je došla do zaključka da je u
2017. održano nešto više seminara i predavanja, osobito više stručnih ekskurzija.
Na kraju je izrazila nadu da bi 2018. mogla biti bolja i uspješnija za sva temeljna
društva, ali da se u to trebaju uključiti svi
te međusobno komunicirati i razmjenjivati
seminare i predavače.
Predsjednica Mirna Amadori obavijestila je okupljene kako Građevinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu dana 21. veljače
2018. obilježava Dan fakulteta i kako će
HSGI tom prigodom dobiti priznanje. Istaknuto je da Hrvatski savez građevinskih
inženjera kao strukovna organizacija u
području sektora građevinarstva danas
ima veliku važnost u društvu. HSGI ove
godine slavi 65. obljetnicu svoga aktivnog
rada, izdavač je časopisa GRAĐEVINAR
koji ove godine slavi 70. obljetnicu, ali je
važno istaknuti da HSGI vrlo dobro prepoznaje važnost obrazovanja na fakultetima
što pokazuje dodjeljivanjem nagrada za
najbolji diplomski rad i najbolji doktorski
rad ali prepoznaje i važnost objavljivanja
rezultata znanstvenih istraživanja u časopisu GRAĐEVINAR dodjeljivanjem nagrada za Znanstvenu izvrsnost. Također, kroz
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časopis GRAĐEVINAR redovito se prate
aktivnosti fakulteta, posebice u okviru
održavanja međunarodnih i domaćih konferencija, daje se prikaz objavljenih knjiga
te međunarodnih i domaćih znanstvenih
projekata.
Predsjednica Amadori je obavijestila okupljene i o tome kako se na e-savjetovanju
nalazi Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopuni
Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Rok za slanje prijedloga i primjedbi bio je 7. ožujka 2018. Do 16.
travnja preko e-savjetovanja mogu se poslati primjedbe na propise Europske unije
koji se odnose na proizvode koji se upotrebljavaju za gradnju zgrada i infrastrukturne
radove. Na kraju je zamolila sve koji se kroz
posao svakodnevno bave s navedenom tematikom da pošalju prijedloge u svoje ime,
a i u ime HSGI-a.
Na mrežnim stranicama Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) nalazi se plan zakonskih aktivnosti
za 2018. koji obuhvaća donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o poslovima i djelatnostima prostornog
uređenja i gradnje te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno
poticanoj stanogradnji u prvome Tromjesečju te Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o komori arhitekata i komorama
inženjera u graditeljstvu i prostornom
uređenju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji u
četvrtome tromjesečju.
Marko Vajdić iz DAGG-a Karlovac poslao je
pismenu inicijativu koju je na sjednici Predsjedništva HSGI-a i obrazložio te je ukazao
na probleme na koje svakodnevno nailazi
na temelju Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Rekao
je to kako je u čl. 14. propisano to da osoba
treba imati položen stručni ispit, no istodobno za strane državljane nije propisano
ništa, što znači da ta osoba može obavljati
poslove bez položenog ispita. Poznato je to

da strani državljani u HKIG-u mogu dobiti
ovlaštenje pa se pretpostavlja da i poznaju
zakone u RH. Smatra da stručni ispit treba
polagati na hrvatskome jeziku jer je ujedno
i europski jezik i kao takav ravnopravan je
sa svim ostalim europskim jezicima. Naime, u Pravilniku o stručnom ispitu osoba
koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja nigdje se ne navodi to
da se stručni ispit polaže na hrvatskome
jeziku. To svakako treba promijeniti tako da
se doda članak u kojemu će biti navedeno
da se stručni ispit polaže na hrvatskome
jeziku. Te su izmjene neophodne jer se na
tu regulativu nadovezuju akti naše Komore
koja izdaje ovlaštenja. Pravilnik o uvjetima
i postupku izdavanja potvrde za pružanje
usluga privremeno ili povremeno dopušta
strancima da potpisuju projektnu dokumentaciju u Hrvatskoj (glavne projekte) i
da budu glavni projektanti bez položenog
stručnog ispita, odnosno da nitko nije provjerio njihovo poznavanje nacionalne regulative. Nastavio je da prema Pravilniku
o upisima u imenike, upisnike i evidencije
Hrvatske komore inženjera građevinarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim
pločama naš inženjer mora priložiti presliku uvjerenja da je položio stručni ispit za
obavljanje poslova graditeljstva kojim se
dokazuje da poznaje nacionalnu regulativu.
Stranac ne poznaje nacionalnu regulativu i
teško je vjerovati da je sposoban projektirati u skladu s njom uz pomoć prevoditelja.
Na kraju je podržao prijedlog predsjednice
Mirne Amadori da se od MGIPU-a zatraži
da svaki inženjer treba odslušati pet sati
regulative na godinu.
Mirna Amadori je uime DGIT-a Varaždin
pozvala sve članove Predsjedništva na
Skupštinu Društva, koja je održana u petak 2. ožujka 2018. u Varaždinu. Rekla je
da pripremaju i stručni seminar o zelenoj
gradnji.
Doc. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk rekla je
kako su članovi DGI-a Osijek održali izbornu skupštinu na kojoj su, uz već uobičajene
točke, dogovarali nove aktivnosti i obećali
aktivniji i plodonosni rad. Izglasali su i manje izmjene u Statutu. Predsjednica je i dalje doc. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, a doc. dr.
sc. Davorin Penava potpredsjednik.
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