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DRUŠTVENE VIJESTI

Uredio: Branko Nadilo

SASTANAK PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Sabor hrvatskih graditelja - najvažnija aktivnost HSGI-a u 2012.
Stručna je javnost pozvana na davanje prijedloga o Zakonu o
gradnji i Zakonu o prostornom uređenju koje je potrebno
pojednostavniti i razdvojiti pa će se u javnu raspravu uključiti
i posebna radna skupina HSGI-a

Sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a),
13. po redu, održana je 17. srpnja 2012.
u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik HSGI-a Josip Švenda, dipl. ing. građ.
Predsjednik je na početku pozdravio
sve sudionike sjednice i izvijestio o sastanku delegacije HSGI-a s ministrom
graditeljstva i prostornog uređenja
Ivanom Vrdoljakom koji je izrazio zadovoljstvo organizacijom i planiranim
aktivnostima na Saboru hrvatskih graditelja 2012.
Predsjednik je na početku sažeto predstavio zapisnik prošle sjednice Predsjedništva, a primjedbe je iznio Josip
Brajdić na navedeni dug DAGG-a Karlovac koji je Predsjedništvo HSGI-a storniralo na sjednici u veljači. Branko Nadilo, urednik-novinar časopisa Građevinar, iznio je primjedbu na glasovanje
po punomoći za v.d. direktora jer takvu
mogućnost Statut HSGI-a ne dozvoljava. Nakon kraće rasprave odlučeno
je da će se ta primjedba proslijediti
na razmatranje Nadzornom odboru.
Ostale su točke zapisnika prihvaćene
bez primjedbi pa je zapisnik 12. sjednice Predsjedništva usvojen nakon kraće
rasprave.
Na sastanak su pozvani i članovi Izvršnoga organizacijskog odbora (IOO) Sabora hrvatskih graditelja. Predsjednik
IOO-a Rade Pilipović predložio je to da
se članovi IOO-a pozovu i na sljedeću
sjednicu, a ujedno je predložio, što je i
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prihvaćeno, promjenu broja sudionika
koji su oslobođeni od plaćanja kotizacije, po kojoj glavni sponzor ima pravo na
5, zlatni na 4, srebrni na 3, a brončani na
2 sudionika.
U nastavku su podijeljena zaduženja
članovima Predsjedništva HSGI-a i IOOa vezana za organizaciju Sabora 2012.
Ujedno je odlučeno da se prema popisu
300 najuspješnijih građevinskih tvrtki
prema prihodima u 2011. pošalje inicijalno pismo s pozivom za sudjelovanje
na Saboru. Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić,
kao predsjednik Znanstvenog odbora
Sabora smatra da će sudionike privući
niska kotizacija, skupljanja bodova u
novom ciklusu i relativno niska cijena
smještaja u hotelu Croatia. Postavio
je i pitanje gostiju, posebno iz susjednih zemalja i cijeni njihova smještaja, a
osobito je istaknuo uspješnu suradnju s
društvom u BIH.
U raspravi što je uslijedila sudjelovali
su Zdravko Jurčec, Rade Pilipović, Josip
Švenda, prof. dr. sc. Vjeran Mlinarić, prof.
dr. sc. Stjepan Lakušić. Zaključeno je
da se ministra Vrdoljaka zamoli da posebnim pismom na Sabor pozove svoje
kolege iz regije i eventualno Rusije i da
se pozovu i predstavnici inozemnih društava s kojima su potpisani ugovori o
suradnji, a da njihove troškove pokrije
organizator. Zaključeno je, također, da
se prikupe ponude turističkih agencija
vezano za kongresne aktivnosti jer HSGI
nije registriran za turističke djelatnosti.

U nastavku se raspravljalo o financijskom poslovanju HSGI-a u prvih 6
mjeseci 2012., a analizu je pripremio
Zdenko Blažeković, v.d. direktor stručnih službi HSGI-a i izdavačke djelatnosti
časopisa Građevinar. U odnosu na plan
proračuna HSGI-a za 2012. realizirano
je 47 posto planiranih prihoda, a ugovoreno 48 posto, što znači 5 posto manje
u odnosu na plan, a rashodi su za 4 posto veći od plana.
Ukupni je dug iz prijašnjih godina veći
od 600 tisuća kuna, a najveći su dužnici
Zavod za konstrukcije i Zavod za tehničku mehanika s Građevinskog fakulteta
u Zagrebu. Prof. Lakušić je predložio
da se dug namiri organiziranjem seminara od strane DGIZ-a, a honorari predavača bi ušli u otplatu duga. Na kraju
je zaključeno da je potrebno uključiti
Nadzorni odbor u odluke o otpisivanju
dugova temeljnim društvima, potrebi
stalne brige o prihodima i rashodima te
ažuriranju web stranice HSGI-a.
U nastavku je Miljana Brkić, predsjednica Odbora za regulativu, ukratko prenijela dojmove sa sastanka s ministrom
Vrdoljakom. Kako se krajem rujna održava javna rasprava o Zakonu o gradnji
i Zakonu o prostornom uređenju koje
je potrebno pojednostavniti i razdvojiti,
stručna je javnost pozvana na raspravu
i davanje prijedloga. Tu se HSGI odnosno radna skupina svakako treba aktivirati. Svima će se uputiti e-mail poruke
za uključenje jer je i ministar predložio
aktivnije uključivanje HSGI-a u donošenje novih zakona.
Sastanak je zaključen manjom raspravom o sve težem prikupljanju članarina
u temeljnim društvima, a spomenuta
je i nedavno održana skupština Udruge
ovlaštenih voditelja građenja (UOVG-a).
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