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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Rasprava o zaključcima
Sabora 2012
Ocijenjeno je da je Sabor
poslovao vrlo uspješno te je
ukazano na potrebu većeg
animiranja članova od strane
temeljnih društava
Sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a)
održana je 29. veljače 2013. u prostorijama HSGI-a u Zagrebu. Sjednicu
je vodio Josip Švenda, dipl. ing. građ.,
predsjednik HSGI-a, a osim članova
Predsjedništva bili su nazočni i Rade
Pilipović, predsjednik Izvršnoga organizacijskog odbora Sabora 2012. te predsjednici i tajnici nekih temeljnih i specijalističkih društava. Kako je od članova
Predsjedništva bilo nazočno samo njih
10, odlučeno je da se sjednica ipak održi,
ali da se ne mogu donositi nikakve odluke.
Nakon usvajanja zapisnika s prošle
sjednice prof. dr. sc. Stjepan Lakušić
podnio je izvješće o Saboru hrvatskih
graditelja 2012. te se osvrnuo i na određena poboljšanja koja treba primjeniti
kod sljedeće organizacije Sabora kao
što je organizacija Skupštine dan prije
velikog skupa, veće animiranje članova
HSGI-a od strane temeljnih društava
te više raditi na dolasku sudionika iz
okruženja. Izvijestio je i da su za sve
sponzore izrađene zahvalnice za njihov
doprinos. Na kraju je zapitao je li prepoznat rad HSGI-a, zna li se što HSGI
radi i znaju li za njegov rad mladi inženjeri. Predložio je da HSGI svake godine raspiše natječaj za dodjelu nagrade
za najbolji diplomski rad iz temeljnih
disciplina građevinarstva čime će se
informacija o Hrvatskom savezu građe-
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vinskih inženjera i njegovim aktivnostima najbolje proširiti među kolegicama i
kolegama koje završavaju građevinske
fakultete u Hrvatskoj. Također je predložio je da se ''mladim'' drušvima pokuša
pomoći organiziranjem seminara.
U raspravi što je uslijedila sudjelovali
su Josip Švenda, Rade Pilipović, Mladen
Petričec, Zdravko Jurčec, Dragan Blažević i Boris Čupić. Iznesena su stajališta
kako je kriza uzrokovala slabiju posjećenost iz temeljnih društava i o potrebi
animiranja mladih inženjera za rad u
temeljnim i specijalističkim društvima,
no mnogi su hvalili dobru organizaciju Sabora, posebno doprinos prof. dr.
sc. Stjepana Lakušića i Znanstvenoga
organizacijskog odbora. Izneseni su i
prijedlozi kako bi odmah trebalo početi
s pripremama za sljedeći Sabor i da bi
Izvršni organizacijski odbor trebao biti
stalno tijelo Predsjedništva te kako bi
trebalo pokušati organizirati pripremni
Sabor nakon dvije godine kao svojevrsnu pripremu za onaj koji bi se održavao
svake četvrte godine.
U nastavku se raspravljalo o prijedlozima zaključaka sa Sabora 2012., a uvodno je izlaganje podnio prof. Lakušić koji
je govorio o načinu kako se došlo do
prijedloga. Najprije su voditelji okruglih
stolova napisali teze prema temama, a
potom su temeljna društva poslala svoje prijedloge. Potom se sastala posebna
radna skupina (Jurčec, Gjetvaj i Lakušić)
koja je razmotrila pristigle zaključke.
Zaključci su pripremljeni, ali ih treba dodatno razraditi kako bi se dobio dokument koji valja uputiti u nadležno ministarstvo i druge institucije. Nadovezao
se Zdravko Jurčec koji je predložio da se
pripremljeni zaključci još jednom predstave Predsjedništvu HSGI-a kako bi se
za javnost dobila što snažnija poruka.
Uslijedila je diskusija Josipa Švende,
predsjednika HSGI-a koji je najprije
podsjetio kako bi zaključci Sabora hr-

vatskih graditelja 2012. trebali biti svojevrstan program rada za sljedeće četiri
godine. Potom je podsjetio kako je za
provođenje programa rada još prije dvije godine zamolio za pomoć sve članove
Predsjedništva. Program je sastavljen
tako što su za pojedine aktivnosti imenovane radne skupine i njihovi voditelji.
Neke su skupine bile vrlo aktivne, a neke
baš i nisu. Predložio je da se u travnju
sazove izvanredna skupština na kojoj bi
se moglo pronaći rješenje odnosno nositelje budućih aktivnosti. Nazočnima je
podijeljen pregled dolazaka na sjednice.
Boris Čupić potvrdio je da se dosad
previše raspravljalo o organizacijskim
poslovima, a premalo o radu HSGI-a.
Dragan Blažević smatra da je Predsjedništvo dobro odradilo svoje aktivnosti i
da sve radne skupine moraju podnijeti
izvješća prema kojima bi se radio plan
budućih aktivnosti. U nastavku je osporio potrebu sazivanja izborne skupštine.
Na kraju je dogovoreno da se na sljedećoj sjednici Predsjedništva odlučuje o
eventualnoj izbornoj skupštini koja bi
se trebala održati u Krapini.
Slijedila je rasprava o dugovanjima temeljnih društava, a izvješće je podnijela Tanja Vrančić, direktorica izdavačke
djelatnosti i stručnih službi HSGI-a. Za
2012. su plaćene sve članarine osim iz
DAGI-a Vukovar. Neka društva još nisu
dostavila popise članova za 2012., poput
društava iz Zadra, Splita, Poreča i Virovitice. Istaknula je kako je posebno važno
da sva društva dostave popise članova
i dodala kako je od 1. siječnja 2013. časopis postao obveznikom PDV-a od 5
posto.
U raspravi je rečeno kako svim društvima treba poslati dopis i obaviti razgovore o uplatama. Nadovezao se Bojan Ramov, predsjednik DIT-AGG-a Zadar koji
je rekao kako je za 2011. poslao popis
svih 230 članova, ali nije uspio naplatiti
članarinu pa je račun prazan. U Društvu
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djeluju građevinari, geodeti i arhitekti,
a jedino su građevinari spremni plaćati članarinu i biti uključeni u program
stručnog usavršavanja. Stoga je predložio da za 50 članova plati članarinu
za 2011. i 2012. godinu. Dogovoreno je
da se o prijedlogu zadarskog Društva
raspravlja na sljedećoj sjednici koja bi
se radi poticanja rada trebala održati u
Splitu.

PRIPREME ZA KONFERENCIJU
O ORGANIZACIJI GRAĐENJA

Poziv autorima za prijavu
članaka
Međunarodna konferencija
s 30-godišnjom tradicijom
održat će se od 23. do 30.
rujna 2013. na Babinom Kuku
u Dubrovniku, a okupit će
znanstvenike i stručnjake iz
Hrvatske te ostalih zemalja
središnje i južne Europe
Hrvatska udruga za organizaciju građenja (HUOG) izvijestila je da će se
od 23. do 30. rujna 2013. na Babinom
Kuku u Dubrovniku održati 11. OTMC
međunarodna konferencija o organizaciji, tehnologiji i menadžmentu u
graditeljstvu. Konferencija ima 30-godišnju tradiciju jer se održava od 1981.
godine.
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Na kraju se razgovaralo o stručnom usavršavanju, a izvješće je podnio prof. dr.
sc. Josip Rupčić. Rekao je kako je plan seminara i stručnih skupova za razdoblje
od 1. studenoga 2012. do 31. listopada
2013. poslan Ministarstvu graditeljstva
i prostornog uređenja. Svoje su planove
poslala društva iz Čakovca, Nove Gradiške, Osijeka, Rijeke, Slavonskog Broda,
Splita, Varaždina, Vinkovaca, Zadra i Za-

greba. Ukupno je planirano 78 seminara i
dva stručna skupa u organizaciji DGIZ-a.
Ovogodišnji je program inače na razini
prijašnjih pa na njemu valja i daje ustrajati jer je to smisao inženjerske struke i
po njemu temeljna društva i HSGI postaju prepoznatljivi i jači. Na kraju je Dragan Blažević zatražio da se plan stručnih seminara objavi na web-stranici
HSGI-ja.

Organizator je HUOG, pokrovitelj Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a
okupit će se znanstvenici i stručnjaci iz
organizacije, tehnologije i menadžmenta u graditeljstvu sa sveučilišta, instituta i iz gospodarstva Hrvatske te ostalih zemalja središnje i južne Europe.
Planirane su tri osnovne teme, jedna
o planiranju i organizaciji građevinskih
projekata, druga o menadžmentu u graditeljstvu, treća o tehnologiji i materijalima u graditeljstvu, a svaka sadrži niz
zanimljivih podtema. Pozvani su autori
na prijavu radova i za sudjelovanje na
Konferenciji, posebno stoga što je broj
rezerviranih soba u hotelu Neptun
ograničen. Svi će prihvaćeni radovi biti
tiskani u konferencijskim materijalima,
a najbolji će znanstveni rad biti otisnut u procesu recenziranja u časopisu
OTMC: an International Journal.
Osim glavnih tema Konferencije planiran je i akademski forum u kojem će
se raspravljati o ključnim trendovima,
inovacijama i najboljoj praksi u obrazovnom procesu, ali i OTMC sesija dok-

toranata koja bi trebala dati uvid u doprinos studenata na poslijediplomskim
doktorskim studijima. U planu je i poseban stručni program na hrvatskom koji
će biti organiziran u okruglim stolovima,
a želi okupiti stručnjake radi razmjene
iskustava o suradnji znanosti i industrije i o novim aplikacijama, posebno u
organizacijske, tehnološke i upravljačke
sustave.
Službeni je jezik Konferencije engleski,
predsjednik je Organizacijskog odbora
od 11 članova prof. dr. sc. Vjeran Mlinarić, predsjednik HUOG-a, a predsjednik
je Međunarodnoga znanstvenog odbora prof. dr. sc. Ivica Završki s Građevinskog fakulteta u Zagrebu.
Informacije o Konferenciji mogu se
dobiti na otmc@huog.hr, a ažurirani će podaci biti dostupni na posebnoj
web-stranici www.otmc2013.com. Za
detaljnije informacije treba se obratiti
voditeljici dr. sc. Ivani Burcar Dunović u
Zavodu za organizaciju građenja Građevinskog fakulteta u Zagrebu (iburcar@
grad.hr).
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