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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a 

Dogovor o održavanju Izborne skupštine
Na prošloj je sjednici pokrenuta inicijativu za razgovor u Ministarstvu 
graditeljstva i prostornog uređenja, gdje bi se trebali založiti za 
nastavak stručnog usavršavanja

Sjednica Predsjedništva Hrvatskog sa-
veza građevinskih inženjera (HSGI-a), 
36 po redu u ovom sazivu, održana je 
11. veljače u Zagrebu. Sjednicu je vodio 
predsjednik HSGI-a Dragan Blažević, dipl. 
ing. građ.
Kako na prijašnjoj sjednici Predsjedniš-
tva, koja je održana 9. prosinca 2014., 
nije bio nazočan dovoljan broj članova 
Predsjedništva, glasanje i usvajanje fi-
nancijskog plana te plana rada za 2015. 
obavljeno je elektroničkom sjednicom. 
Istaknuto je kako temeljna društva tre-
baju ubuduće voditi dvije evidencije – o 
stvarnom broju polaznika na seminarima 
i o broju onih kojima je potrebna potvrda 
o stručnom usavršavanju. Na toj je sjed-
nici predsjednica DGIT-a Varaždin pokre-
nula inicijativu o imenovanju radne grupa 
za razgovor u Ministarstvu graditeljstva 
i prostornog uređenja, gdje bi se trebali 
založiti za nastavak stručnog usavršava-
nja. U tu su grupu imenovani Dragan Bla-
žević, Mirna Amadori, Boris Čupić i Milja-
na Brkić. Na kraju je jednoglasno usvojen 
zapisnik s 35. sjednice.
Slijedio je dogovor o održavanju Izborne 
skupštine HSGI-a u Zagrebu, a to je već 
prije bilo predloženo. Domaćin Skupštine 
članovi su Društva građevinskih inženje-
ra Zagreba (DGIZ-a). Predsjednik Zdravko 
Jurčec zahvalio je na povjerenju i obećao 
da će taj događaj biti organiziran na naj-
bolji mogući način. Dodao je kako treba 
pažljivo dogovoriti datum održavanja i 
pritom paziti da se datumi ne bi prekla-
pali s drugim važnim događajima ostalih 
udruga ili organizacija. Predložio je stoga 

razgovor s predsjednikom HKIG-a kako 
bi uskladili događanja i dogovorili teme 
za raspravu, posebno jer bi različite teme 
skupova i seminara trebale omogućiti 
veću posjećenost. Pretpostavlja da će 
najvažnija tema biti donošenje i proved-
ba novoga zakona o inženjerskim djelat-
nostima, a na kraju je podržao predloženi 
razgovor u Ministarstvu graditeljstva i 
prostornog uređenja, gdje bi se mogla 
odrediti uloga HSGI-a.
Potom je predsjednik Dragan Blažević 
podsjetio nazočne da će se ove godine 
na izbornoj skupštini birati predsjednik, 
potpredsjednici i tajnik te članovi Pred-
sjedništva i Nadzornog odbora. Posebno 
je istaknuo da sva temeljna društva, ali 
i HSGI, trebaju svoje statute uskladiti s 
uputama koje su navedene u novom Za-
konu o udrugama, odnosno Pravilniku o 
sadržaju i načinu vođenja registra udruga 
u RH te u Zakonu o financijskom poslova-
nju i računovodstvu neprofitnih organi-
zacija. Statutima se mogu pridodati neke 
izmjene, ali se preporuča da se izradi novi 
statut. Rok za izmjene i usklađivanje je 30. 
rujna 2015. Detaljnije će se obavijesti o 
provedbi poslati naknadno svim temelj-
nim društvima. U nastavku je istaknuo 
kako je provedena analiza dolazaka na 
sjednice Predsjedništva iz koje se može 
uočiti koji su članovi najredovitiji. Posebno 
je pohvalio Mirnu Amadori, Borisa Čupi-
ća, Antuna Pospišila te prof. dr. sc. Josipa 
Rupčića i prof. dr. sc. Vjerana Mlinarića koji 
su bili na gotovo svim sjednicama.
Uslijedilo je izvješće o stručnom usavrša-
vanju u 2014. i 2015. godini koje je pod-

nio prof. dr. sc. Josip Rupčić. U međuvre-
menu je seminare održalo pet temeljnih 
društava. Tri su temeljna društva organi-
zirala po jedan seminar, DGIM iz Čakov-
ca s 32 polaznika, DGIR s 10 polaznika i 
UGIS sa 16 polaznika, a DAGIT Slavonski 
Brod imao je jedno stručno putovanje s 
ukupno 40 polaznika. DGIZ je održao tri 
seminara sa 70 polaznika, pa je sveuku-
pno bilo šest seminara sa 168 sudionika. 
Održani su i 2. hrvatski graditeljski forum 
s 240 polaznika, 4. savjetovanje o uređe-
nju rijeke Save u organizaciji udruge Slap 
sa 100 polaznika te stručni skup u orga-
nizaciji Hrvatske udruge stručnjaka za 
vodu, odvodnju i plin sa 108 sudionika. 
Sveukupno je u razdoblju od 1. studeno-
ga 2014. do 6. veljače 2015. održano 9 
skupova sa 616 polaznika i tada je do-
dijeljen 8921 bod iz stručnog usavrša-
vanja. Prof. Rupčić je istaknuo kako nije 
nezadovoljan ostvarenim rezultatima, 
ali da ipak poziva temeljna društva da se 
aktivnije uključe u organizaciju seminara.
U raspravi je sudjelovao i Antun Pospišil 
iz Slavonskog Broda koji je za kraj veljače 
najavio novi stručni seminar o primjeni 
Pravilnika o načinu provedbe stručnog 
nadzora građenja, uvjetima i načinu vo-
đenja građevinske knjige te ostalim izvje-
štajima nadzornog inženjera. Na kraju je 
jednoglasno prihvaćeno izvješće uz na-
pomenu kako se temeljna društva mora-
ju dodatno potruditi da bi im seminari bili 
što kvalitetniji i s većom posjećenošću.
Kad se raspravljalo o djelovanju temelj-
nih i specijalističkih društava, najprije je 
predsjednica DAGIT-a Varaždin Mirna 
Amadori pozvala sve članove Predsjed-
ništva i predsjednike temeljnih društava 
na skupštinu 6. ožujka 2015. Ujedno je 
dodala kako je 30. siječnja 2015. održan 
stručni seminar na kojem su predstav-
nici Ministarstva govorili o Pravilniku o 
obveznom sadržaju idejnog projekta te 
Pravilniku o obveznom sadržaju i opre-
manju građevinskog projekta. Krajem 
veljače pripremaju seminar, a dobili su 
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Seminari o novim pravilnicima
Teme su seminara obuhvaćale sustav upravljanja kvalitetom u 
izvođenju betonskih konstrukcija i energetsku provedbu stručnog 
nadzora

i odobrenje za posjet gradilištu Zračne 
luke Zagreb sredinom ožujka. Osim toga, 
pripremaju se i za odlazak na Expo sajam 
u Milanu 19.-21 ožujka 2015. Posebno je 
istaknula uspješne razgovore s čelnicima 
Varaždinske županije koji su im odobrili 
uporabu dvorane za održavanje semina-
ra, a ponudili su i renomirane predavače 
na tim seminarima.
Prof. dr. sc. Vjeran Milinarić izvijestio je da 
je na čelu Hrvatske udruga za organizaci-
ju građenja prof. dr. sc. Ivica Završki. Pri-
premaju 12. međunarodnu konferenciju 
pod nazivom Organizacija, tehnologija i 
menadžment u graditeljstvu i to 2.-5. rujna 
2015. u Primoštenu. Priključila se Adela 
Visković koja je izvijestila da UGIS pripre-
ma seminar o vodoopskrbi s posjetom 
izvorištu rijeke Jadro, a najavljeni semi-
nar o vjetroelektranama su morali odgo-
diti. No 31. siječnja održali su Bal građe-
vinara. Informirala je da su izabrani novi 
rektor i prorektori Sveučilišta u Splitu koji 
su najavili pojačanu suradnju fakulteta 
sa srodnim udrugama i gospodarstvom. 
Pohvalila se da se u Splitu uređuje i nova 

šetnica. Dragan Blažević je izvijestio da 
je DGIR održao sjednicu Predsjedništva 
u prostorijama Građevinskog fakulteta. 
Obišli su i nove laboratorije s opremom 
vrijednom pet milijuna kuna koja je dije-
lom nabavljena iz sredstava Europskog 
fonda za regionalni razvoj. Slijedi izo-
brazba i prilagođavanje prostoru, a opre-
ma će omogućiti povećanje fakultetskih 
projekata koji se temelje na znanju čiji će 
rezultati koristit malim i srednjim podu-
zetnicima.
Predsjednik je Blažević dodao kako je 
pripremljen dopis ministrici graditeljstva 
i prostornog uređenja sa zahvalom na 
pokroviteljstvu 2. hrvatskoga graditelj-
skog foruma. Ujedno je predloženo odr-
žavanje zajedničkog sastanka u kojem bi 
se iznijela i stajališta HSGI-a o stručnom 
usavršavanju te predstavio pilot-projekt 
objedinjene evidencije stručnog usavrša-
vanja. Tekst su dopisa članovi Predsjed-
ništva inače jednoglasno prihvatili.
Izvijestio je također i o tome da 2. ožujka 
2015. Hrvatski inženjerski savez pripre-
ma prve Dane inženjera Republike Hr-

vatske, a pozvane su i sve članice HIS-a. 
Dodao je kako su za na temelju javnog 
poziva za prijavu kandidata za Sektor-
sko vijeće VIII. (Graditeljstvo i geodezija) 
pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja 
i sporta prijavili Borisa Čupića kao pred-
stavnika HSGI-a.
Na kraju je obavijestio članove Predsjed-
ništva da je uoči sjednice održan sasta-
nak o predstojećem Saboru hrvatskih 
graditelja koji će se održati 2016. godine. 
Uključio se i prof. dr. sc. Stjepan Lakušić 
koje je rekao da je u Organizacijski od-
bor uključen Dragutin Mihelčić, negdaš-
nji predsjednik koji bi svojim iskustvom 
trebao pripomoći organizaciji. Dogovo-
rene su i okvirne teme, poput ekologije, 
vodoprivrede, željeznica, gospodarenja 
otpadom i suradnje s Europskom uni-
jom. Zaključeno je da se u sljedeća dva 
tjedna izradi materijal s obavijestima 
potencijalnim suorganizatorima i spon-
zorima, a mjesto i datum održavanja bit 
će naknadno određeni. Predloženo je da 
se Uredu predsjednice RH pošalje pismo 
zamolbe za pokroviteljstvo.

U organizaciji Društva arhitektonskih i 
građevinskih inženjera i tehničara (DA-
GIT) Slavonski Brod održan je 27. veljače 
2015. stručni seminar u vezi s pravilnici-
ma o načinu provedbe stručnog nadzo-
ra građenja, obrascu, uvjetima i načinu 
vođenja građevinskog dnevnika te sa-
držaju završnog izvješća nadzornog in-
ženjera i sadržaju pisane izjave izvođača 

o izvedenim radovima i uvjetima odr-
žavanja građevine te o Zakonu o grad-
nji. Stručni je seminar održan u dvorani 
Tehničke škole, a predavači su bili mr. sc. 
Miroslav Blanda, Željka Perković, dipl. 
ing. arh. i dr. sc. Lino Fučić.
Teme se seminara odnosile su se na 
sustav upravljanja kvalitetom i sustav 
upravljanja kvalitetom građevinske 

tvrtke u izvođenju betonskih konstruk-
cija te energetsku učinkovitost u obnovi 
kulturnih dobara. Govorilo se i o odred-
bama provedbi stručnog nadzora građe-
nja, a na kraju je održana i rasprava. 
Na seminaru je bilo više od stotinu po-
laznika iz Slavonskog Broda, Požege, 
Vinkovaca i Nove Gradiške, ali i pedeset 
arhitektonskih i građevinskih tehničara 
srednjoškolaca završnih razreda Teh-
ničke škole u Slavonskom Brodu. Na 
kraju je mr. sc. Vjenceslav Leko svoju 
knjigu Eurocode 3-1-8, Proračun spojeva, 
Komentar s primjerima uručio predava-
čima za uspomenu na Slavonski Brod, 
ali i kao poticaj mlađim generacijama 
da više prate stručnu literaturu. 

Antun Pospišil


