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DRUŠTVENE VIJESTI

Sjednica Predsjedništva Hrvatskog sa-
veza građevinskih inženjera (HSGI-a), 35. 
po redu, održana je 9. prosinca 2014. u 
Zagrebu, a vodio ju je predsjednik Dragan 
Blažević, dipl. ing. građ. Kako na sjednici nije 
bilo dovoljno članova Predsjedništva, sve 
donesene odluke moraju se verificirati na 
sljedećoj sjednici na kojoj će biti zadovolje-
ne predviđene statutarne odredbe. Nazoč-
ni su inače bez primjedaba usvojili zapisnik 
s prijašnje sjednice.
Slijedio je izvještaj o nedavno održanom 
2. hrvatskom graditeljskom forumu koji je 
podnijela Tanja Vrančić. Istaknula je zado-
voljstvo brojem polaznika kojima je podi-
jeljeno 250 zbornika radova. Polaznici su 
vrlo povoljno ocijenili predavanja i izbor 
predavača. Na Forumu je sudjelovalo po 
pedesetak gostiju i studenata s građevin-
skih fakulteta u Zagrebu i Osijeku. Odaziv je 
građevinskih inženjera bio manji od očeki-
vanog, a jedan je od razloga izostajanje bo-
dovanja seminara, odnosno neobveznost 
stručnog usavršavanja. Cijelo je zbivanje 
bilo primjereno medijski praćeno, a ostva-
rena je dobra suradnja s Ministarstvom 
graditeljstva i prostornog uređenja. Preda-
vanja su održali mr. sc. Željko Uhlir, zamje-
nik ministrice i dr. sc. Borka Bobovec, po-
moćnica ministrice. Izvještaj je jednoglasno 
prihvaćen, a predsjednik je HSGI-a zahvalio 
Tanji Vrančić i prof. dr. sc. Stjepanu Lakušiću 
na odličnoj organizaciji.
Dalje je slijedilo izvješće o provedbi Pla-
na stručnog usavršavanja koje je izložio 
prof. dr. sc. Josip Rupčić. Istaknuo je da je 
provedba stručnog usavršavanja u novoj 
obrazovnoj godini počela vrlo dobro jer je 
na Hrvatskom graditeljskom forumu bilo 
250 sudionika, na 4. savjetovanju o uređe-
nju rijeke Save, u organizaciji udruge Slap 
bilo je 120 polaznika, a seminari u organi-
zaciji temeljnih društava o javnoj nabavi u 

Rijeci, vodoopskrbnom sustavu u Splitu i 
zaštiti na radu u Zagrebu zabilježili su još 
40 sudionika. Održan je poslovni skup u 
organizaciji Hrvatske grupacije vodovoda 
i kanalizacije sa 102 polaznika kojima je 
trebala potvrda  o stručnom usavršavanju, 
iako je broj sudionika bio znatno veći. Stoga 
je predložio da se ubuduće vodi dvostruka 
evidencija, jedna sa stvarnim brojem sudi-
onika, a jedna s onima kojima je potrebna 
potvrda o stručnom usavršavanju. Taj je 
prijedlog prihvaćen, a predsjednik Dragan 
Blažević je istaknuo da o tome treba izvi-
jestiti sva temeljna i specijalistička društva. 
Nakon toga je Miljana Brkić izvijestila na-
zočne da je nedavno osnovana nova udru-
ga – Hrvatska udruga stručnjaka za vodu, 
odvodnju i plin. Ta je udruga 4. prosinca 
2014. održala predavanje o suvremenim 
tehnologijama hidrauličkog modeliranja 
sustava vodoopskrbe i odvodnje. Bilo je 
nazočno više od 100 sudionika, većinom 
mladih inženjera koje ta problematika izni-
mno zanima.
Uslijedila je rasprava o financijskom planu 
u 2015. godini, čiji je prijedlog predočen 
članovima predsjedništava na prethodnoj 
sjednici, a poslan je s pozivom za sjednicu. 
Kako u međuvremenu nije stigao ni jedan 
prijedlog ni sugestija, predsjednik je HSGI-
a pripremio financijski plan. Predložio je da 
se svim građevinskim fakultetima pošalje 
zahtjev da se aktivno uključe u financiranje 
kako bi časopis Građevinar mogao redovito 
izlaziti. Prijedlog je da svaki fakultet uplati 
po 30.000 kuna na godinu. Na kraju je do-
govoreno da se Financijski plan za 2015. 
uputi na elektroničko glasanje jer ionako 
zbog nedostatka kvoruma Predsjedništvo 
ne može donositi valjane zaključke.
Raspravljalo se i o Planu rada HSGI-a u 
2015. godini koji je također predočen čla-
novima Predsjedništva na prošloj i upućen 

s pozivom za ovu sjednicu. U diskusiji je 
prof. Rupčić tražio da se ispravi rok slanja 
planova za stručno usavršavanje od stra-
ne temeljnih društava s kraja rujna na 15. 
listopada. Taj je prijedlog podržan, pa su 
nazočni članovi Predsjedništva zaključili da 
se uz manje brojčane ispravke Plan rada 
HSGI-a za 2015. godinu uputi na elektro-
ničko glasanje.
Raspravljalo se i o aktivnostima temeljnih 
društava. Predsjednik je Blažević čestitao 
članovima DGIT-a Varaždin na plaketi Gra-
da Varaždina za 2014. godinu koju su dobili 
u povodu obilježavanja 55. obljetnice po-
stojanja, a dodijeljena im je 6. prosinca za 
Dan grada. Mirna Amadori, predsjednica 
varaždinskog društva, dodala je kako veli-
ke zasluge za plaketu pripadaju timu koji je 
za to lobirao i kako je to prvo priznanje koje 
su dobili na gradskoj razini. Također je spo-
menula da je 5. prosinca održana skupšti-
na međimurskog društva i da je predavanje 
održao Danijel Meštrić. mag. ing. aedif., po-
moćnik ministrice graditeljstva za dozvole 
državnog značaja. U neformalnom razgo-
voru nakon predavanja prisutni su ga čla-
novi društva zamolili da se zauzme za na-
stavak programa stručnog usavršavanja, a 
ing. Meštrić je savjetovao kako bi članovi 
HSGI-a trebali imati obvezno osiguranje, 
što je posebno važno stranim inženjerima.
Predsjednik Blažević je nastavio s raspra-
vom rekavši kako bi HSGI trebao Ministar-
stvu graditeljstva i prostornog uređenja 
ponuditi prijedloge da sve komore budu 
jedna institucija i da svi građevinari, poseb-
no temeljna društva, nastave s programom 
stručnog usavršavanja te da HSGI na te-
melju dosadašnjih iskustava vodi središnju 
evidenciju i za voditelje građenja i za osobe 
u upravnim tijelima za poslove graditelj-
stva i prostornog uređenja. Imenovana je i 
posebna grupa za razgovor u Ministarstvu 
u sastavu: Dragan Blažević, Mirna Amado-
ri, Boris Čupić, Željka Šarić i Miljana Brkić. 
Na kraju se raspravljalo o izradi nove web-
stranice, a prihvaćen je i novi logotip koji 
je usklađen sa suvremenim dizajnerskim 
principima. Taj će novi logotip biti osnova 
za web-stranicu, ali i za memorandume, 
posjetnice i ostale dokumente.
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