
  Društvene vijesti
 
REDOVNA GODIŠNJA 
SKUPŠTINA DGIZ-a 

Društvo građevinskih inženjera Zag-
reba (DGIZ) održalo je 3. prosinca 
2003. u Zagrebu svoju 38. redovitu 
skupštinu. Skupština je započela s 
15 minuta zakašnjenja jer je broj 
nazočnih bio manji od broja koji je 
Statutom predviđen. U radu Skupš-
tine sudjelovalo je 40 članova, od 
696 članova koliko ih broji ta temeljna 
udruga HSGI-a. 

Skupštinu je vodio predsjednik Zdrav-
ko Jurčec, dipl. ing. građ., koji je poz-
dravio nazočne. Potom je jednoglas-
no usvojen predloženi poslovnik o 
radu Skupštine. Nazočne je potom 
pozdravio Nikica Milas, zamjenik 
pročelnika Gradskog ureda za izgra-
dnju grada. 

Nakon izbora radnih tijela Skupštine 
jednoglasno je usvojen predloženi 
dnevni red. Izvješće o radu Predsjed-
ništva u 2002. i 2003. podnijela je 
tajnica Društva Ljerka Horvat, dipl. 
ing. građ., potom je financijsko iz-
vješće podnio predsjednik Nadzor-
nog odbora prof. dr. sc. Franjo Verić. 
Njegovo je izvješće obuhvatilo cije-
lu 2002. i razdoblje do 30. studeno-
ga 2003. Sa zadovoljstvom je izvije-
stio članove Skupštine da je Društvo 
dobro poslovalo i ostvarilo višak pri-
hoda. U nastavku je predsjednik su-
da časti Velimir Gospodnetić, dipl. 
ing. građ., obavijestio Skupštinu da 
se Sud časti nije sastajao jer za to 
nije bilo potrebe. Svi su izvještaji 
jednoglasno prihvaćeni. 

Valja reći da je DGIZ u 2002. imao 
prihode od gotovo 545 tisuća, a da 
su rashodi bili otprilike 524 tisuće 
pa je višak prihoda nad rashodima 
bio nešto manji od 21 tisuće kuna. 
Prihodi u 2003. su otprilike 614 ti-
suća, a rashodi 397 tisuća kuna. Vi-
šak je gotovo 120 tisuća kuna, a dio 

je novca dobiven od Ministarstva 
znanosti i tehnologije za pripremu 
stručnih seminara. Dio će biti utro-
šen u prosincu 2003., a ostalo u se-
minarima koji će se održati u siječ-
nju, ožujku, travnju i svibnju 2004. 

Prijedlog plana aktivnosti u 2004. 
iznijela je Ljerka Horvat. Plan se 
sastoji od osnovnih aktivnosti poput 
stručnih seminara za polaganje struč-
nih ispita, stručnih ekskurzija, raznih 
stručnih predavanja o aktualnim te-
mama, održavanju tradicionalne ples-
ne večeri građevinara i ostalih zada-
taka iz djelokruga rada Društva. Fi-
nancijski plan za 2004. izložio je 
Zdravko Jurčec koji je zaključio ka-
ko je cilj povećati prihode i smanjiti 
rashode kolikogod je to moguće. Pla-
nira se prihod od gotovo 830 tisuća, 
a rashod nešto veći od 700 tisuća ku-
na. Višak bi se utrošio na bruto pla-
će zaposlenih. I plan aktivnosti i fi-
nancijski plan za 2004. prihvaćeni 
su jednoglasno. 

Na kraju 38. redovne godišnje skup-
štine održano je stručno predavanje 
o temi: Uređenje korita rijeke Save 
od granice s Republikom Sloveni-
jom do Rugvice. Predavanje je odr-
žao Željko Pavlin, dipl. ing. građ., iz 
Elektroprojekta d.d. u Zagrebu. 

Skupština je zaključena prigodnim 
domjenkom. 

B. N. 

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA 
HSGI-a 

Predsjedništvo Hrvatskog saveza 
građevinskih inženjera (HSGI) odr-
žalo je u Zagrebu 9. prosinca 2003. 
svoju 4. sjednicu. Sjednicu je vodio 
predsjednik Dragutin Mihelčić, dipl. 
ing. građ. On se na početku ukratko 
osvrnuo na prethodnu sjednicu koja 
je održana u Poreču i zahvalio se 
domaćinima, Društvu građevinskih 

inženjera Poreča i predsjedniku Vla-
dimiru Sladonji, na izvrsnoj organi-
zaciji, ugodnom boravku i stručno 
zanimljivim posjetima akumulaciji i 
uređaju za pročišćavanje vode u Bu-
tonigi te Istarskom ipsilonu. Potom 
je komentirao sporazum o suradnji s 
Poljskim savezom građevinskih in-
ženjera za koji je odlučeno da će biti 
napisan na poljskom jeziku. 

O pripremama za održavanje Sabora 
hrvatskih graditelja 2004. izvijestio 
je prof. emer. dr. sc. Veselin Simović. 
Rekao je da je održano 12 sjednica 
Izvršnoga organizacijskog odbora te 
da su uglavnom uspješno završeni 
poslovi animiranja suorganizatora i 
suradnika. Sklopljen je ugovor s 
Hrvatskom udrugom poslodavaca – 
Udrugom poslodavaca u graditeljst-
vu. Taj ugovor nema financijsku pot-
poru, ali se Udruga poslodavaca ob-
vezala da će pripremiti 3 referata za 
Sabor. U pripremi je i druga obavijest 
koja će uskoro biti poslana svim za-
interesiranima. 

Glavna je zadaća Izvršnoga organi-
zacijskog odbora osiguravanje i oda-
bir referata. Dosad ih je prijavljeno 
približno 110, a prijave još uvijek 
pristižu. Predlagačima čije su teme 
prihvaćene upućeni su dopisi s mol-
bom da ih pošalju u određenom roku. 
Među prijavljenim je i desetak iz 
inozemstva (Makedonije, Njemačke, 
Mađarske i Češke.) 

Na sjednicama se temeljite rasprav-
ljalo o više tema, a predložene su tri: 
jedna je o primjeni Zakona o gradnji, 
druga o kontinuiranom obrazovanju 
inženjera te treća o licenciranju za 
građenje i druge inženjerske usluge. 
Te su teme zajedničke svim građe-
vinskim inženjerima u HSGI-u, Hr-
vatskoj komori arhitekata i inženjera 
u graditeljstvu i Hrvatskoj udruzi 
poslodavaca. Sve te udruge imaju 
aktivne članove koji se moraju brinuti 
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o cehu inženjera u graditeljstvu, a 
informacije je potrebno prikazati pre-
ko strukovnog časopisa i  temeljnih 
društava. Uvodničare na okruglim 
stolovima treba pažljivo unaprijed 
odabrati. 

Program rada Predsjedništva za raz-
doblje 2003./2004. upućen je zajed-
no s pozivom za sjednicu. Dogovo-
reno je da se dopuni s izdavačkom 
djelatnošću i dijelom koji govori o 
tehničkoj regulativi te da se pošalje 
članovima Predsjedništva i temelj-
nim društvima (Program rada dono-
simo u prilogu). 

Izviješće o sudjelovanju u radu Go-
dišnje konferencije ASCE-a podnio 
je Andrino Petković. Konferencija 
je održana od 11. do 17. studenoga u 
Nashvilleu, a predstavnici HSGI-a 
bili su Dragutin Mihelčić, Andrino 
Petković i Miroslav Steinbauer. Go-
dišnja skupština američkog društva 
središnji je događaj na kojem se uz 
specijalističke tematske cjeline odr-
žavaju sastanci upravnih tijela i od-
bora, biraju članovi Upravnog odbo-
ra te potpredsjednik i predsjednik 
ASCE-a. Ujedno je organiziran i po-
seban međunarodni program jer 
ASCE ima sporazume o suradnji s 
više od 60 saveza građevinskih inže-
njera širom svijeta. Ove je godine 

održana rasprava o globalnoj strate-
giji vodnih resursa u 21. stoljeću. 

Konferencija je bila odlično priprem-
ljena. Inače ASCE je licencirana or-
ganizacija za bodovanje stručnih se-
minara. U SAD-u se, naime, primje-
njuje kontinuirano obrazovanje inže-
njera seminarima, konferencijima i 
raznim stručnim skupovima. 

Izaslanici HSGI-a uručili su predstav-
nicima zemalja na toj konferenciji 
pozive i propagandni materijal za 
Sabor hrvatskih graditelja 2004. Obe-
ćano je da će u radu Sabora sudjelo-
vati ili budući predsjednik (a sadaš-
nji potpredsjednik) ASCE-a ili netko 
iz Upravnog odbora. Valja reći da 
su kotizacije za sudjelovanje na Go-
dišnjoj konferenciji bile plaćene, a 
da su putni i ostali troškovi namireni 
uz pomoć sponzora. 

Nacrt prijedloga Pravilnika o općem 
sadržaju i opremanju projekata još 
se izrađuje. Pravilnik je iz Ministar-
stva upućen Rodoljubu Laliću (zadu-
ženom za regulativu) te ostalima u 
HKAIG-u, kako bi dali svoje prijed-
loge i primjedbe. S prijedlogom se 
trebaju upoznati temeljna društva 
koja će svoje prijedloge uputiti Ro-
doljubu Laliću, a on će ih sjediniti i 

poslati Ministarstvu zaštite okoliša i 
prostornog uređenja. 

 
Članovi izaslanstva HSGI-a u društvu nove predsjednice ASCE-a Patricie Galloway 

Na kraju su na dnevnom redu bila 
izvješća o temeljnim društvima. Ru-
žica Drmić, potpredsjednica DGI Za-
greba izvijestila je o posjeti plinskoj 
platformi Ina-Agipa 25. listopada 
2003., redovitoj skupštini Društva 
na kojoj je održano predavanje o is-
korištavanju rijeke Save i o planira-
nom (u siječnju 2004.) stručnom se-
minaru o novom Zakonu o gradnji. 
U planu je i održavanje tradicional-
nog plesa građevinara. 

Dragutin Mihelčić je izvijestio o up-
ravo održanoj osnivačkoj skupštini 
Društva građevinskih inženjera Po-
žege. Skupštini je bilo nazočno pede-
setak članova koji su izabrali petero-
člano Predsjedništvo. 

Nada Zadravec, predsjednica DGI 
Varaždin, govorila je kako je počas-
ni predsjednik Društva prof. dr. sc. 
Rudolf Lončarić dobio nagradu gra-
da Varaždina za razvoj visokog škol-
stva i građevinarstva. Izvijestila je i 
o inicijativi za osnivanje područnog 
ureda Hrvatske komore arhitekata i 
inženjera u graditeljstvu – Razreda 
inženjera građevinarstva. Očekuju 
podršku i razreda i HSGI-a. 

Antun Pospišil iz DAGIT-a Slavon-
ski Brod poslao je obavijest o pro-
jektu seminara: Cjeloživotno obra-
zovanje građevinskih inženjera i 
spremnost za priključenje europskom 
ekonomskom području.  Seminari će 
se održati u pet slavonskih gradova, 
a organizira ih Građevinski fakultet 
u Osijeku u suradnji sa županijskim 
komorama Hrvatske gospodarske 
komore. Seminari su besplatni, a cilj 
im je osposobiti građevinske struč-
njake istočne Hrvatske za djelovanje 
u skladu s odredbama novoga hrvat-
skoga tehničkog zakonodavstva i za-
htjevima Europske unije za obrazo-
vanjem i učenjem tijekom cijelog 
života. 
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P r i l o g  

PROGRAM RADA 
PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a ZA 
RAZDOBLJE 2003./2005. 

1. Održavanje proširenih sjednica pred-
sjedništva po područjima sa sljede-
ćim temama 
• Uvjeti i mjerila za davanje suglas-

nosti pravnim osobama za obavlja-
nje djelatnosti gradnje ili izvođe-
nja pojedinih radova na građevini 
– licencija 

 - Zakon o gradnji 
 - podzakonski akti 
 - Zakon o prostornom uređenju 

• zajednički nastup građevinskih po-
duzeća na tržištu, prema modelu 
"radne zajednice" 

• primjena Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima 
- Uredba o održavanju zgrada 
- primjena Pravilnika o cijenama 

usluga ovlaštenih arhitekata i 
inženjera 

- sudski sporovi u graditeljstvu 
- vještačenja 

• jamstva za kvalitetu građevinskih 
radova u garantnom roku 
- bankarske 
- osiguravajućih kuća 
- ostale 

• obrazovanje kadrova za potrebe 
graditeljstva 
- formiranje licenciranih radionica 
- uključivanje gospodarstva u 

izradu nastavnih programa. 
2. Suradnja s temeljnim društvima 

• održavanje sjednica u temeljnim 
društvima 

• organizacija i održavanje stručnih 
predavanja iz programa HSGI-a u 
temeljnim društvima 

• poticati međusobne kontakte i su-
radnju temeljnih društava 

• ustrojiti evidenciju članova HSGI-
a za kontakte u gradovima gdje 
temeljna društva nisu reaktivirana 

• prenijeti određene aktivnosti HSGI-a 
i Hrvatske komore arhitekata i in-
ženjera u graditeljstvu na temeljna 
društva i time potaknuti interes i 

uključivanje u rad temeljnih druš-
tava. 

3. Izdavačka djelatnost 
Planiraju se sljedeća izdanja: 
• časopis Građevinar  
• Građevni godišnjak 2003./2004. 
• Zbornik radova Sabora 2004. 
• jedna stručna knjiga 
• propagandni materijal  
• rad na pripremi monografije. 

4. IV. sabor hrvatskih graditelja - 2004. 
• aktivnosti oko organizacije 

Sabora. 
• odabir i recenzije referata. 

5. Međunarodna suradnja realizirano u 
2003.  
• sudjelovanje predstavnika HSGI-a u 

radu Međunarodne konferencije o 
sakralnim građevinama u zemljama 
Višegradske skupine i X. sastanak 
predstavnika saveza komora gra-
đevinskih inženjera (i tehničara) 
Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske 
(Krakow, Poljska, listopad 2003.) 

• sudjelovanje predstavnika HSGI-a u 
radu Godišnje konferencije Ame-
ričkog saveza građevinskih inže-
njera – ASCE (Nashville, SAD, 
studeni 2003.) 

• zajedno s Izvršnim organizacijs-
kim odborom Sabora hrvatskih 
graditelja 2004. pripremanje i upu-
ćivanje poziva za sudjelovanje u 
radu Sabora predstavnicima ino-
zemnih saveza građevinskih inže-
njera, strukovnim udruženjima i 
pojedinim stručnjacima 

• raspraviti i usvojiti opći tekst spo-
razuma o međunarodnoj suradnji 
HSGI-a s inozemnim savezima, 
kako bi se ovisno o interesima 
mogla pokrenuti procedura potpi-
sivanja pojedinih međunarodnih 
sporazuma. 

• planirano u 2004.  
• pripremanje i potpisivanje spora-

zuma o međunarodnoj suradnji 
HSGI-a i Poljskog saveza građevin-
skih inženjera i tehničara (PZITB). 
Nakon sporazuma obaju saveza, 
potpisivanje je predviđeno tijekom 
održavanja sabora 

• tijekom Sabora 2004. organizirati 
poseban međunarodni program za 
goste i sudionike iz inozemstva 
(primjereno očekivanom odazivu). 
Uz sudjelovanje na plenarnim sjed-
nicama Sabora, predviđeno je orga-
niziranje posebnog okruglog stola 
o zajedničkim temama vezanim uz 
usklađivanje propisa iz područja 
graditeljstva s propisima Europske 
unije, načinu i oblicima međuna-

graditeljstva pojedinih zemalja, 
aktualnih značajnih projekata i sl. 
Međunarodni program Sabora 2004. 
pripremit će i organizirati Izvršni 
organizacijski odbor prema odluka-
ma Predsjedništva 

rodne suradnje, prikazivanju stanja 

• kontakti s predstavnicima Hrvatske 
komore arhitekata i inženjera u gra-
diteljstvu radi stalnog usklađivanja 
međunarodnih aktivnosti 

• kontakti s predstavnicima hrvatskih 
građevinskih fakulteta i stručnih 
organizacija o mogućnostima me-
đunarodne suradnje i utvrđivanja 
konkretnih aktivnosti 

• kontakti s odgovarajućim državnim 
tijelima i uključivanje HSGI-a u 
europske integracijske procese 
sukladno politici RH 

• proširivanje suradnje s inozemnim 
savezima građevinskih inženjera: 
priprema i potpisivanje posebnih 
međunarodnih sporazuma o surad-
nji kao podloga za konkretne aktiv-
nosti (prvenstveno sa susjednim 
zemljama i zemljama s kojima 
Hrvatska ima razvijenu gospodar-
sku, društvenu i/ili političku surad-
nju) 

• ostale aktivnosti (sudjelovanje 
predstavnika HSGI-a na međuna-
rodnim stručnim skupovima i ino-
zemnih predstavnika na stručnim 
skupovima u Hrvatskoj, razmjena 
stručnih publikacija i dr.). 

6. Tehnička regulativa 

• suradnja s Ministarstvom zaštite 
okoliša i prostornog uređenja u iz-
radi pravilnika predviđenih novim 
Zakonom o gradnji 

• organizacija seminara i predavanja 
vezano za izmjene regualative 

• autonomna regulativa.  
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