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Skup najstarije graditeljske stručne udruge
Značajke su svih dosadašnjih Sabora bile masovnost i aktualnost,
a određivane su i smjernice daljnjeg napretka graditeljstva

Poštovani uzvanici i gosti, cijenjene dame
i gospodo, drage kolegice i kolege, pozdravljam vas uime Hrvatskog saveza
građevinskih inženjera (HSGI-a), organizatora sedmog Sabora hrvatskih graditelja. Možemo se pohvaliti time da danas
brojimo 1700 aktivnih članova organiziranih u 18 temeljnih društava širom Hrvatske i u šest specijaliziranih strukovnih
društava. Druga smo najbrojnija članica
Hrvatskoga inženjerskog saveza (HIS-a),
a ujedno smo i među najvećim tehničkim
udrugama u Hrvatskoj i u zemljama iz
okružja. Udruga je izravni slijednik Kluba
inžinirah i arhitektah, prve hrvatske inženjerske udruge osnovane u Zagrebu 2.
ožujka 1878. Slavimo punih 138 godina
djelovanja, a u sadašnjem obliku djelujemo od 1952., odnosno obilježili smo
punih 65 godina kontinuiranoga društvenog djelovanja.
HSGI je izdavač znanstveno-stručnog časopisa Građevinar koji je i stariji od našeg
Saveza jer redovito izlazi od 1949. i iznimno smo ponosni na to što omogućujemo njegovo redovito mjesečno izdavanje.
Jedna od najvažnijih djelatnost HSGIa jest uspješno provođenje programa
stručnog usavršavanja kao sastavnice
cjeloživotnog obrazovanja. Program se
uspješno i redovito provodi već 10 godina u mnogim našim temeljnim društvima i u nekim specijaliziranima. HSGI
je po tome, ali i po velikome zanimanju
svojih članova, jedan od najuspješnijih
organizatora. Na svemu tome treba zahvaliti našemu članstvu koje je u organizaciju predavanja i stručnih putovanja,
ali i ukupno djelovanje naših temeljnih i
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I na ovome Saboru analizirat će se i druga
aktualna pitanja graditeljstva, posebno
ispunjavanje uvjeta za rad u Europskoj
uniji te investicije iz EU-ovih fondova, te

Obraćanje Dragana Blaževića sudionicima svečanog otvaranja

specijalističkih društava, uložilo mnogo
dobrovoljnog rada.
Iako je prije dvije godine administrativno
ukinuta obveza stručnog usavršavanja,
smatramo da je to i dalje zadaća svakoga
našeg člana i potreba inženjera i inženjerki u svakodnevnome radu.
Sabor hrvatskih graditelja spada među
najveće skupove hrvatskih građevinara,
a tradicionalno se održava od 1993. Na
svim su skupovima sudjelovali i stručnjaci iz inozemstva te ostali stručnjaci
koji su Sabor prepoznali kao tradicionalno okupljanje svih sudionika u građenju.
Značajke su dosadašnjih Sabora bile
masovnost, multidisciplinarnost i aktualnost, a bili su i mjesto susreta graditelja
na kojemu se stručno vrednovalo ono što
je dotad napravljeno. Ujedno su se određivale smjernice daljnjeg napretka struke
i gospodarstva.

se kao osnovni tematski naziv Sabora
hrvatskih graditelja 2016. nametnuo EU i
hrvatsko graditeljstvo. Na taj su način istaknute nove zadaće koje stoje pred graditeljima Hrvatske u okolnostima nastupa
na širem području europskih država.
Da se podsjetimo samih početaka. Prvi je
Sabor održan 1993. u Crikvenici pod geslom Graditeljstvo u strategiji obnove i razvoja Republike Hrvatske i na njemu je bilo
više od 600 sudionika. I na sljedeća dva
Sabora održana 1996. i 2000. u Cavtatu,
na ovom već tradicionalnom mjestu, razmatrala se tema graditeljstva u obnovi i
razvitku kao nastavak rješavanja ratnih i
poratnih zadaća obnove. Na Saboru održanome u proljeće 2004. raspravljao se
o pripremama za ispunjavanje uvjeta za
ulazak u Europsku uniju te strategiji izgradnje autocesta. U studenome 2008.,
kada se okupilo do tada najviše sudioni-
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ka, njih gotovo 900, Sabor je bio posvećen
temi Hrvatsko graditeljstvo pred izazovom
europskih integracija, a najviše se raspravljalo o usklađivanju hrvatskih i europskih
propisa i norma. Šesti Sabor hrvatskih
graditelja 2012. – Graditeljstvo – poluga
razvoja istaknuo je to da je građenje vrlo
važno za hrvatsko graditeljstvo i za cijelo
hrvatsko društvo te su uvedene novosti u
njegovu organizaciju.
Sada kada je na redu proces potpune integracije hrvatskog graditeljstva u EU-u pred
nama su novi izazovi kako svoju stručnost,
znanje i ugled koje smo stekli na mnogobrojnim složenim poslovima gradnje u Hrvatskoj prezentirati i aktivno sudjelovati na
tržištima drugih država EU-a.
Ovogodišnji Sabor održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice
Republike Hrvatske i supokroviteljstvo
ministarstava, što samo po sebi svjedoči

o važnosti događaja i tema o kojima će
se raspravljati i u to im ime upućujemo
veliku zahvalu. Svakako ne smijemo zaboraviti sudjelovanje i suorganizatorstvo
Hrvatske komore inženjera građevinarstva pred kojom je ozbiljna zadaća povezivanja svih sudionika u graditeljstvu.
Sudjelovanje predstavnika znanstvene
zajednice, kao i svih kolegica i kolega
izvođača bez kojih nema rezultata struke
na terenu, Saboru daje poseban značaj.
Na ovoj plenarnoj sjednici dobitnici nagrade za životno djelo HSGI-a sada će
drugi put biti proglašeni dobitnicima. O
temama i organizaciji ovog Sabora posebno je brinuo prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, predsjednik Znanstvenog odbora, a
koristim priliku da posebno zahvalim članovima Izvršnog organizacijskog odbora
te Dragutinu Mihelčiću i Andrini Petkoviću na najvećem zalaganju, koji su uz

stručne službe zaslužni za ovako uspjelu
organizaciju Sabora.
Današnji Sabor održavamo u vrlo složenim uvjetima rada naše struke čemu
doprinosi dobivanje poslova na međunarodnim natječajima, pad opsega javnih
radova te velika fluktuacija i migracija
radne snage na otvoreno tržište Europske unije. Sve nas to nije pokolebalo u
organizaciji ovogodišnjeg Sabora hrvatskih graditelja 2016., a vaša je prisutnost
dokaz da nismo pogriješili i vjerujemo da
ćemo uspješno opravdati temu Sabora –
EU i hrvatsko graditeljstvo.
Svim sudionicima Sabora želim da rasprave uspješne i sadržajne teme te ugodan boravak na jugu Hrvatske, a našem
građevinarstvu u cijelosti znatno uspješniju i poslovima bogatiju budućnost.
Uz ove iskrene želje proglašavam sedmi
Sabor hrvatskih graditelja otvorenim.

Početak rada Sabora hrvatskih graditelja 2016
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