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DRUŠTVENE VIJESTI

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Pripreme za skupštinu u Tučepima

Osamnaesta je sjednica Predsjedniš-
tva Hrvatskog saveza građevinskih 
inženjera (HSGI-a) održana 18. travnja 
2017. u prostorijama HIS-a u Zagrebu. 
Sjednicu je vodio predsjednik Dragan 
Blažević, dipl. ing. građ. 
Nakon kratkog pregleda zaključaka 
usvojenih na prethodnoj sjednici jedno-
glasno je usvojen zapisnik sa 17. sjed-
nice Predsjedništva održane 14. ožujka 
2017. u Zagrebu.
Izvješće o provedbi programa stručnog 
usavršavanja za razdoblje od 1. siječnja 
2017. do 18. travnja 2017. pripremila 
je Miljana Brkić koja je tom prigodom 
istaknula to kako je potrebno uložiti 
puno truda u nastavak provođenja cje-
loživotnog obrazovanja. Seminare su 
održala tri temeljna društava, i to DGIT 
Varaždin jedan seminar na kojemu je 
bilo 15 polaznika, DAGIT Slavonski Brod 
jedan seminar na kojemu je bilo 112 
polaznika te DGI Zagreb tri seminara na 
kojima je bilo 56 polaznika. Adela Vi-
sković ukratko je izvijestila okupljene o 
tome kako su u UGIS-u održali nekoliko 
prezentacija, a Željko Andričević rekao 
je to da su u DAGIT-u Vinkovci održali 
stručni seminar.
Uime domaćina Adela Visković, pred-
sjednica UGIS-a, iznijela je kratki pro-
gram redovite 50. godišnje skupštine 
HSGI-a koja će se održati 5. i 6. svibnja 
2017. u Tučepima. U petak 5. svibnja 
održat će se sjednica Predsjedništva 
te Skupština, a nakon toga zajednička 
svečana večera. Drugoga dana okuplje-
ni će obići gradilište rekonstrukcije ho-
tela Jadran u Tučepima te ACY marinu.
U vezi prijedloga Predsjedništva Skup-
štini HSGI-a za izbor novog predsjed-

nika HSGI-a na mandat do redovite 
Izborne skupštine predsjednik Blažević 
izvijestio je okupljene kako je Društvo 
građevinskih inženjera i tehničara Va-
raždin kandidiralo Mirnu Amadori za 
predsjednicu HSGI-a. O tome je stigla 
pismena odluka te plan i program koji 
je pripremila Mirna Amadori.
Boris Čupić izvijestio je kako je Društvo 
građevinskih inženjera Zagreb na sjed-
nici koja je održana neposredno pred 
sjednicu HSGI-a donijelo odluku da 
će za predsjednika HSGI-a kandidirati 
Zdravka Jurčeca. 
S obzirom na to da su za izbor pred-
sjednika predložena dva kandidata, 
predloženo je to da oba kandidata tre-
baju dati plan i program rada kako bi se 
iznijeli prijedlozi članovima Skupštine 
koji će zatim glasanjem izabrati jednog 
od kandidata za predsjednika. Boris 
Čupić rekao je to da je pred budućim 
predsjednikom puno posla jer treba 
promijeniti odnose koji vladaju u civil-
nim udrugama i institucijama te dodao 
da će novi predsjednik trebati riješiti 
situaciju u kojoj se HSGI sada nalazi te 
razgovarati s institucijama (MGIP-om, 
HKIG-om, HUP-om). Rekao je i to kako 
HSGI ima tri najvažnije stabilne aktiv-
nosti, i to cjeloživotno obrazovanje, 
djelovanje temeljnih društava i časopis 
Građevinar. Smatra da je realno da će 
aktivnosti lagano usporavati i da tre-
ba organizirati krizni menadžment pa 
je pretpostavio da će zadaća budućeg 
predsjednika biti iznimno teška.
U nastavku je predsjednik Dragan Bla-
žević rekao to kako treba nastojati po-
praviti sadašnje stanje, Mirna Amadori 
rekla je kako je potrebno razgovarati 

s Ministarstvom graditeljstva i Komo-
rom, a Miljana Brkić dodala je da una-
prijed treba znati kako razgovarati i 
pokušati vratiti one aktivnosti koje je 
HSGI dosada dobro obavljao. Napome-
nula je kako se u djelovanje HSGI-a uz 
predsjednika trebaju uključiti svi člano-
vi Predsjedništva i temeljna društva.
U nastavku sjednice Adela Visković 
predložila je uime UGIS-a da se go-
dišnja nagrada HSGI-a dodijeli Bošku 
Kozini, glavnom projektantu izgradnje 
vanjskih vezova Gradske luke u Splitu. 
Predsjednik Blažević rekao je to da će 
prijedlog biti potvrđen kada iz UGIS-a 
stigne pisani prijedlog s obrazloženjem 
i životopisom.
Na kraju sjednice raspravljalo se o ak-
tivnostima temeljnih društava. Antun 
Pospišil izvijestio je prisutne kako DA-
GIT Slavonski Brod priprema godišnju 
skupštinu te predavanja o izgradnji 
mosta Sikirevac i pročistača u Županji. 
Pozvao je sve članove Predsjedništva 
da dođu na tu skupštinu.
Zdravko Jurčec rekao je to kako je odr-
žana Izborna skupština DGIZ-a na ko-
joj je izabrano novo Predsjedništvo, a 
izabrani su i novi predsjednik, potpred-
sjednik i tajnica DGIZ-a. U sklopu te 
skupštine održano je predavanje o sta-
nju i vizijama hrvatskoga graditeljstva.
Adela Visković izvijestila je kako se u 
Splitu počelo raditi na provedbi velikih 
projekata: izgradnji zračne luke, prista-
ništa, Eko kaštelanskog zaljeva i drugi. 
Predsjednik Blažević podnio je izvješće 
o stanju neplaćenih članarina za 2016. 
te zamolio društva koja još nisu pod-
mirila svoje obveze da to naprave što 
prije.


