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Četrdeset i deveta Redovita skupština 
HSGI-a održana je 13. svibnja 2016. u 18 
sati u prostorijama hotela Art u Slavon-
skom Brodu. Na Skupštini je bilo 45 za-
stupnika iz temeljnih društava iz Čakov-
ca, Dubrovnika, Karlovca, Krapine, Nove 
Gradiške, Osijeka, Požege, Rijeke, Sla-
vonskog Broda, Splita, Varaždina, Vinko-
vaca, Zadra i Zagreba te iz specijalističkih 
društava, odnosno iz Hrvatske udruge za 
organizaciju građenja i Hrvatskog druš-
tva za velike brane.
Na Skupštini su bile dodijeljene tri godiš-
nje nagrade, i to Danijelu Obadu, voditelju 
radova na gradilištu; Tomislavu Pitloviću, 
glavnome nadzornom inženjeru, i Neni 
Kladariću, voditelju Nadzornog središta 
HŽ Infrastrukture na izgradnji podvožnjaka 
na križanju željezničke pruge M104 i dr-
žavne ceste D423 u Slavonskom Brodu.
Sljedećega dana, točnije u subotu 14. 
svibnja 2016., okupljeni su obišli podvo-
žnjak na križanju željezničke pruge M104 
i državne ceste D423, a zatim najveće 
gradilište u Slavoniji – most preko rijeke 
Drave kod Osijeka. Nakon obilaska mosta 
sudionici su obišli novi, originalni drveni 
most u Parku prirode Kopački rit, a na 
kraju je uslijedio stručni obilazak nove 
zgrade Građevinskog fakulteta u Osijeku, 
koji je organizirala izv. prof. dr. sc. Zlata 
Dolaček-Alduk.
Djelovanje HSGI-a u proteklome raz-
doblju obilježila je aktivnost temeljnih 
društava te sudjelovanje u procedurama 
usvajanja nove zakonske regulative. 
U tome razdoblju bilo je održano devet 
sjednica Predsjedništva, u pravilu u sje-

dištu HSGI-a u Zagrebu te po jedna u Ča-
kovcu i Tučepima, te jedna svečana Skup-
ština u Cavtatu, a na kojima su operativno 
bile razrađivane sljedeće programske 
cjeline: Sabor hrvatskih graditelja 2016., 
Stručno usavršavanje – daljnja provedba 
programa stručnog usavršavanja, Tehnič-
ka regulativa, Temeljne članice, Izdavačka 
djelatnost te Aktivnosti u radu HSGI-a.

Sabor hrvatskih graditelja 2016.

Proteklu godinu djelovanja Predsjedniš-
tva, a i dulje, obilježila je organizacija i pro-
vedba Sabora hrvatskih graditelja 2016.
Sabor je održan 17. i 18. listopada 2016. 
u Cavtatu i na njemu je sudjelovalo otpri-
like 470 sudionika. Otvorio ga je Dragan 
Blažević, tadašnji predsjednik HSGI-a, 
a sudionike su pozdravili i dubrovačko-
neretvanski župan Nikola Dobroslavić, 
izaslanik Kolinde Grabar-Kitarović, pred-
sjednice Republike Hrvatske; Branko 
Baričević, predstavnik Europske komisije 
u Republici Hrvatskoj; Mirko Arend, di-
rektor sajma Bau München, te Zvonimir 
Sever, predsjednik Hrvatske komore in-
ženjera građevinarstva. 
U sklopu Sabora bila su održana četiri 
okrugla stola (hrvatsko otvoreno tržište 
inženjerskih usluga, zakonska regulativa 
- iskustva, problemi i rješenja, infrastruk-
turna problematika grada Dubrovnika te 
posebne uzance u građenju) na kojima 
su bile vođene vrlo aktivne rasprave. Sa-
bor je bio dobro popraćen u sredstvima 
javnog informiranja, a jedan je prilog bio 
objavljen i na državnoj televiziji.

Tom su prigodom Dominiku Brigoviću iz 
DGIT-a Dubrovnik i prof. dr. sc. Josipu Ma-
rušiću iz DGIZ-a bile uručene nagrade za 
životno djelo.
Saborom hrvatskih graditelja HSGI je 
dobio izuzetne reference, pokazano je 
to da i dalje aktivno i kvalitetno radimo, 
a ostvareni su kontakti sa sudionicima, 
predavačima, institucijama na svim razi-
nama te izlagačima.
Za organizaciju Sabora najzaslužniji su 
bili prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Dragu-
tin Mihelčić i Andrino Petković, koji su u 
organizaciju Sabora hrvatskih graditelja 
2016. uložili veliki trud i zalaganje.

Stručno usavršavanje – daljnja 
provedba programa stručnog 
usavršavanja

Na prošloj Skupštini HSGI-a usvojen je 
Pravilnik o provođenju stručnog usavrša-
vanja u područjima prostornog uređenja i 
gradnje te je izabrana nova predsjednica 
Verifikacijskog povjerenstva Miljana Br-
kić.
Dosadašnjemu voditelju stručnog usavr-
šavanja prof. dr. sc. Josipu Rupčiću kra-
jem 2016. završilo je mandatno razdoblje 
u kojemu je vodio stručno usavršavanje. 
Prof. Rupčić taj je posao obavljao pedan-
tno i stručno zadnjih 10 godina te ga po-
hvaljujemo za uloženi trud te za uspješan 
i predan dugogodišnji rad.
U skladu sa Statutom Hrvatskog save-
za građevinskih inženjera voditeljica je 
Predsjedništvu predložila nove članove 
Verifikacijskog povjerenstva, a Predsjed-
ništvo prihvatilo Mirnu Amadori, Željku 
Šarić, Ninu Dražin-Lovrec i prof. dr. sc. 
Vjerana Mlinarića. 
Treba napomenuti to da se HSGI suočio 
s većim padom zanimanja za stručno 
usavršavanje jer je ono zakonskim izmje-
nama prestalo biti obavezna sastavnica 
obrazovanja sudionika u gradnji. Unatoč 
tomu temeljna društva nastavila su s or-

PRILOG 1. – IZVJEŠĆE O RADU PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Uspješno održan Sabor hrvatskih graditelja 2016

Proteklu godinu djelovanja Predsjedništva obilježila je organizacija i 
provedba Sabora hrvatskih graditelja 2016 čije je održavanje nastavak 
tradicije cjeloživotnog obrazovanja HSGI-a
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ganizacijom seminara, tečajeva i stručnih 
predavanja i putovanja.

Tehnička regulativa

Činjenica jest da neki zakoni ne zadovo-
ljavaju te da građevinskoj struci dono-
se više štete nego koristi, ali ih unatoč 
tomu teško možemo mijenjati. Zato je 
neophodno kontinuirano ukazivati na 
pogreške koje su nastale njihovim do-
nošenjem sudjelovanjem u raspravama i 
slanjem primjedaba i prijedloga prilikom 
donošenja novih zakona te organizaci-
jom okruglih stolova i panel-rasprava.
U ovome periodu doneseni suizmjena 
Zakona o gradnji i novi Zakon o javnoj 
nabavi. Najaktivniji u davanju primjedbi 
na izmjenu Zakona o gradnji bili su čla-
novi zagrebačkog društva, koji su sudje-
lovali i u javnoj raspravi o prijedlogu iz-
mjena i dopuna Prostornog plana Grada 
Zagreba. Dane su i primjedbe i prijedlozi 
na novi Zakon o javnoj nabavi kako bi se 
struka stavila u prvi plan, što sada nije 
slučaj.
HSGI smatra kako treba nastojati razvi-
jati obrtništvo i malo poduzetništvo u 
normalnim tržišnim utakmicama. Bu-
dućnost je u održivome razvoju. Udru-
ge moraju ostati aktivne i "žive" jer će 
samo tako moći poticati na održivost u 
struci, govoriti o lošoj situaciji i poticati 
na aktivnost. Zato je neophodno imati 
dobro napisanu regulativu po kojoj će se 
raditi, a na što smo ukazivali i u prote-
klome razdoblju između dviju skupština.

Aktivnosti temeljnih članica

Uz uobičajene aktivnosti koje provode 
temeljne članice, u lipnju prošle godine 
DAGIT Međimurje obilježio je 55. obljet-
nicu djelovanja. U čast i kao priznanje 
njihovu djelovanju u Čakovcu je održana 
sjednica Predsjedništva te je DAGIT-u 
Međimurje dodijeljen i iznos od 10.000 

kuna za potrebe sudjelovanja u organiza-
ciji proslave godišnjice.
Ovim putem čestitamo svim članovima 
društva DAGIT Međimurje na obljetnici i 
potičemo ih na to da samo tako nastave.

Izdavačka djelatnost

U proteklome razdoblju, unatoč velikoj 
financijskoj krizi, kao i do sada, redovito 
je izlazio naš časopis Građevinar. O izda-
vačkoj djelatnosti više u izvješću glavnog 
i odgovornog urednika lista Građevinar 
prof. dr. sc. Stjepana Lakušića.

Aktivnosti u radu HSGI-a

Od prošle Skupštine do danas Predsjed-
ništvo je održalo devet redovitih sjedni-
ca te jednu svečanu Skupštinu u sklopu 
Sabora hrvatskih graditelja. Sve sjednice 
Predsjedništva bile su održane u Za-
grebu, osim jedne koja je bila održana u 
Čakovcu prilikom obljetnice djelovanja 
i rada Društva arhitekata i građevinara 
Međimurja te ove zadnje koja je održana 
u Tučepima.
Svečana Skupština povodom dodjela go-
dišnjih nagrada za životno djelo na Sabo-
ru hrvatskih graditelja 2016. u Cavtatu 

bila je održana 16. listopada 2016. u 21 
sat u prostorijama hotela Croatia. Skup-
štini je nazočilo 38 zastupnika iz temelj-
nih društava u Čakovcu, Dubrovniku, 
Karlovcu, Novoj Gradiški, Osijeku, Rijeci, 
Slavonskom Brodu, Splitu, Varaždinu, 
Vinkovcima, Vukovaru, Zadru i Zagre-
bu. Hrvatski inženjerski savez obilježio 
je i Dane inženjera Republike Hrvatske 
svečanošću kojoj su prisustvovali i pred-
stavnici Hrvatskog saveza građevinskih 
inženjera.
Tijekom rada Predsjedništva obrađena 
je sva operativna problematika s kojom 
se HSGI susretao u svojemu radu. Među 
ostalim, u cijelosti su bile praćene sve 
planirane aktivnosti, i to od Sabora preko 
izdavanja Građevinara do praćenja rada 
stručnih službi. Sve potrebe bile su finan-
cijski podmirivane u rokovima i prema 
potrebama koje su se ukazivale te je time 
omogućen rad Predsjedništva i HSGI-a. 
Financijski izvještaj i plan za 2017. pred-
ložen je u zasebnoj točki.
Zbog prelaska na novo zahtjevno radno 
mjesto i prezauzetosti novim poslovi-
ma dosadašnji predsjednik Hrvatskog 
saveza građevinskih inženjera Dragan 
Blažević zahvalio se na časti obnašanja 
funkcije predsjednika Hrvatskog saveza 
građevinskih inženjera. Predsjedništvo 
HSGI-a prihvatilo je Blaževićevu zamol-
bu i zahvalilo mu na dosadašnjemu radu. 
Zato ovaj saziv Skupštine bira novog 
predsjednika/predsjednicu na rok do re-
dovite izborne sjednice HSGI-a za dvije 
godine.
Imenovanjem Miljane Brkić na mjesto 
voditeljice stručnog usavršavanja ona 
postaje članica Predsjedništva Hrvat-
skog saveza građevinskih inženjera po 
položaju. Zato Društvo građevinskih in-
ženjera grada Zagreba umjesto nje pred-
laže novog člana Predsjedništva, kojeg 
također bira ovaj saziv.

Željka Šarić, dipl. ing. građ., tajnica HSGI-a

Dragan Blažević podnio je izvješće o radu 
predsjedništva HSGI-a


