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Tridesetdruga je sjednica Predsjedništva 
Hrvatskog saveza građevinskih inženje-
ra (HSGI) održana 16. listopada 2018. u 
prostorijama HIS-a u Zagrebu. Sjednicu 
je vodila predsjednica Mirna Amadori, 
dipl. ing. građ. 
Izvješće o provedbi programa stručnog 
usavršavanja za razdoblje od 1. siječnja do 
16. listopada 2018 pripremila je voditeljica 
Miljana Brkić. U tome je razdoblju seminare 
i ekskurzije održalo sedam temeljnih dru-
štava, i to DGIT Međimurje jedan stručni 
seminar, jedan stručni obilazak uređaja za 
pročišćavanje i tri stručna putovanja (uku-
pno 179 polaznika), DGIT Varaždin dva 
seminara i dvije stručne ekskurzije (uku-
pno 104 polaznika), DAGIT Slavonski Brod 
jedan seminar (76 polaznika), DAGIT Nova 
Gradiška jedno stručno putovanje (13 po-
laznika), DAGIT Vinkovci jedan seminar (25 
polaznika) te DGIZ 16 seminara (392 po-
laznika). Ukupno su održana 22 seminara 
i šest putovanja na kojima je bilo 789 pola-
znika, a svi su odslušali 336 sati predavanja 
i ostvarili 6811 bodova. 
Voditeljica stručnog usavršavanja Milja-
na Brkić rekla je to da su sva temeljna 
društva trebala započeti s izradom plana 
i programa stručnih seminara i stručnih 
ekskurzija za 2019., a planove su trebala 
dostaviti HSGI-u do 30. studenoga 2018. 
O pripremama za monografiju govorio 
je prof. dr sc. Stjepan Lakušić i izvijestio 
kako je neposredno pred sjednicu Pred-
sjedništva održan sastanak predstav-
nika temeljnih društava zaduženih za 
prikupljanje podataka za njezinu izradu. 
Temeljna društva trebala su poslati svoje 
materijale do 30. studenoga 2018.
Predloženo je to da se monografija pri-
premi do Skupštine HSGI-a u svibnju 
2019. Naime, pripreme za tisak mono-

grafije vrlo su opsežne, a prof. Laku-
šić istaknuo je to kako treba dogovoriti 
model financiranja tiska i priprema za 
monografiju. Predložio je to da svako te-
meljno društvo pokuša naći sponzora.
Predsjednica Mirna Amadori izvijestila je 
okupljene o otvorenim i završenim e-sa-
vjetovanjima o obrascima prethodne pro-
cjene izmjena zakona iz graditeljske do-
mene i istaknula važne točke za inženjere. 
HSGI je na neke od njih dao primjedbe. 
1. Obrazac prethodne procjene za Zakon 

o izmjenama Zakona o postupanju s 
nezakonito izgrađenim zgradama (za-
vršeno)

 - Svrha jest prestanak rada Agencije 
za ozakonjenje nezakonito izgra-
đenih zgrada s danom 1. srpnja 
2019. te vraćanje predmeta mje-
sno nadležnim tijelima.

2. Obrazac prethodne procjene za Zakon 
o izmjenama i dopunama Zakona o 
prostornom uređenju (završeno)
 - Svrha jest da se Hrvatski zavod za 

prostorni razvoj pripoji Ministarstvu 
graditeljstva i prostornog uređenja 
1. siječnja 2019. Hrvatski zavod 
promijenit će naziv i tada će struč-
ne poslove prostornog uređenja za 
državu obavljati Zavod za prostorni 
razvoj u sastavu Ministarstva.

3. Obrazac prethodne procjene za Za-
kon o izmjenama i dopunama Zakona 
o komori arhitekata i komorama in-
ženjera u graditeljstvu i prostornom 
uređenju (završeno)

 - Novim se zakonskim rješenjem 
predlaže neobavezan upis voditelji 
građenja i voditelja radova u ime-
nik komore.

4. Obrazac prethodne procjene za Zakon 
o izmjenama i dopunama Zakona o 
gradnji (traje do 25.10.)
 - Predlaže se smanjenje broja pro-

cedura koje prethode izdavanju 
građevinske dozvole, a koje mora 
provoditi investitor, smanjuje se 
opseg projekta, uvodi se glavni 
projekt u elektroničkome obliku 
kao prilog zahtjevu za izdavanje 
građevinske dozvole i omogućit će 
se evidentiranje građevine za koju 
je izdana građevinska i/ili uporab-
na dozvola u informacijski sustav 
prostornog uređenja.

5. Obrazac prethodne procjene za Zakon 
o izmjenama i dopunama Zakona o 
prostornom uređenju (traje do 25.10.)
 - Predviđa se omogućiti izdavanje 

jedne ili više građevinskih dozvola 
za etapno i fazno građenje, produljiti 
rok od pet godina u kojemu za izdvo-
jeno građevinsko područje izvan na-
selja nije donesen urbanistički plan 
uređenja ili do kojeg nije izgrađena 
osnovna infrastruktura prestaje 
biti građevinsko zemljište na rok od 
sedam godina, urediti pitanje plani-
ranja prostora izvan građevinskog 
područja na kojemu se namjerava 
graditi igralište za golf tako da se 
propisuje bolja mogućnost kombini-
ranja igrališta za golf. Omogućit će se 
to da Zavod može izrađivati nacrte 
prijedloga i nacrte konačnih prijed-
loga prostornih planova, odluku o 
izradi prostornog plana umjesto Vla-
de RH donosit će ministar, Ministar-
stvo će umjesto županijskih ureda 
izdavati akte za provedbu prostornih 
planova za zahvate u prostoru u na-
cionalnome parku, omogućit će se 
to da se akt za provedbu prostornog 
plana izdaje u skladu s odredbama 
za provedbu prostornog plana i gra-
fičkog dijela prostornog plana, a rok 
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važenja lokacijske dozvole neće teći 
u slučaju provođenja parcelacijskog 
elaborata u katastru.

6. Prijedlog plana zakonodavnih aktiv-
nosti za 2019. godinu
 - U prvome tromjesečju 2019. pred-

viđa se donošenje nacrta prijedlo-
ga Zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o prostornom uređenju 
te Zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o gradnji (EU.)

 - U trećem tromjesečju 2019. pred-
viđa se donošenje nacrta prijedlo-
ga Zakona o postupanju s nezako-
nito izgrađenom infrastrukturom.

 - U četvrtome tromjesečju 2019. 
predviđa se donošenje nacrta prijed-
loga Zakona o upravljanju i održava-
nju višestambenih poslovnih zgrada.

7. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona 
o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama s konačnim prijedlogom 
Zakona (traje do 10.11.)
 - Savjetovanje je trajalo do 10. stu-

denoga 2018. 
 - Dan je konačan prijedlog Zakona o 

izmjenama Zakona o postupanju s 
nezakonito izgrađenim zgradama 
(vezan uz ukidanje Agencije za ozako-
njenje nezakonito izgrađenih zgrada).

8. Prijedlog Zakona o izmjenama i do-
punama Zakona o prostornom uređe-
nju s konačnim prijedlogom (traje do 
10.11.)
 - Savjetovanje je bilo otvoreno do 

10. studenoga 2018. 
 - Dan je konačan prijedlog Zakona 

o izmjenama i dopunama Zakona 
o prostornom uređenju (vezan uz 
prelazak Hrvatskog zavoda za pro-
storno uređenje u Ministarstvo za 
graditeljstvo i prostorno uređenje).

Najveću je raspravu na sjednici izazvao 
najavljeni Zakon o izmjenama i dopuna-

ma Zakona o komori arhitekata i komo-
rama inženjera u graditeljstvu i prostor-
nom uređenju odnosno novo zakonsko 
rješenje kojim se za voditelje građenja i 
voditelje radova predlaže neobavezan 
upis u imenik komore.
Boris Čupić rekao je to kako je Hrvatska 
komora inženjera građevinarstva (HKIG) 
zajedno s Hrvatskom komorom arhitekata, 
Hrvatskom komorom inženjera strojarstva 
i Hrvatskom komorom inženjera elektro-
tehnike uputila dopis ministru graditeljstva 
i prostornog uređenja u kojemu izražavaju 
svoje neslaganje s prijedlogom Ministar-
stva i traže da se predložena zakonska 
rješenja povuku, a predsjednike komora 
pozove na sastanak na kojemu bi se detalj-
nije razmotrio navedeni prijedlog. Slijedom 
toga dopisa predložio je da Predsjedništvo 
HSGI-a podrži inicijativu svih komora i da 
se u Ministarstvo graditeljstva i prostornog 
uređenja uputi dopis potpore. Dodao je to 
kako misli da treba zadržati pojam "ovla-
šteni voditelj građenja" i da podržava njiho-
vo članstvo u komori. Smatra da će se na 
taj način uvesti više reda na gradilištima, a 
ti će inženjeri biti bolje informirani o raznim 
stručnim seminarima, a time i s novostima 
u graditeljskoj struci. Ponudio se da će sam 
sastaviti dopis/pismo koje bi se uputilo 
MGIPU-u.
Dragan Blažević ustvrdio je to da je HSGI 
već donio zaključke da inženjeri voditelji 
građenja ne žele biti članovi komore pa 
se krenulo u osnivanje Udruge ovlaštenih 
voditelja građenja (UOVG-a).
Raspravljalo se i o osiguranju od odgo-
vornosti ovlaštenih voditelja građenja i 
o tome tko će ga plaćati, tvrtke u kojima 
su zaposleni ili pojedinac. Miljana Brkić 
upitala je kako će se rješavati pitanje 
članstva stranih inženjera i trebaju li oni 
biti članovi komore jer, prema sadašnjim 
saznanjima, nitko ne provjerava njihovo 
znanje hrvatskog jezika ni poznavanje 
građevinske regulative.
Nakon toga Boris Čupić predložio je gla-
sovanje o tome treba li HSGI podrži ini-

cijativu četiriju komora. Glasovalo je je-
danaest članova Predsjedništva, među 
kojima je sedam članova bilo za to da 
se inicijativa podrži, a četiri su člana bila 
protiv inicijative.

Posebni tehnički uvjeti za neopasni 
građevinski otpad

Prijedlog Posebnih tehničkih uvjeta za 
neopasni građevinski otpad pripremio 
je Dragan Blažević te na početku rekao 
to kako se time željelo potaknuti to da 
se o tome problemu više govori. O toj 
je temi održao izlaganje na Hrvatskom 
graditeljskom forumu 2017. Naime, 
posebnim se tehničkim uvjetima za ne-
opasni građevinski otpad sudionike u 
gradnji želi upoznati s tim problemom, 
dajući upute kako ga riješiti i kako po-
stupati s građevinskim otpadom, te sa 
zakonskim obvezama (uzancima). De-
taljno su navedene ovlasti, pripremljene 
korelacije tehničkih uvjeta za radove na 
prometnicama, pripremljene upute pro-
jektantima što sve trebaju imati prema 
zakonodavcu i napravili troškovnik. Cijeli 
su prijedlog poslali na uvid Društvu gra-
đevinskih inženjera Rijeka (DGIR), HSGI-
u i nekim projektantskim tvrtkama kako 
bi dali svoje mišljenje i prijedloge. Izrazio 
je nadu da će taj tekst jednoga dana po-
služiti za ozbiljniju i širu raspravu u Vladi 
RH i kako bi uvidjeli koje su opasnosti 
nestručnog zbrinjavanja građevinskog 
otpada. To će biti ozbiljan projekt, vrlo 
važan za sve sudionike u gradnji. Potom 
je predsjednica Amadori rekla to kako će 
se predmetni prijedlog o Posebnim teh-
ničkim uvjetima za neopasni građevinski 
otpad uputiti u sva temeljna društva na 
davanje mišljenja, a rok za podnošenje 
prijedloga bio je 15. studenoga 2018.

Aktivnosti u temeljnim društvima

Predsjednica Mirna Amadori izvijestila 
je to kako je 40 članova DGIT-a Varaždin 
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13. i 14. listopada bilo na stručnome pu-
tovanju u Trstu i dolini rijeke Soče. Rekla 
je to kako drugi put organiziraju stručni 
seminar o tehničkoj dijagnozi kao anali-
zi stanja oštećenih objekata i konstruk-
cija. Taj je seminar prvi put odgođen jer 
je odaziv bio slab. Najavila je održavanje 
stručnog skupa GREEN TALKS Energetska 
obnova zgrada i zgrada gotovo nulte kate-
gorije koji je DGIT Varaždin organizirao u 
suradnji sa Savjetom za zelenu gradnju 
bio održan 8. studenoga 2018. Sada pri-
premaju monografiju koja će biti izdana u 
povodu 60. obljetnice rada, a koja će biti 
proslavljena u proljeće 2019.
Antun Pospišil iz DAGIT-a Slavonski Brod 
rekao je to kako pripremaju obilazak mo-
sta preko rijeke Save na koridoru V.c, a 

zajedno s DAGIT-om Požega organizira-
ju odlazak na Sajam graditeljstva BAU u 
Münchenu u siječnju.
Adela Visković iz UGIS-a izvijestila je 
okupljene kako je u Splitu održan već 
tradicionalni sajam SASO, a 24. listo-
pada bio je održan Dan građevinara na 
kojemu se govorilo o infrastrukturnim 
radovima grada Splita, razvoju vodoop-
skrbe, utjecaju turizma na razvoj grada, 
gospodarenju otpadom, investicijama 
u graditeljstvu i energetskoj obnovi 
zgrada. Pozvala je sve članove, a po-
zivnicu je poslala e-poštom. Na kraju 
napomenula je da pripremaju izbornu 
skupštinu.
Miljana Brkić rekla je to kako je DGIZ 
održao Dane otvorenih vrata na kojima 

je bilo stotinjak članova, kolega i gosti-
ju. Sudjelovalo je i nekoliko tvrtki koje su 
prisutnima prezentirale svoje proizvode. 
Istaknula je to da je atmosfera bila vese-
la i opuštajuća, a sve se može vidjeti na 
facebookovoj stranici DGIZ-a. DGIZ će do 
kraja ove godine organizirati još četiri – 
šest stručnih seminara.
Željka Šarić, tajnica HSGI-a, zamolila je 
okupljene da odstupi s mjesta tajnice 
HSGI-a zbog povećanog opsega posla u 
redovnome radnom odnosu jer više ne 
može obavljati dužnosti tajnice HSGI-a.
Na kraju je predsjednica predložila, a 
nazočni prihvatili to da se redovita go-
dišnja Skupština HSGI-a održi u petak 7. 
prosinca 2018. u prostorijama HSGI-a u 
Zagrebu.


