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Redovita skupština Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 
održana je 3. listopada 2021. u Vodicama u sklopu Sabora 
hrvatskih graditelja

Na 55. skupštini sudjelovalo je 35 za-
stupnika iz temeljnih društava Čakovec, 
Krapina, Osijek, Požega, Slavonski Brod, 
Split, Varaždin, Vinkovci i Zagreb te iz Hr-
vatske udruge za organizaciju građenja.
Predsjednica HSGI-a Mirna Amadori po-
zdravila je pristupne zastupnike i članove 
HSGI-a. Minutom šutnje odana je počast 
preminulim članovima.
Nakon izbora članova Radnoga pred-
sjedništva, zapisničarke i ovjerovitelja 
zapisnika izabrano je i Verifikacijsko po-
vjerenstvo. Prof. dr. sc. Vjeran Mlinarić je 
uime Verifikacijskog povjerenstva izvije-
stio da je na Skupštini nazočno 35 zastu-

pnika, što je više od polovice ukupnoga 
broja izabranih zastupnika (61 zastu-
pnik). Zato su, prema Statutu HSGI-a, sve 
odluke koje su donesene natpolovičnom 
većinom prisutnih članova pravovaljane.

Izvješća o radu HSGI-a

Izvješće o radu Predsjedništva HSGI-a 
između dviju skupština, točnije od rujna 
2020. do listopada 2021., predstavila je 
predsjednica Mirna Amadori, dipl. ing. 
građ. Rad HSGI-a između dviju skupšti-
na obilježile su aktivnosti temeljnih dru-
štava, organizacija 8. Sabora hrvatskih 

PEDESET I PETA REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA HRVATSKOG SAVEZA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA

Nastavljen uspješan rad unatoč izazovnim 
vremenima

55. skupštinu Hrvatskog saveza građevinskih inženjera otvorila je predsjednica Mirna Amadori

Prof. dr. sc. Vjeran Mlinarić je uime 
Verifikacijskog povjerenstva izvijestio da su 
odluke donesene natpolovičnom većinom 
prisutnih članova pravovaljane
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graditelja te sudjelovanje u procedura-
ma usvajanja nove zakonske regulative. 
Sve su se aktivnosti provodile u novim 
normalnim okolnostima na koje su se 
svi morali naviknuti pa je i Sabor hrvat-
skih graditelja bio odgođen dva puta. U 
tome razdoblju održano je osam sjedni-
ca Predsjedništva. Četiri sjednice bile su 
održane preko aplikacije ZOOM, jedna 
na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, 
jedna u Slavonskome Brodu, jedna u HS-
GI-ovu sjedištu u Berislavićevoj, a jedna 
elektronički. 
Stručno usavršavanje unutar HSGI-a 
provodi se prema Pravilniku o provođe-
nju stručnog usavršavanja HSGI-a, koji 
je na 55. Redovitoj skupštini izmijenjen 
i usklađen s Pravilnikom o stručnom 
usavršavanju osoba koje obavljaju po-
slove prostornog uređenja i gradnje. Za 
njegovu pravilnu provedbu mjerodavno 
je Verifikacijsko povjerenstvo koje izra-
đuje programe stručnoga usavršavanja 
na temelju programa temeljnih društava. 
Ministarstvo prostornog uređenja, gradi-
teljstva i državne imovine dalo je sugla-
snost za dvogodišnji program stručnoga 
usavršavanja (za 2021. i 2022.).

HSGI nastavlja pratiti sve promjene u zako-
nima i propisima koji su usko povezani sa 
strukom. Članove Predsjedništva redovito 
se obavještava o svim otvorenim e-sa-
vjetovanjima na kojima žele sudjelovati i 
dati svoje primjedbe preko svojih temeljnih 
članica. HSGI redovito daje primjedbe na 
sve prijedloge zakonske regulative Mini-
starstva prostornog uređenja, graditeljstva 
i državne imovine. Na temelju Zakona o 
obnovi zgrada oštećenih potresom HSGI je 
član Stručnog savjeta za obnovu te je tako 
sudjelovao u davanju primjedbi na prvi pro-
gram mjera obnove zgrada oštećenih po-
tresom i na novi program mjera.
Temeljne i specijalističke članice HSGI-a 
najviše se bave organizacijom stručnih 
seminara, stručnih predavanja i obilaza-
ka gradilišta, okruglih stolova i okupljanja 
na kojima se bave aktualnim temama na 
svojemu teritorijalnom području ili za-
konskom regulativom i aktualnim proble-
mima u građevinarstvu. Većina temeljnih 
članica organizirala je obilazak najvećega 
gradilišta, odnosno radova na izgradnji 
Pelješkog mosta i pristupnih cesta. 
Na kraju izvješća predsjednica Amadori 
istaknula je nekoliko aktivnosti koje na-

dopunjuju one uobičajene. DAGIT Slavon-
ski Brod održao je promociju monografije 
“Pregled djelovanja kroz osamdeset godi-
na: Ljudi i njihova djela“. U Monografiji su 
istaknuti svi članovi DAGIT-a koji su odgo-
vorni za oblikovanje Društva, ali i grada u 
kojemu su djelovali. DGITM je obilježio 60. 
obljetnicu djelovanja na području Međi-
murja te je tim povodom snimljen film o 
svim njegovim najvažnijim događanjima 
u tome razdoblju. DGIZ je održao Izbornu 
skupštinu i na konstituirajućoj sjednici 
ponovno izabrao Zdravka Jurčeca za pred-
sjednika. UGIS je također održao Izbornu 
skupštinu na kojoj je za novog predsjedni-
ka izabran Marko Bertolino. 
Predsjednica Amadori istaknula je jako 
dobru suradnju i komunikaciju s Hrvat-
skom komorom inženjera građevinar-
stva s obzirom na to da je predsjednica 
HKIG-a ujedno i članica Predsjedništva. 
Na svaku sjednicu Predsjedništva uvr-
štena je točka dnevnog reda “Informacije 
o događanjima u Hrvatskoj komori inže-
njera građevinarstva“. Postignuta i vrlo 
dobra suradnja s HIS-om, čiji je predsjed-
nik Zdravko Jurčec također član Pred-
sjedništva.

Predsjednica Mirna Amadori Radno predsjedništvo 55. skupštine HSGI-a
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Izvješće o provedbi stručnog usavršava-
nja pripremila je prof. dr. sc. Zlata Dola-
ček-Alduk. Od 1. siječnja 2021. održa-
na su 23 stručna seminara za stručno 
usavršavanje, a većinu njih organizirala 
su četiri temeljna društva: DGI Zagreb, 
DGIT Varaždin, DGIT Međimurje i DAGIT 
Slavonski Brod. Usavršavanje se provodi 
prema Pravilniku o stručnom usavršava-
nju osoba koje obavljaju poslove prostor-
nog uređenja i gradnje (NN 55/2020.). 
Dolaček-Alduk napomenula je to da se 
u stručno usavršavanje mogu i dalje ra-
čunati obilasci gradilišta, s time da se na 
početku trebaju održati stručna predava-
nja.

Izvješće o radu Nadzornog odbora podnio je 
Dragutin Matotek

Izvješće o radu Nadzornog odbora pod-
nio je Dragutin Matotek, predsjednik Od-
bora. Odbor je redovito pratio rad tijela 
HSGI-a i utvrdio to da je Predsjedništvo 
obavljalo zadaće u skladu sa Statutom 
i HSGI-ovim pravilnicima te provodilo 
odluke Skupštine. U izvješću su izneseni 

podaci o financijskome poslovanju HS-
GI-a u 2020. Ostvaren je manjak koji će 
se pokriti iz dobiti ostvarene u prethod-
noj godini. Financiranje djelatnosti HS-
GI-a nije bilo upitno i sve su financijske 
obveze podmirene. U zaključku je rečeno 
to da je Nadzorni odbor izvješće sastavio 
nakon pregleda dokumentacije koju je 
po ugovoru izradila ovlaštena tvrtka za 
obavljanje računovodstvenih poslova u 
skladu s aktualnim zakonima i propisima 
koji se odnose na neprofitne organizaci-
je. Može se očekivati to kako će sljedećih 
godina financijska situacija biti bolja, ali 
pod pretpostavkom da će se gospodar-
ska situacija i situacija u graditeljstvu bo-
lje popravljati.

Građevinar

O časopisu Građevinar govorio je prof. dr. 
sc. Stjepan Lakušić, glavni i odgovorni 
urednik. Rekao je to da časopis redovi-
to izlazi i da osim znanstvenih i stručnih 
radova redovito objavljuje i priloge o hr-
vatskome graditeljstvu. Trenutačni impa-
ct factor časopisa je 0,908. U uredništvo 
časopisa godišnje dolazi 420 – 450 ra-
dova, a u 2021. (do 1. listopada) odbijeno 
je 105 radova. Pozvao je inženjere da se 
obrate Uredništvu ako imaju zanimljive 
teme i informacije o aktualnim gradilišti-
ma kako bi se predstavila u časopisu..
Časopis Građevinar na razne načine po-
kušava pronaći financijska sredstva, a 
u tome im u najvećem iznosu pomaže 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja te 
Hrvatska komora inženjera građevinar-
stva. Također priprema tematske bro-
jeve kako bi potaknuo izvođače i ostale 
tvrtke da se promoviraju u časopisu, 
bilo s oglasom ili specijalnim prilogom. 
Časopis Građevinar najstariji jedan je od 
najstarijih časopisa iz područja građe-
vinarstva u Europi i šire, a kako bi se 
zadržalo zanimanje autora za objavlji-
vanjem radova u časopisu Građevinar, 

kontinuirano se radi na njegovoj pre-
poznatljivosti, a posebice na podizanju 
citiranosti objavljenih radova.

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, glavni i odgo-
vorni urednik časopisa Građevinar

Na kraju je izrazio nadu da će svi prepo-
znati vrijednost časopisa, sa svojim pot-
porama pomoći u redovitom izlaženju, a 
Uredništvo će i dalje uporno raditi na po-
dizanju kvalitete i prepoznatljivosti.

Plan i program za 2021.

Predsjednica Mirna Amadori rekla je 
to kako je Plan rada i financijski plan za 
2021. usvojen na 12. sjednici održanoj 
8. prosinca 2020., ali ga treba potvrditi 
Skupština. Također je preporučila da se 
plan i financijski plan donosi za tekuću 
godinu ako se skupština održi na početku 
te godine, no ako se skupština održi kra-
jem godine, plan i financijski plan treba 
donijeti za sljedeću godinu.
U planu rada HSGI-a najveći dio odnosi 
se na provođenje stručnoga usavrša-
vanja. Treba poticati temeljna i spe-
cijalistička društva na to da što češće 
organiziraju stručne seminare i pre-
davanja te obilaske gradilišta kako bi 
polaznici što više naučili i bili upoznati 
s najnovijim tehnologijama. Također 
svake godine treba ažurirati evidenci-
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ju članstva, a koju trebaju poslati te-
meljna društva. Do sada neka društva 
nisu slala popise svojih članova. To nije 
dobro jer je obaveza temeljnih člani-
ca poslati popise u HSGI. Potrebno je 
osigurati i redovito izlaženje časopi-
sa Građevinar i osvježavati HSGI-ovu 
mrežnu stranicu. 
Treba pojačati suradnju s MPGI-om, 
HKIG-om i drugim institucijama na izradi 
zakonske regulative, redovito davati pri-
mjedbe preko aplikacije e-savjetovanja te 
aktivno sudjelovati i pratiti sve izmjene. 
Predsjednica je napomenula to kako u 
području međunarodne suradnje treba 
obnoviti suradnju sa stranim savezima 
s kojima su već potpisani sporazumi o 
suradnji, osobito s onima iz susjednih 
zemalja. 
HSGI će nastaviti organizirati Hrvatski 
graditeljski forum te Sabor hrvatskih 
graditelja, pratiti natječaje i uključiva-
ti se u projekte financirane iz EU-ovih 
fondova. Jedna od zadaća jest tiskati 
monografiju HSGI-a i obilježiti obljetnicu 
HSGI-a i časopisa Građevinar. Nastavlja 
se i intenzivna suradnja s HKIG-om te s 
HIS-om oko obnove zgrade u Berislavi-
ćevoj 6. Na kraju je Amadori istaknula to 
da je financijski prihod za 2021. u odno-
su na 2020. veći sedam posto, a za isti 

je postotak povećan i plan rashoda za 
2021. u odnosu na 2020.

Cjeloživotno obrazovanje

Predsjednica Mirna Amadori objasnila je da 
je Ministarstvo prostornoga uređenja, gra-
diteljstva i državne imovine (MPGI) objavilo 
Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba 
koje obavljaju poslove prostornog uređe-
nja i gradnje, koji je na snazi od 1. siječnja 
2021. Prema tome pravilniku više nema 
bodova, već su uvedeni školski sati. 

Prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk nova pred-
sjednicu Povjerenstva za cjeloživotno obra-
zovanje 

U skladu s time odlučeno je da će se 
izraditi novi pravilnik o stručnom usa-
vršavanju HSGI-a, a pripremila ga je 
prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk. Ona je 
napomenula to da je Pravilnik usvojen 
na 18. elektroničkoj sjednici Predsjed-
ništva 28. rujna 2021. Istaknula je to 
da je HSGI jedna od 13 institucija koja 
može i smije provoditi stručno usavr-
šavanje. Pravilnikom su uređeni uvjeti 
i način provođenja. Program stručnog 
usavršavanja donosi se svake dvije 
godine i svaki put od MPGI-a treba do-
biti suglasnost za njegovo provođenje. 
Program se izrađuje na temelju pla-
nova koje pripremaju i šalju temeljna 
društva HSGI-a. Svaki obveznik struč-
noga usavršavanja obvezan je u dvije 
godine prikupiti 20 školskih sati, od 
čega se 10 školskih sati odnosi na gra-
đevno-tehničku regulativu. Stručni se 
seminari i predavanja mogu provoditi 
i virtualno, uz pomoć moderne tehno-
logije. Registar vodi MPGI, a podatke u 
registar unosi organizator edukacije. 
Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili 
Pravilnik o provođenju stručnog usavrša-
vanja u područjima prostornoga uređenja 
i gradnje.
S obzirom na to da je HSGI trebao ime-
novati članove Verifikacijskoga povje-
renstva za provođenje stručnog usavr-
šavanja, predsjednica Mirna Amadori 
je za predsjednicu Povjerenstva pred-
ložila prof. dr. sc. Zlatu Dolaček-Alduk, 
a za članove Ninu Dražin-Lovrec, prof. 
dr. sc. Vjerana Mlinarića i Mirnu Ama-
dori. Članovi Skupštine jednoglasno su 
usvojili prijedlog te izabrali predloženu 
predsjednicu i članove Verifikacijskog 
povjerenstva. 

Nagrade za 2020. 

Predsjedništvo HSGI-a je na 18. elektro-
ničkoj sjednici Predsjedništva 28. rujna 
2021. usvojilo, a u skladu s Pravilnikom 

Predsjednica Amadori predstavila je plan i program za rad u narednom razdoblju
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Povelje za nagrađene

o priznanjima HSGI-a, iznijelo prijedlog 
Skupštini za dodjelu priznanja. Prijedloge 
su poslala temeljna društva DAGIT Sla-
vonski Brod, DAGIT Požega i DGIZ.
Na temelju prijedloga DAGIT-a Slavon-
ski Brod i DAGIT-a Požega predlože-
na je dodjela Priznanja za zaslužnog 
člana Željki Perkoviću, dipl. ing. arh., s 
obzirom na 20 godina neprekidnoga, 
ustrajnoga i predanoga djelovanja u 
Predsjedništvu DAGIT-a Slavonski Brod 
kao i na njegov izniman doprinos u pro-
micanju razvoja i unapređenju gradi-
teljske struke.
Na temelju prijedloga DGI-a Zagreb 
predloženo je da se Priznanje za zasluž-
nog člana posthumno dodijeli Boži Letu-
niću, dipl. ing. građ., kao dugogodišnjemu 
članu Predsjedništva HSGI-a i bivšemu 
predsjedniku DGIT-a Dubrovnik za velik 
doprinos i promicanje graditeljske struke, 
posebno na području Dubrovnika.
Članovi Skupštine jednoglasno su usvo-
jili predložene dobitnike Priznanja. Po-
velje kao znak priznanja za izvanredne 

zasluge u promicanju graditeljske struke 
uručila je predsjednica Mirna Amadori. 
Umjesto Željke Perković povelju je preu-

zela Veronika Petrić Stepanović, a pove-
lja Bože Letunića bit će poslana obitelji 
u Dubrovnik.

www.casopis-gradjevinar.hr


