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đevinari. HSGI bi trebao ostati otvoren 
prema svima, a ako je potrebno trebalo 
bi i u Statut unijeti odgovarajuće pro-
mjene.
Željko Andričević je izvijestio kako je u 
organizaciji DAGIT-a Vinkovci osnovana 
podružnica Udruge ovlaštenih voditelja 
građenja (UOVG), a Mirna Amadori da je 
varaždinsko društvo održalo redovitu 
godišnju skupštinu i bal građevinara. I 
ona je istaknula da je njihovo temeljno 
društvo u 2011. ostvarilo manji manjak, 
ali da na računu imaju dovoljno novca.
U sklopu prijašnje odluke Predsjedniš-
tva HDGI-a o aktiviranju radnih skupi-
na uslijedilo je izlaganje Miljane Brkić 
o radu radne skupine za regulativu. U 
toj su skupini uz nju još i Željka Šarić i 
Zdravko Jurčec iz Zagreba, doc. dr. sc. 
Zlata Dolaček-Alduk iz Osijeka, Mla-
denko Soldo iz Požege i Branko Polja-
nić iz Splita. Radna je skupina odredila 
zadatke, a to je ponajprije suradnja s 
Ministarstvom graditeljstva i prostor-
nog uređenja u izradi zakonske regula-
tive vezane uz graditeljstvo i upravlja-
nje projektima. Planira se organizacija 
okruglih stolova (2-3 na godinu), semi-
nara i predavanja o donošenju i primje-
ni usvojene zakonske regulative, izrada 
autonomne regulative i davanje primje-
daba na postojeću. Za građevinare su 
zanimljivi i Ministarstvo zaštite okoliša i 
prirode, Ministarstvo gospodarstva, Mi-
nistarstvo pomorstva, prometa i infra-
strukture te Ministarstvo poljoprivrede. 
Radna će skupina pokušati uspostaviti 
stalne kontakte te se uključiti u dono-
šenje novih zakonskih i podzakonskih 
akata. U to je nužno uključiti i druge za-
interesirane institucije, udruge, grupa-
cije, komore i širu javnost, ali iskoristiti 
i osuvremeniti postojeću web-stranicu 
HSGI-a anketama i e-mailovima.
U nastavku je voditeljica radne skupi-
ne za regulativu izvijestila kako je prvi 
korak izmjena Zakona o postupanju s 
nezakonito izgrađenim zgradama, a po-

i časopis ovise jedan o drugome i ne bi 
mogli samostalno djelovati.
Raspravljalo se i o potrebi unajmljivanja 
neovisne revizorske tvrtke za pregled 
poslovanja, a u raspravi su sudjelova-
li prof. dr. sc. Vjeran Mlinarić, Zdravko 
Jurčec, Rade Pilipović, Dragan Blažević 
i Adela Visković. Na kraju je Boris Ču-
pić predložio da se ostavi predsjedniku 
HSGI-a da odluči o eventualnoj reviziji 
financijskog poslovanja.
U sjedećoj se točki raspravljalo o radu 
temeljnih društava. Najprije je o novoj, 
18. temeljnoj članici HSGI-a, Društvu 
građevinskih i arhitektonskih inženje-
ra Hrvatskog zagorja sa sjedištem u 
Zaboku, izvijestio njezin predsjednik 
Branko Klasić. Objasnio je da se na ob-
noviteljskoj odnosno osnivačkoj skup-
štini učlanilo 35 članova, da je određena 
članarina 250 kuna i da će u svom radu 
pokušati dostignuti ostala društva u sa-
stavu HSGI-a.
Ante Grašo iz Zadra izvijestio je da nisu 
uspjeli održati planiranu izbornu skup-
štinu, ali da će je održati tijekom ožujka i 
o tome pravovremeno izvijestiti.
Zdravko Jurčec, predsjednik DGIZ-a, po-
tvrdio je da će njegovo društvo također 
zabilježiti minus u poslovanju jer je si-
tuacija vrlo teška, a podržao je i novi or-
ganizacijski ustroj HSGI-a koji je nužan 
za izradu održivoga financijskog plana. 
Zagrebačko društvo ima kontinuitet u 
prihodima, ali je Predsjedništvo odlučilo 
da članarine moraju pokrivati časopis, 
a i da sve ostale aktivnosti trebaju biti 
profitabilne kako bi pokrile eventualni 
manjak od članarina.
Dragan Blažević je rekao da riječko 
društvo očekuje pad članstva od 30 do 
40 posto zbog lošeg stanja u građevi-
narstvu. Dodao je da je kontaktirao s 
grupom mladih ljudi koji bi željeli osno-
vati zasebno društvo ili se priključiti ri-
ječkom društvu građevinskih inženjera. 
Boris Čupić je rekao da bi se mogli pri-
ključiti bilo kojem društvu iako nisu gra-

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a
Novi organizacijski ustroj HSGI-a

Priredio: Branko Nadilo

Sjednica Predsjedništva Hrvatskog sa-
veza građevinskih inženjera (HSGI-a) 
održana je 28. veljače 2012. u Zagrebu, 
a vodio ju je, umjesto spriječenog pred-
sjednika, Boris Čupić, dipl. ing. građ., 
potpredsjednik HSGI-a i direktor izda-
vačke djelatnosti i stručnih službi.
Nakon jednoglasnog usvajanja zapi-
snika s prethodne sjednice, slijedilo je 
financijsko izvješće i izvješće Nadzor-
nog odbora o završnom računu koje je 
podnio predsjednik prof. dr. sc. Josip 
Marušić. Valja reći da je predsjedatelj 
Boris Čupić na početku rekao kako je to 
izvješće samo informacija za Predsjed-
ništvo, a da će biti usvojeno na redovnoj 
godišnjoj skupštini HSGI-a
Izvješće je, istaknuo je prof. Marušić, 
pripremljeno na temelju podataka do-
bivenih iz računovodstvenog servisa. 
Ukupni su prihodi u 2011. godini iznosili 
nešto više od 1,5 milijuna kuna, a sa-
stoje se od prihoda od oglasa i pružanja 
usluga te članarina i članskih doprinosa. 
U odnosu na prethodnu godinu ostva-
reno je približno 70 posto prihoda (od-
nosno nešto više od 670 tisuća kuna), a 
rashodi su bili veći od 2 milijuna kuna. 
Najveći se dio rashoda odnosio na pri-
premu i tiskanje 11 brojeva časopisa 
Građevinar i nešto su manji nego što su 
to bili u 2010. godini. Razlika je prihoda 
i rashoda časopisa bila gotovo 750.000 
kuna, ali je nešto manji jer je namiren 
viškom poslovanja iz drugih djelatnosti 
HSGI-a, pa je ukupan manjak u 2011. 
godini 520.916 kuna.
U raspravi je Boris Čupić ustvrdio kako 
je došlo do preraspodjele troškova jer 
je riješeno pitanje članarina tako da su 
postale izravni prihod HSGI-a, a pretpla-
te su izravni prihod časopisa. Ipak HSGI 
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Amadori. U raspravi je Boris Čupić rekao 
kako se sada još prikupljaju izmjene i 
dopune koje će biti usvojene na sljedećoj 
redovitoj skupštini HSGI-a. U međuvre-
menu su otkrivena mjesta gdje se troši 
najviše novca, a to su tiskanje časopisa, 
poštarina i troškovi stručnih službi. Na-
javio je i raspisivanje natječaja za radno 
mjesto administrativne tajnice.
U nastavku je Boris Čupić izvijestio 
kako mu ističe ugovor za vođenje iz-
davačke djelatnosti i stručnih službi. 
Članovi Predsjedništva bili su zamo-
ljeni da predlože neku osobu koja bi 
profesionalno obavljala taj posao, ali 
nije stigao ni jedan prijedlog. Stoga je 
predsjednik Josip Švenda predložio da 
se sadašnjem direktoru ugovor produ-
ži do 1. srpnja 2012., a taj je prijedlog 
i usvojen. U nastavku rasprave o Pra-
vilniku o ustroju i djelatnosti stručne 
službe sudjelovali su s manjim prijed-
lozima izmjena prof. dr. sc. Josip Rup-
čić i Antun Pospišil i te su primjedbe 
usvojene. Ujedno je rečeno da će se 
konačan tekst prijedloga Pravilnika do-
nijeti na sljedećoj sjednici Predsjedniš-
tva HSGI-a.
Na kraju je na prijedlog predsjedavatelja 
Borisa Čupića jednoglasno usvojeno da 
se prof. dr. sc. Josipa Marušića predloži 
za počasnog člana Hrvatske komore in-
ženjera građevinarstva.

suradnji i osnivanju UOVG-a. Ministar 
je izvijestio o novim zakonima koji će se 
donijeti do održavanja Sabora i rekao da 
očekuje suradnju s HSGI-om. Osobno 
će biti na otvorenju i naložio je svojim 
suradnicima da pripreme teme za jedan 
od dva okrugla stola za predstavljanje 
novih zakona. Ministar je pohvalio oda-
brane teme za Sabor i rekao da o tome 
valja obavijestiti i Ministarstvo gospo-
darstva, ali i ostala ministarstva.
Rade Pilipović, predsjednik Izvršnoga 
organizacijskog odbora Sabora 2012. 
potvrdio je kako je ministar dao punu 
podršku Saboru i nekoliko dobrih pri-
jedloga. Valjalo bi i druga ministarstva 
izvijestiti o njegovu održavanju, ali i po-
kušati privoljeti predsjednika Ivu Josipo-
vića za podršku i pokroviteljstvo.
U nastavku je rečeno da su se sastanci IOO 
Sabora racionalizirali i da će jedan sasta-
nak biti održan sredinom ožujka, a Adela 
Visković smatra da bi se sastanci zbog 
uštede vremena i troškova trebali održa-
vati istog dana. Na kraju je Dragan Blaže-
vić predložio susret s novom ministricom 
zaštite okoliša i prirode jer se u njezinu mi-
nistarstvu pripremaju brojni projekti.
Uslijedila je rasprava o prijedlogu Pra-
vilnika o ustroju i djelatnosti stručne 
službe HSGI-a. Primjedbe su stigle iz 
osječkog društva, a primjedbe varaždin-
skog društva na sjednici je iznijela Mirna 

tom i Zakona o javnoj nabavi. U HSGI-u 
je potrebno organizirati seminare o jav-
noj nabavi i povezati ih sa zakonom o 
građevnim proizvodima i Pravilnikom o 
uvjetima i mjerilima za davanje sugla-
snosti za obavljanje djelatnosti građe-
nja. Predložila je da se na web-stranici 
HSGI-a objavljuju svi pročišćeni tekstovi 
zakonskih i podzakonskih akata odno-
sno da se redovito ažuriraju sve izmje-
ne kako bi se održala zainteresiranost 
članova. Na kraju je priopćila da se pri-
prema prvi sastanak svih članova ove 
radne skupine.
U raspravi što je uslijedila sudjelovali 
su Rade Pilipović, Branko Klasić i Davor 
Petračić iz Karlovca koji se inače i uklju-
čio u rad radne skupine. Rečeno je da se 
primjedbe na Zakon o legalizaciji prima-
ju do sljedeće sjednice Predsjedništva, 
a izvješće je Miljane Brkić jednoglasno 
prihvaćeno.
Slijedilo je izvješće Borisa Čupića o rad-
nom sastanku dijela članova Predsjed-
ništva (uz njega su još bili Josip Švenda, 
prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Zdravko 
Jurčec i Rade Pilipović) s novim mini-
strom graditeljstva i prostornog ure-
đenja Ivanom Vrdoljakom. Razgovaralo 
se o provođenju stručnog usavršavanja, 
izdavanju časopisa Građevinar, praćenju 
zakonske regulative, organizaciji Sabo-
ra hrvatskih graditelja, međunarodnoj 


