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Sjednica Predsjedništva Hrvatskog sa-
veza građevinskih inženjera (HSGI-a), 38. 
u ovome sazivu, održana je 14. travnja 
2015. u Zagrebu. Sjednicu je vodio pred-
sjednik Dragan Blažević, dipl. ing. građ. 
Pri usvajanju zapisnika s prošle sjednice 
predsjednik je Blažević pohvalio radnu 
grupu (Miljana Brkić, Željka Šarić, Ivan 
Kovačić i Mirna Amadori) koja je pripre-
mila primjedbe na Nacrt prijedloga Zako-
na o poslovima i djelatnostima prostor-
nog uređenja i gradnje te Nacrt prijedloga 
Zakona o komori arhitekata i komorama 
inženjera u graditeljstvu i prostornom 
uređenju. Ujedno je pohvalio i doprinos 
Branka Klasića na poslovima izrade Sta-
tuta HSGI-a. Potom je jednoglasno usvo-
jen zapisnik sa sjednice Predsjedništva 
održane 10. ožujka 2015.
Slijedio je dogovor o Izbornoj skupštini 
HSGI-a čiji će domaćin biti Društvo gra-
đevinskih inženjera Zagreba (DGIZ). Iako 
je prije kao datum održavanja Izborne 
skupštine bio najavljen 15. svibnja, od 
njega se moralo odustati jer je za taj dan 
u hotelu već bila rezervirana dvorana. 
Stoga je predloženo da se Skupština odr-
ži 8. i 9. svibnja 2015. u hotelu Internati-
onal u Zagrebu. Detaljan plan za subotu 
9. svibnja još nije do kraja dogovoren, a 
smještaj je osiguran u hotelima Interna-
tional i Panorama po povlaštenim cijena-
ma. S manjim je dopunama prihvaćen i 
predloženi dnevni red.
Uslijedile su rasprave o prijedlozima go-
dišnjih nagrada HSGI-a. Jednoglasno je 

ka Šarić ponovno predložena za tajnicu. 
Svi su prijedlozi jednoglasno prihvaćeni 
i upućeni Skupštini. Također su usvojeni 
i prijedlozi za članove Nadzornog odbo-
ra, a kandidati su Nada Marđetko-Škoro, 
Vesna Čoti, Jakov Vidović, Branko Poljanić 
i Dragutin Matotek.
Na kraju se članovima Predsjedništva 
obratila Nada Zadravec koja je objasnila 
da se povlači iz Predsjedništva i zahvalila 
svima na suradnji, ugodnome druženju i 
lijepim uspomenama. Ujedno je predloži-
la da se pokušaju okupiti svi bivši dugo-
godišnji članovi i da im se za njihov rad 
dodjeli odgovarajuće priznanje. Prijedlog 
je prihvaćen i trebao bi biti ostvaren ti-
jekom Sabora hrvatskih graditelja u 2016. 
godini. Ujedno je dogovoreno da prijedlo-
zi za Plan rada HSGI-a budu dostavljeni u 
tajništvo u roku od osam dana.
Na dnevnom je redu bila i rasprava o pri-
jedlogu nacrta Statuta HSGI-a s prijedlo-
zima pravilnika. Branko Klasić poslao je 
prijedloge koji su korišteni u izradi novog 
prijedloga, a pripremila ga je Tamara Gru-
biša, pravnica iz Rijeke. Ona je članove 
Predsjedništva izvijestila o tome da sve 
udruge moraju uskladiti statute s novim 
zakonskim rješenjima najkasnije do 1. 
listopada 2015. U prijedlog su Statuta 
HSGI-a, osim obveznih, unesene i dru-
ge izmjene kako bi Statut u cijelost bio 
usklađen s novim Zakonom o udrugama. 
Uključeni su stegovna odgovornost, na-
čin vođenja članstva, gospodarska dje-
latnost i likvidator.
U novom je statutu određen pravni sta-
tus HSGI-a, uređena javnost djelovanja 
i propisana ovlast zastupanja (uz pred-
sjednika nju sada ima i zamjenik pred-
sjednika). Uvedeni su i pridruženi članovi, 
bez ovlasti i prava odlučivanja, koji mogu 
sudjelovati na sjednicama i biti informi-
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prihvaćen prijedlog da se nagrada dodije-
li Jadranki Pavletić iz Hidroprojekt-inga za 
idejni, glavni i izvedbeni projekt uređaja 
za preradu pitke vode Bikana u Virovitici, 
a nije prihvaćen prijedlog da se nagrada 
za disertaciju dodijeli dr. sc. Bojanu Milo-
vanoviću jer se prema Pravilniku nagrada 
dodjeljuje samo za ostvarenja u pret-
hodnoj godini. No predloženo je da se taj 
prijedlog proslijedi za nagradu Foruma 
graditeljstva koji se treba održati u stu-
denome 2015.
U nastavku je Nada Zadravec pročitala 
pristigle prijedloge za članove Predsjed-
ništva, Nadzornog odbora, ali i za pred-
sjednika i zamjenika te potpredsjednike i 
tajnika. Prijedloge je poslalo 14 temeljnih 
društava te Hrvatska udruga za organi-
zaciju građenja (HUOG) i Hrvatsko hidro-
loško društvo. Prihvaćeni su svi prijedlozi 
temeljnih društava, a dogovoreno je da 
kandidat koji će predstavljati strukovna 
društva i dalje bude prof. dr. sc. Vjeran 
Mlinarić iz HUOG-a. Ukupno je predlo-
ženo 19 članova Predsjedništva, a prof. 
dr. sc. Stjepan Lakušić, prof. dr. sc. Josip 
Rupčić i Bruno Müller po Statutu ostaju 
članovi Predsjedništva. 
Devet je temeljnih društava i HUOG 
predložilo Dragana Blaževića za pred-
sjednika. Za zamjenika je predsjednika 
predložen Boris Čupić iz Zagreba, a Mirna 
Amadori iz Varaždina za potpredsjednicu 
za sjeverozapadnu, Željko Andričević iz 
Vinkovaca za istočnu, a Adela Visković iz 
Splita za južnu Hrvatsku. Također je Želj-
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rani o HSGI-ovim djelatnostima. Radi 
usklađivanja dopunjeni su i pravilnici o 
članovima, članstvu i članskoj iskaznici 
te provođenju stručnog usavršavanja. U 
prijedlogu je Statuta navedena i gospo-
darska djelatnost (članak 13), a obuhva-
ća novinsko-izdavačku djelatnost, orga-
nizaciju znanstvenih i stručnih skupova 
i predavanja te marketing. Iscrpno je 
razrađeno članstvo i vođenje evidencije 
članova te popis članstva. Razrađene su 
i stegovne mjere te odgovornost u ste-
govnome postupku. Novim je Zakonom 
o udrugama predviđen i u Statut uveden 
likvidator koji bi trebao zastupati HSGI 
u slučaju likvidacije, a imenuje ga Skup-
ština na rok od četiri godine. Za njega je 
predložen prof. dr. sc. Josip Marušić, du-
gogodišnji predsjednik Nadzornog odbo-
ra.
U prijedlog je Statuta unesena i odredba 
da se sjednice Predsjedništva sazivaju 
elektroničkim ili pisanim pozivom najma-
nje sedam dana prije održavanja. Sjed-
nice se trebaju održavati elektronički, ali 
samo onda kada se članovi izjasne da je 
rasprava nepotrebna i da se odluke mogu 
donositi samo na temelju pripremljenih 
materijala.
Na kraju su usvojeni svi prijedlozi novog 
Statuta i izmijenjenih pravilnika.
O provedbi stručnog usavršavanja od 
1. studenoga 2014. izvijestio je prof. 

Rupčić. Seminare je održalo šest te-
meljnih društava: DGIM (dva seminara 
s 44 polaznika), DGIR (dva seminara s 
20 polaznika), DAGIT Slavonski Brod 
(jedan seminar i stručno putovanje s 
ukupno 92 sudionika), UGIS (jedan se-
minar sa 16 polaznika), DGIT Varaždin 
(dva seminara i jedno stručno puto-
vanje s ukupno 81 sudionikom) i DGIZ 
(šest seminara sa 165 polaznika). Odr-
žano je dakle 14 seminara i dvije ek-
skurzije sa 165 sudionika. Također su 
održani 2. hrvatski graditeljski forum s 
240 polaznika, 4. savjetovanje o ure-
đenju rijeke Save (u organizaciji udru-
ge Slap) sa 100 polaznika te stručni 
skup o modernim tehnologijama u 
hidrauličkom modeliranju u organi-
zaciji Hrvatske udruge stručnjaka za 
vodu, odvodnju i plin sa 108 polazni-
ka. Sveukupno je održano 17 skupova 
s 866 polaznika i dodijeljeno 13.378 
bodova za potrebe stručnog usavrša-
vanja. Provedba dakle nije tako loša, 
ali se ipak osjeća pad broja seminara 
i stručnih polaznika. Voditelj je struč-
nog usavršavanja pozvao sva društva 
da i dalje održavaju stručne seminare 
iako više nema obveze stručnog usa-
vršavanja, a njegovo je izvješće jedno-
glasno usvojeno.
Pred kraj sjednice govorilo se o aktiv-
nostima temeljnih društava. Mirna je 

Amadori izvijestila da je varaždinsko 
društvo bilo na sajmu Expo u Milanu (19. 
– 23. ožujka 2015.), a planiraju i stručni 
seminar o energetskome certificiranju 
te stručno putovanje u Sarajevo, Tuzlu i 
Jajce tijekom svibnja (tamo će se održati 
stručno predstavljanje sanacije slapa). 
Antun Pospišil je izvijestio da DAGIT Sla-
vonski Brod krajem travnja planira odr-
žati skupštinu na kojoj će biti usvojen 
novi statut. Željko je Andričević najavio 
organizaciju stručnog seminara u Vin-
kovcima u suradnji Ministarstva i Hrvat-
ske komore arhitekata, a tijekom lipnja 
planiraju i stručno putovanje u Italiju, 
dok će u listopadu 2015. obilježiti 55. 
obljetnicu postojanja. Nina je Dražin-Lo-
vrec izvijestila da DGITM u travnju plani-
ra obilazak gradilišta Zračne luke Zagreb, 
a planiraju i stručna putovanja na Expo 
u Milano i Istanbul. Odaziv na semina-
re nije zadovoljavajući, ali od njih ipak 
ne odustaju. Prof. Mlinarić izvijestio je o 
pripremama za 12 međunarodnu OTMC 
konferenciju HUOG-a, koja će se održati 
od 2. do 5. rujna 2015. u Primoštenu.
Sjednica je zaključena informacijom 
predsjednika Dragana Blaževića veza-
nom uz knjigovodstveno poslovanje, a 
izvijestio je i o inicijativi Kluba građevina-
ra DAGG-a Karlovac da se članovima koji 
žele primati časopis Građevinar umanji 
članarina.


