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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Kratki rokovi za raspravu
Zaključeno je da sve primjedbe pošalju HSGI-u kako bi ih posebno
povjerenstvo moglo uobličiti i poslati svim temeljnim društvima na
suglasnost, a potom proslijediti Ministarstvu

Sjednica Predsjedništva Hrvatskog savez građevinskih inženjera (HSGI-a), 37.
po redu, održana je 10. ožujka 2015. u
Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik
HSGI-a Dragan Blažević, dipl. ing. građ.
Sjednica je započela raspravom o Zakonu o inženjerskim djelatnostima i komorama, a uvodne je napomene iznio Ivan
Kovačić, dipl. ing. građ., voditelj pripremnog seminara za polaganje stručnih
ispita DGIZ-a. Izvijestio je da je na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 4. ožujka
2015. otvorena rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uređenja i gradnje, Nacrtu
prijedloga Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu
i prostornom uređenju te o Prijedlogu
iskaza o procjeni propisa. Rok je za dostavu prijedloga, primjedaba i stajališta
18. ožujka 2015.
U Državnoj geodetskoj upravi u Zagrebu
9. ožujka 2015. održana je rasprava o tim
nacrtima koji je otvorila ministrica Anka
Mrak Teritaš, a izlaganjem se obratila pomoćnica ministrice dr. sc. Borka Bobovec.
U zakonima o arhitektonskim i inženjerskim poslovima te djelatnostima prostornog uređenja i gradnje predložene su
znatne izmjene.
Ing. Kovačić je objasnio da je u listopadu prošle godine DGIZ održao stručni
seminar na kojem su predstavnici Ministarstva predstavili teze nacrta izmjena
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, ali tada nije
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bilo ni spomena o promjenama u Zakonu
o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu. Na javnom izlaganju u
Geodetskoj upravi ministrica je navela da
je svrha prijedloga novih zakona ostvarivanje nekih poboljšanja kako bi inženjeri
bili konkurentniji i pridonijeli podizanju
ugleda našega građevinarstva. Novost je
da bi voditelji građenja mogli ili morali biti
članovi Komore, a odustalo se i od voditelja projekata. Polaganje je stručnog ispita ostalo, ali stručno usavršavanje neće
biti obvezno. Stručno bi usavršavanje
mogle provoditi i strukovne udruge, ali se
prednost ipak daje komorama. Članovi su
Komore dužni plaćati osiguranje i članarinu. Usvajanje se Zakona očekuje u rujnu
2015., zajedno s prijelaznim odredbama.
U HSGI-u i u njegovim društvima već 40
godina postoji kontinuitet provođenja
stručnih seminara i skupova, a pripremni
se seminari za polaganje stručnih ispita
održavaju više od 25 godina. Taj bi se
kontinuitet, zaključio je ing. Ivan Kovačić
svakako trebao nastaviti jer bi u protivnom došlo u pitanje funkcioniranje HSGIa i njegovih članica. Predložio je da se o
tome svakako razgovara s predstavnicima Ministarstva.
Uslijedila je rasprava u kojoj je Zdravko Jurčec najprije upozorio da je rok za
podnošenje prijedloga i primjedaba vrlo
kratak i da HSGI nije bio uključen u izradu nacrta. Založio se da stručno usavršavanje bude obveza svakog inženjera,
ali i da licenciranje tvrtki bude obveza.
To bi uostalom pojednostavnilo i postu-

pak nadmetanja jer se ne bi podnosile
referencije, već bi bilo dovoljno priložiti
licenciju. Nije najsretnija ni činjenica da
bi predloženi zakoni stupili na snagu uoči
parlamentarnih izbora, a zbog financijskih teškoća bilo bi ugroženo i poslovanje
temeljnih društava. Uostalom i strukovna bi društva bez javnih ovlasti ostala
bez polaznika stručnog usavršavanja.
Predložio je da se ipak do zakazanog roka
pošalju primjedbe, ali treba nastojati da
predloženi zakoni ne budu usvojeni.
Prijedloge da se primjedbe pošalju na
vrijeme podržali su Miljana Brkić, Boris
Čupić i Branko Klasić, a Mirna Amadori je
istaknula kako bi bilo dobro da primjedbe pošalje što više društava i pojedinaca.
Na kraju je predsjednik Dragan Blažević
zaključio da će primjedbe biti poslane u
propisanom roku. Zatraženo je, a potom i
usvojeno, da sve primjedbe budu poslane
HSGI-u do 13. ožujka 2015. kako bi ih posebno povjerenstvo (Blažević, Brkić, Šarić i Kovačić) moglo uobličiti i poslati svim
temeljnim društvima na suglasnost, a
potom na vrijeme proslijediti Ministarstvu.
U nastavku se sjednice govorilo o provedbi stručnog usavršavanja. Izvješće je
o tome, kao i uvijek, pripremio voditelj
prof. dr. sc. Josip Rupčić, a pročitao predsjednik Blažević. Dosad je šest temeljnih
društava održalo sedam seminara i jedno
stručno putovanje s ukupno 225 sudionika. Održan je i 2. hrvatski graditeljski forum s 240 sudionika, dok je Udruga Slap
organizirala stručni skup sa 100 sudionika, a Hrvatska udruga za vodu, odvodnju i
plin o suvremenim tehnologijama kod hidrauličkog modeliranja sa 108 polaznika.
Sveukupno je od 1. studenoga 2014. do
27. veljače 2015. održano deset stručnih
skupova i seminara i jedno stručno puto-
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vanje sa 673 sudionika, a pritom je dodijeljen 9431 bod za stručno usavršavanje.
Antun Pospišil iz DAGIT-a Slavonski
Brod izvijestio je da je 27. ožujka 2015.
održan stručni seminar o aktualnostima
iz građevno-tehničke regulative sa 110
polaznika, a na seminaru su bili i učenici srednje tehničke škole arhitektonskog
smjera.
Uslijedila je rasprava o Izbornoj skupštini
koja se treba održati u Zagrebu. Dogovoreno je da će se skupština održati u petak
15. svibnja 2015., a svim je članovima
Predsjedništva uručen nacrt dnevnog
reda. Na skupštini će se birati članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora
te predsjednik, potpredsjednik i tajnik,
a potrebno je usvajanje i novog Statuta
koji treba biti prilagođen novom Zakonu
o udrugama. Temeljna društva trebaju
poslati svoje prijedloge, ali i prijedloge za
godišnje nagrade.
Predsjednik Blažević je izvijestio da se
broj članova u društvima neprestano
smanjuje i da sada ima približno 1800
članova. Stoga je predložio da u izmijenjeni Statut treba promijeniti broj za-

GRAĐEVINAR 67 (2015) 3

stupnika u skupštini kako ubuduće ne
bi bilo problema s kvorumom. Predložio
je da temeljna društva s dovoljno financijskih sredstava ubuduće na neki način
pokušaju pomagati financijski slabijima.
Zamolio je članove Predsjedništva da u
temeljna društva prenesu obavijest o
Izbornoj skupštini i da se pri predlaganju
članova Predsjedništva ili na neku drugu
funkciju vodi računa o njihovoj dosadašnjoj aktivnosti i da se predlažu oni koji
zaista žele raditi. Predložio je da se ubuduće biraju četiri potpredsjednika, po jedan za područje južne, sjeverne i istočne
Hrvatske te jedan za područje Zagreba. U
budućem bi statutu trebalo predvidjeti i
likvidatora.
Svi prijedlozi za Izbornu skupštinu trebaju stići u HSGI do 14. travnja 2015.
Upravo su izmjene i dopune Statuta bile
sljedeća točka dnevnog reda. Izmjene
neće biti ključne, ali je nužno u članak 11.
uključiti i gospodarsku djelatnost HSGI-a
te uvesti i novi pojam – likvidatora. Sve
primjedbe za izmjene i dopune Statuta
društva su dužna poslati do 25. ožujka
2015.

Članovi su Predsjedništva raspravljali i o financijskom ostvarivanju plana za
2014., a dobili su i financijsko izvješće.
Prihodi i rashodi su nešto veći od milijun
kuna. Pritom su rashodi bili veći od prihoda jer su prihodi Hrvatskoga graditeljskog foruma nešto manji od očekivanog.
Ipak HSGI je likvidan zahvaljujući dijelu
prihoda iz prijašnjih godina. U raspravi je
Zdravko Jurčec primijetio da je 2014. bila
mnogo teža od prethodne te da je DGIZ
ostvario manje prihode, pa se to vjerojatno dogodilo i ostalim temeljnim društvima. Usto je bilo i određenih problema
s knjigovodstvom. Izrazio je i bojazan da
će financijska situacija zbog gospodarske
krize biti sve lošija, ali i nadu da će sljedeći Sabor hrvatskih graditelja popraviti
financijsko stanje.
Članovi su Predsjedništva jednoglasno
prihvatili financijsko izvješće za 2014.
godinu.
Na kraju je predsjednik Dragan Blažević
izvijestio da je uoči sjednice Predsjedništva
održan drugi sastanak vezan za organizaciju Sabora hrvatskih graditelja krajem 2016.
i da je dogovoren nastavak aktivnosti.
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