
Z A P I S N I K

s 3. proširene sjednice Predsjedništva HSGI Zagreb, koja je održana u Vinkovcima, - kongresna dvorana hotela
Slavonija, u petak, 21. listopada2005. od 18-20 sati.
Na sjednici je bilo nazočno 70 osoba, od kojih 40 izvan Vinkovaca (članovi Predsjedništva Saveza, delegati temeljnih
Društava iz cijele Hrvatske i dio bivših izbornika HSGI, te 30 osoba iz Vinkovaca - članovi Predsjedništva DAGIT-a i
predstavnici značajnijih tvrtki).

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Predsjedništva HSGI održane 27. rujna 2005. u Zagreb,
2. Prezentacija nacionalnog projekta o navodnjavanju, gospodarenju poljoprivrednim zemljištem i vodama (voditelj

prof.dr.sc. Josip Marušić, dipl.inž.građ.) i
3. Primjena Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove u

graditeljstvu (izvjestitelj Ljubica Ćusak iz Ministarstva zaštite okoliša i uređenja prostora RH-e),

Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza Dragutin Mihelčić, dipl.inž.građ., pozdravio sve nazočne, a posebno Mladena
Karlića, gradonačelnika Vinkovaca, Senka Bošnjaka, predsjednika Gradskog vijeća, te Ljubicu Ćusak iz resornog
Ministarstva. Zatim je čestitao DAGIT-u 45. rođendan i pozvao Željka Andričevića, predsjednika DAGIT-a da nazočne
pozdravi i upozna ih s proslavom 45. obljetnice, koja će se održati u subotu, održavanjem svečane Skupštine.

AD 1.)
Predsjednik Mihelčić upoznaje nazočne sa zaključcima s 2. sjednice Predsjedništva. Nakon toga uzima riječ
gradonačelnik Mladen Karlić - vrlo srdačno pozdravlja skup i u ime grada pohvalio DAGIT kao značajnu udrugu za grad
Vinkovce.
Zatim je ponovno uzeo riječ Mihelčić i zahvalio se gradonačelniku na dobrodošlici, te ponovno izrekao niz lijepih riječi na
račun slavljenika DAGIT Vinkovci.

AD3.)
U ime Ministarstva gđa Ljubica Ćusak opširno se osvrnula na navedeni Pravilnik, te govorila o dva poglavlja tog
Pravilnika. Jedno se odnosi na stručne ispite a drugo na usavršavanje.
Zatim se za riječ javio kolega Petković Andrino, koji je u ime Saveza, između ostalih, zadužen za tu materiju.
Vladimir Macan iz Zadra govori o seminarima o betonu, kao jednom od vidova usavršavanja osoba iz struke.
Grgo Peronja iz Zadra govori o potrebi korištenja pristupnih fondova EU.
Vasja Simić iz Zagreba pita da li je ovaj Pravilnik usklađen s regulativama EU. Odgovorili su mu gđa Ljubica Ćusak i
Veselin Simović, daje Pravilnik usklađen, ali daje u isto vrijeme i jedinstven u odnosu na druge članice EU.
Danko Holjević iz Rijeke pita kada će stupiti na snagu bodovanje stručnog usavršavanja, u koje treba uključiti i inozemne
seminare. Odgovorio mu je Mihelčić, koji je rekao da će to uskoro biti riješeno, jer mi u toj materiji krećemo od nule, -to
se odnosi na vrednovanje (bodovanje) osoba u graditeljstvu u smislu stalnog usavršavanja.
Miroslav Prpić iz Nove Gradiške pita o temama koje govore o toj regulativi. Od četiri teme, samo dvije govore o stručnom
usavršavanju.
Veselin Simović iz Zagreba misli da bi se u tu materiju trebala uključiti i specijalistička Društva iz oblasti graditeljstva.
Dragutin Mihelčić predlaže da sva temeljna Društva razmotre ovaj materijal i da dostave Savezu svoje primjedbe i
prijedloge.
Nakon toga Mihelčić pozdravlja novopridošle uzvanike, Zdravka Krmeka, državnog tajnika za vodno gospodarstvo, Božu
Galića, župana Vukovarsko-srijemske županije, te prof. Josipa Marušića, voditelja master plana navodnjavanja RH-e,
koji su naknadno stigli iz Vukovara, odnosno Zagreba, gdje su održani važni skupovi, direktno vezani za 2.- točku
dnevnog reda.

AD 2.)
Prof. dr. sc. Josip Marušić uz upotrebu slajdova vrlo opširno je govorio o Nacionalnom programu navodnjavanja, o čemu
su govorili i Zdravko Krmek, državni tajnik, te župan Božo Galić, koji su neposredno uključeni u taj veliki projekt.
Predavanje voditelja kao i informacije od navedenih sudionika tog projekta bili su izuzetno zanimljivi. No sudionici skupa
su izrazili skeptičnost u ostvarenju plana, koji je, svi su se složili od velikog interesa RH-e.

Na kraju rada 3. sjednice Dragutin Mihelčić pozdravlja bivše izbornike Saveza (članove Predsjedništva, Nadzornog odbora
i Suda časti - od Zadra 1987.) i to: Branko Bergman , Đuro Naranđa, Blanka Radonjić, Rajko Simić i Vasja Simić iz
Zagreba, Zvonimir Klepac i Juraj Mužević iz Rijeke, Vladimir Macan, Pave Mendeš i Ante Grašo iz Zadra, Vjenceslav
Leko iz Slavonskog Broda, Miroslav Prpić iz Nove Gradiške, Dragutin Matotek iz Čakovca, te Branko Pejaković iz Splita.

Predsjednik zaključuje 3. sjednicu Predsjedništva HSGI i još se jednom zahvalio
gostoprimstvu.

U Vinkovcima, 21. listopada 2005.


