Društvene vijesti
IZBORNA SKUPŠTINA UGIS-a
Izborna skupština Udruge građevinskih inženjera Split (UGIS) održana
je 15. veljače 2005. u društvenim
prostorijama u Splitu. Skupštinu je,
zbog spriječenosti predsjednika, otvorio i vodio dopredsjednik Rodoljub
Lalić. Nazočno je bilo 38 članova
što je bilo dovoljno za kvorum i za
donošenje pravovaljanih odluka. Potom je usvojen dnevni red i izabrana
radna tijela Skupštine.
Izvješće je predsjednika o dosadašnjem radu pročitao dopredsjednik
Rodoljub Lalić. Uime Nadzornog
odbora izvješće je podnio Branko
Pejaković, a uime Suda časti Marijan
Maroević. Sva su ta izvješća jednoglasno i bez rasprave prihvaćena.
Zatim je ukratko saslušano izvješće
o radu Zajednice udruga inženjera
Splita (ZUIS), koje je UGIS član.
Podnio ga je Marijan Maroević, predsjednik ZUIS-a.
Izvješća o financijskom poslovanju
u 2003. i 2004. i završnom računu
za 2004. sudionicima Skupštine podnio je Rodoljub Lalić. I ta su izvješća usvojena jednoglasno.
Kako je prema Statutu dosadašnjem
predsjedniku Marijanu Ricovu, tajniku Srđanu Lašiću i svim ostalim
tijelima Udruge (Izvršni i Nadzorni
odbor te Sud časti) istekao mandat,
kandidacijsko im se povjerenstvo
zahvalilo na dosadašnjem radu. Ujedno je to povjerenstvo utvrdilo da je
Izvršni odbor predložio nove kandidate. Nakon toga se pristupilo javnom
glasovanju.
Za predsjednika UGIS-a izabran je
Aljoša Fuštar, dipl. ing. građ., a onda
je usvojena odluka o davanju ovlaštenja predsjedniku za javno zastupanje Udruge. U Izvršni su odbor izabrani: Srđan Lašić, tajnik, Marijan
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Ricov, dopredsjednik, Predrag Miščević, dopredsjednik, Pavao Marović,
dopredsjednik, Rodoljub Lalić, Mladen Škomrlj, Žarko Alujević, Petar
Bilač, Đuro Nižetić, Čedo Radić,
Nenad Uvodić, Marijan Maroević,
Tadija Barun, Bernardin Peroš, Željko Krstičević, Zdenko Čelan, Vice
Dodig, Branko Tonković, Andrino
Petković i Sanda Jurić
Novi Sud časti sačinjavaju Ivo Duplančić, Jozo Grubišić i Pero Stanić, a
Nadzorni odbor Branko Pejaković,
Ante Alfirević i Željko Maroević.
U nastavku je predsjedanje Skupštinom preuzeo novoizabrani predsjednik Aljoša Fuštar. On je iznio plan
rada s idejama za povećanje zanimanja članova za rad Udruge te veću
nazočnost i utjecaj u javnosti. Skupština je to jednoglasno podržala.
Slijedio je prijedlog izmjena Statuta
UGIS-a koji je već raspravljen i prihvaćen na sjednici Izvršnog odbora
UGIS-a. Uglavnom je riječ o usklađivanju Statuta sa sličnim rješenjima
koja već postoje u statutima drugih
stručnih udruga, a koji omogućavaju
rad Skupštine u uvjetima kada nije
nazočna natpolovična većina članstva. I to je jednoglasno prihvaćeno.
B. N.

SJEDNICA
PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a
Sjednica Predsjedništva HSGI-a, 13.
po redu, održana je 22. veljače 2005.
u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik Dragutin Mihelčić, dipl. ing.
građ. Raspravljalo se o organizaciji
Izborne skupštine u Šibeniku i određeno je da se održi 13. svibnja 2005.
godine. Šibenik je već prije odabran
zbog poticanja organiziranja tamošnjih građevinara. Zato je i odlučeno
da se u organizaciju te skupštine uključe i članovi DAGIT-a Zadar i UGI-a

Split, a posebno članovi Predsjedništva iz tih društava – Ante Grašo i Rodoljub Lalić. U nastavku su proučeni
prije usvojeni kriteriji prema kojima
temeljna društva predlažu članove
Predsjedništva. Društva su pozvana
da svoje prijedloge podnesu za sljedeću sjednicu koja će se održati prije Skupštine. Ujedno su zamoljeni
da podnesu prijedloge o dodjeli godišnjih priznanja HSGI-a. Predloženo je da jedna od stručnih tema bude
rasprava o novim zakonskim rješenjima u građenju i prostornom planiranju.
Sljedeća je točka bio prijedlog dr. sc.
Mirka Oreškovića za organizaciju
okruglog stola vezanog uz Zakon o
gradnji na temu o usklađivanju radova
dvaju ili više izvođača. Za raspravu
je predlagač ponudio nekoliko osnovnih teza. Predsjedništvo je prihvatilo
prijedlog za organizaciju jedne takve
stručne rasprave na koju će biti pozvani predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Udruge poslodavaca u graditeljstvu, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Hrvatske gospodarske komore te predstavnici većih graditeljskih tvrtki te znanstvenih i stručnih institucija. Određeno je i da se to održi 22. ožujka 2005.
u Zagrebu, a taj je termin okvirno
prihvatila i Ljubica Čusak iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva. U raspravi
su sudjelovali prof. Simović, R. Lalić,
Z. Jurčec, J. Švenda koji su podržali
ideju o održavanju okruglog stola, a
Zdravko Jurčec, predsjednik DGI
Zagreb, iznio je i neka neslaganja s
predloženim tezama.
Slijedila su izvješća o radu temeljnih
društava. Radoljub Lalić izvijestio je
o novoj izbornoj skupštini UGIS-a.
Rekao je da je izabrano novo Predsjedništvo s desetak novih članova i
novi predsjednik – Aljoša Fuštar, a
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da je stručna tema bila o izgradnji
cesta i autocesta te da je o njoj referirao mr. sc. Vjekoslav Dorić. Skupština je zaključila da valja potaknuti
osnivanje područnog ureda Komore
i Razreda građevinskih inženjera u
Splitu.
Ante Grašo najavio je skoru godišnju
skupštinu DAGIT-a i rekao da u Zadru arhitekti imaju područni komorski ured te da bi valjalo razmotriti i
o mogućnosti takvog ureda za građevinare, posebno stoga što takvi područni uredi mogu imati veliku ulogu
u tzv. cjelodnevnom obrazovanju.
Antun Pospišil iz DAGIT-a Slavonski Brod izvijestio je o dobivanju
novih prostorija i o potrebi njihova
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uređivanja putem darovnica. Zdravko Jurčec je govorio o predstojećem
seminaru o novim zakonskim rješenjima vezanim uz graditeljstvo u Stubičkim Toplicama 1. i 2. ožujka 2005.
i o stručnoj ekskurziji u Grčku koja
se planira u svibnju ili lipnju ove godine.
U nastavku je govorio Josip Švenda
i DGIT-a Međimurje. Najavio je stručno predavanje o odvodnji otpadnih
voda u Međimurskoj županiji sredinom ožujka te najavio jedno kraće
stručno putovanje na gradilišta naših
autocesta. Ujedno je zatražio da se
jedna od proširenih sjednica Predsjedništva, po mogućnosti prije Izborne
skupštine, održi u Čakovcu, a tema

bi bila vezana uz održavanje zgrada.
Miho Korda iz HDGI-a Dubrovnik
govorio je o nedavno održanoj godišnjoj skupštini Društva te o većem
uključivanju u rad građevinskih inženjera iz Neretvanske doline i s otoka.
Spomenuo je i angažman vezan uz
4. međunarodni kongres IRF-a o
cestama za jugoistočnu Europu. Izlaganja je zaključio Željko Andričević
iz DAGIT-a Vinkovci, koji je govorio o nedavno održanoj 27. skupštini
Društva, predstojećoj stručnoj ekskurziji u Beč te o pripremama za proslavu 45. obljetnice koja će se održati
21. i 22. listopada 2005.
B. Nadilo
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