Društvene vijesti
SKUPŠTINA DRUŠTVA
GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA ZAGREB

đevinara (29. travnja u hotelu Sheraton) te stručno putovanje u Grčku
20.-26. lipnja.

Društvo građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ) održalo je 39. izbornu
skupštinu 21. ožujka 2005. u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik
Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ. Nakon izbora radnih tijela podneseni su
izvještaji o radu u protekloj godini.

DGIZ broji 672 člana, ali svi nisu
redoviti u podmirivanju svoje članarine.

Izvješće o radu Predsjedništva podnijela je tajnica Ljerka Horvat, dipl.
ing. građ. Potom je izvijestila da je
tijekom prošle godine Predsjedništvo održalo 8 sjednica i 10 stručnih
seminara (od 11 planiranih) te da je
na seminarima bilo 222 polaznika.
Planirano je i održano 9 pripremnih
seminara za polaganje stručnih ispita s 420 polaznika. Osobito je uspješan bio poseban stručni seminar o
Zakonu o gradnji, GUP-u grada Zagreba, razvojnom projektu Medvednice i uređenju Save, koji je održan
16. i 17. veljače 2004., a nazočno je
bilo 147 osoba. Uspješno je organiziran i tradicionalni ples građevinara
početkom svibnja u hotelu Sheraton.
U izvještaju su posebno istaknuta
stručna putovanja u prošloj godini.
Članovi društva obišli su gradilište
autoceste Rijeka-Zagreb i mosta preko
Mirne te sanaciju mosta kopno-otok
Krk, Sajam graditeljstva SAIE u
Bologni te Brazil i Argentinu gdje
su posjetili Itaipu, najveću hidroelektranu na svijetu.
I u ovoj se godini nastavilo s uspješnim radom. Početkom ožujka održan
je izuzetno posjećeni stručni seminar
sa 220 sudionika u Stubičkim Toplicama o primjeni propisa u graditeljstvu. Raspravljalo se i o Bolonjskom
procesu te o javnom i privatnom partnerstvu. U ovoj se godini planira još
10 stručnih seminara i 10 pripremnih
seminara za stručne ispite, ples graGRAĐEVINAR 57 (2005) 3

Uime spriječenoga predsjednika Nadzornog odbora prof. dr. sc. Franje
Verića izvješće je pročitao Josip Čufar, dipl. ing. građ. Sažetak njegova
izlaganja jest u tome da je Društvo
poslovalo vrlo uspješno i ostvarilo
vrlo dobre financijske rezultate.
Uslijedila je diskusija o izvješćima
koja su jednoglasno usvojena. U diskusiji je istaknuto da bi trebalo što
prije razraditi program stručnih seminara i sustav njihova bodovanja. To
je zajednička zadaća i Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Hrvatskog saveza građevinskih
inženjera, pa time i DGIZ-a, a sustav
bi trebao proraditi 2006. Iznesena je
i usvojena ideja da se mladim tek
diplomiranim članovima u prvoj godini članstva ne naplaćuje članarina
te da im se besplatno dostavlja časopis Građevinar. Izneseni su i neki
prijedlozi, među kojima i onaj o suradnji s gradom u vezi s probojem
tunela kroz Medvednicu.
Na kraju su izabrani novi članovi
Predsjedništva, Nadzornog odbora i
Suda časti, a ta će tijela na svojim
sjednicama izabrati svoje predsjednike
i ostale dužnosnike.
U Predsjedništvo koje ima 21 člana
izabrani su: Miljana Brkić, Damir
Ćavar, Biljana Čondrić, Vesna Čoti,
Boris Čupić, Ružica Drmić, Ivan
Fabijanović, Ljerka Horvat, Davor
Hulenić, Luka Jelić, Marko Jerinić,
Zdravko Jurčec, Neven Kuspilić,
Nada Marđetko Škoro, Davor Milaković, Dubravko Mraz, Krunoslav
Nikolić, Andro Nižetić, Josip Rupčić, Željka Šarić i Damir Tkalčić.

U Nadzorni odbor izabrani su Josip
Marušić, Tomo Perić i Josip Čufar,
a u Sud časti Marko Hranilović, Nikola Olama i Velimir Gospodnetić.
B. N.

IZBORNA SKUPŠTINA HUP
IZBORNA SKUPŠTINA HUP
– UDRUGE POSLODAVACA
GRADITELJSTVA
Udruga poslodavaca graditeljstva
Hrvatske udruge poslodavaca održala je 7. redovitu izbornu skupštinu
11. ožujka 2005. u prostorijama Tehnike d.d. u Zagrebu. U sladu s odredbama Statuta na sjednici Skupštine
za glasovanje su bili ovlašteni vlasnici trgovačkih društava, članovi
uprave i prokuristi, a druge osobe
samo na temelju pisane punomoći.
Skupštinu je vodio predsjednik udruge Boris Čupić, dipl. ing. građ., a
nakon otvaranja, izbora radnih tijela
i pozdrava gostiju izvješće o radu
između dviju skupština podnio je
predsjednik Boris Čupić. U izvješću
se ističe da je Udruga unatoč kadrovskim i financijskim ograničenjima
aktivno zastupala interese svojih članica prema socijalnim partnerima i
državnoj upravi te značajno unaprijedila suradnju s drugim udrugama i
institucijama, kao što su HSGI i Strukovno udruženje graditelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
U proteklom je razdoblju održano 6
sjednica, ali nisu ostvareni namjeravana daljnja profesionalizacija ureda
direktora i angažiranje stručnjaka iz
područja graditeljstva radi unapređenja rada. Odnosi između HUP-a i
Udruge poslodavaca graditeljstva
nisu bili međusobno uređeni sve do
veljače 2005. kada je potpisan Sporazum o međusobnim odnosima.
Zbog toga Udruga nije mogla samostalno donositi odluke o unutarnjem
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ustrojstvu. Sporazum su potpisali
predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Darko Marinac i Boris Čupić,
predsjednik Udruge.
Usprkos teškoćama Udruga je bila
aktivno uključena u pripreme mnogih zakona i propisa. Posebno valja
istaknuti primjedbe na prijedlog Nacionalnog sustava klasifikacije i kvalifikacije građevinskih tvrtki u Republici Hrvatskoj te nastavka aktivnosti i lobiranja vezanih uz Zakon o
javnoj nabavi i provedbenih propisa
koji iz njega proizlaze. Direktor Udruge mr. sc. Vladimir Krtalić izabran je za člana povjerenstva u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog
uređenja i člana radnog tijela za izradu prijedloga Zakona o javnoj nabavi koji je osnovala Vlada Republike Hrvatske.
Posebna je pozornost bila usmjerena
na sustav obrazovanja za građevinska zanimanja, a stručni bilten nije
pokrenut jer se nije mogla ustrojiti
odgovarajuća stručna služba. Za zastupanje interesa tvrtki koje izvode
radove u inozemstvu na temelju
kontingenta radnih dozvola Udruga
je imenovala Mirka Hlupića za predstavnika u Komisiji za raspodjelu
radnih dozvola koja na temelju sporazuma o izvođenju radova u Njemačkoj djeluje pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.
Odnosi sa Sindikatom graditeljstva
bili su tradicionalno korektni. Na
inicijativu tog Sindikata i Nezavisnog sindikata graditeljstva Hrvatske
2. lipnja 2004. nakon višetjednog
pregovaranja potpisan je kolektivni
ugovor za graditeljstvo s uskleđenim
izmjenama i dopunama. Poslan je
zahtjev resornom ministarstvu za
proširenje tog kolektivnog ugovora
na sve zaposlene u graditeljstvu, ali
je to nažalost odbijeno.
Preostali dio izvješća predsjednika
Udruge poslodavaca graditeljstva
posvećen je suradnji sa srodnim ili
sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, posebno s Bavarskom udrugom
građevinske industrije.
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U nastavku je predsjednik B. Čupić
podnio izvješće o financijskom poslovanju i financijskom planu Udruge
u 2005. Prihvaćen je plan prihoda u
visini 1,6 milijuna kuna i zadržavanje postojeće stope izdvajanja članarine za članove Udruge. Prihvaćen
je i prijedlog rashoda, a struktura se
troškova odnosi 45 posto na HUP, a
55 posto na Udrugu.
Nakon rasprave o izvješćima dana je
razrješnica dosadašnjim tijelima Udruge i pristupilo se izboru novih tijela. U skladu sa statutarnim izmjenama umjesto predsjedništva sada se
bira Vijeće Udruge, a biran je i Nadzorni odbor te Sud časti. Sva će ta
tijela na svojim sjednicama imenovati svoje predsjednike. Ujedno su
izabrani predstavnici Udruge za skupštinu Hrvatske udruge poslodavaca
te usvojen financijski plan i plan
aktivnosti za 2005. i 2006. godinu.
U Vijeće Udruge izabrani su: Boris
Čupić (Armirač-inženjering, Sesvete), Đuro Podvezanec (Cesta, Varaždin), Damir Skansi (Dalekovod, Zagreb), Marko Rajčić (Elektrometal,
Bjelovar), Kruno Galić (Elektroprojekt, Zagreb), Nikola Turčić (GPP
Mikić, Omišalj), Ivan Banjad (Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb),
Goran Knežević (Međimurje-graditeljstvo, Čakovec), Josip Kuzmanić
(Poduzeće za ceste, Split), Željko
Čugura (Projektogradnja, Slavonski
Brod), Mirko Habijanec (Radnik,
Križevci), Dean Pavlak (Strabag,
Zagreb), Josip Švenda (Team, Čakovec), Terezija Božek (Tegra, Čakovec), Andro Nižetić (Tehnika, Zagreb), Đuro Dekanović (Viadukt, Zagreb) i Miroslav Bunić (Zagorje-Tehnobeton, Varaždin).
U Nadzorni su odbor izabrani: Luka
Belić (Bojoplast, Pula), Mate Šakić
(Lavčević, Split ) i Zlatko Pavičić
(Vibrobeton, Vinkovci). U Sud su
časti izabrani Mirko Hlupić (Ingra,
Zagreb), Ratimir Sviben (Prigorka
stanogradnja, Sesvete) i Dragutin
Mihelčić (Hidroprojekt-ing, Zagreb).
B. N.

SJEDNICA
PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a
Predsjedništvo Hrvatskog saveza
građevinskih inženjera održalo je
svoju 14. sjednicu 22. ožujka 2005.
u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik Dragutin Mihelčić, dipl. ing.
građ., a na početku je bez primjedaba usvojen zapisnik s prethodne sjednice.
Glavna je tema dnevnog reda bila
priprema za Izbornu skupštinu HSGIa koja će se održati 13. svibnja u
Krešimirovu domu u Šibeniku. U
raspravi je odlučeno da glavna stručna
tema bude vezana uz bespravnu
gradnju u Šibensko-kninskoj županiji, a predavači će se naknadno odrediti nakon konzultacija s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Odlučeno je da
Predsjedništvo i Nadzorni odbor podnesu zasebna izvješća, ali da posebna izvješća podnesu i predstavnici
pojedinih temeljnih društava. Sudionici Skupštine posjetit će nacionalni
park Krka, posebno Skradin i Visovac. U nastavku su sjednice članovi
Predsjedništva upoznati s prije usvojenim kriterijima koliko koja društva
daju zastupnika u Skupštinu koja broji
84 člana te u Predsjedništvo koje
ima 22 člana. Valja reći da se bira
21 član Predsjedništva, jer je glavni
i odgovorni urednik časopisa Građevinar (koji je po dužnosti član Predsjedništva), na prošloj skupštini biran na 4 godine. Također se prema
Statutu ne biraju ni članovi Nadzornog odbora i Suda časti čiji je mandat također 4 godine. Predstavnici
temeljnih društava pozvani su da
izaberu svoje zastupnike na Skupštini i da predlože buduće članove Predsjedništva.
U nastavku je zaključeno je da se
okrugli stol vezan uz Zakon o gradnji
i usklađivanje radova dvaju ili više
izvoditelja, koji se trebao održati u
ožujku, održi 15. travnja 2005. u Zagrebu, a sudionici sjednice pozvani
su i da se pridruže Danu graditelja
22. travnja na Zagrebačkom velesajmu.
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Slijedila su izvješća temeljnih društava. Antun Pospišil iz DAGIT-a
Slavonski Brod najavio je Izbornu
skupštinu Društva za 7. travnja, a
Danko Holjević i DGI-a Rijeka govorio je o osnivanju područnog ureda Razreda inženjera građevinarstva
HKAIG-a, u čemu je riječko Društvo imalo ključnu ulogu. Govorio je
zatim o potrebi stalnoga stručnog
usavršavanja, što će biti jedna od
glavnih zadaća novoutemeljenoga
područnog ureda. Na kraju je Josip
Švenda iz DGITM-a najavio zajedničko tradicionalno druženje građevinara Međimurja i Nagykanisze. Članovi su Predsjedništva pozvani da se
pridruže tom susretu.
Na kraju je prof. emer. dr. sc. Veselin Simović rekao da je na prošloj
sjednici najavljene promjene u radu
časopisa Građevinar prihvatio Radakcijski odbor i da je za stalnu suradnju angažirana Tanja Vrančić, dipl.
ing. arh., dosadašnja glavna urednica časopisa GO21. Podržao je inicijativu DGIZ-a da novi mladi članovi
prvu godinu primaju časopis besplatno, a to je prihvatilo i Predsjedništvo,
uz napomenu da bi to mogla primijeniti i ostala društva.

prof. emer. dr. sc. Stanislav Tedeschi)
te Odvodnja otpadnih i oborinskih
voda – uvjet održiva razvoja (prof.
dr. sc. Božena Tušar). U tijeku je seminar Suvremene metode proračuna
i konstruiranja armiranobetonskih
konstrukcija od standardnih i novih
gradiva (tajnik prof. emer. dr. sc.
Ivan Tomičić), a u pripremi je još 6
seminara. Tako će se od 11. i 12
travnja 2005. održati seminar Geotehnički problemi kod izgradnje prometnica (tajnik prof. dr. sc. Franjo Verić),
26. i 27. travnja seminar Upravljanje kvalitetom prema normi ISO
9000 (tajnik Dubravko Mraz, dipl.
ing. građ.), 2. i 3. svibnja seminar
Odlagališta komunalnog otpada
(tajnik Zlatko Pletikapić, dipl. ing.
građ.), od 4. do 6. svibnja seminar
Prilagođivanje hrvatskoga građevinskog zakonodavstva europskom novi zakonodavni sustav (tajnik mr.
sc. Mihaela Zamolo), 23. i 24. svibnja seminar Problematika održavanja cesta i autocesta u fazi iskorištavanja (tajnik Aleksej Dušek, dipl.
ing. građ.) te 30. i 31. svibnja seminar Modernizacija završnih radova
u zgradarstvu (tajnik Mateo Biluš,
dipl. ing. arh.).
B. N.

B. N.

STRUČNI SEMINARI DGIZ-a
Društvo građevinskih inženjera Zagreba više od 48 godina održava stručne seminare radi stalnoga dopunskog
usavršavanja građevinskih stručnjaka, u skladu sa suvremenim dostignućima znanosti i tehnologije te
prateće regulative u nas i u svijetu.
Seminari se održavaju u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u
Zagrebu, a prijave se primaju najkasnije 8 dana prije početka svakog seminara.
Voditelj je seminara prof. dr. sc. Josip
Rupčić, dipl. ing. građ. Dosad su
održani seminari Hidroizolacijski
sustavi i osnovne tehnike ugradnje
(tajnik Vladimir Kleočić, dipl. ing.),
Noviji postupci čišćenja voda (tajnik
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PREDAVANJE O
PROČIŠĆAVANJU
OTPADNIH VODA U
MEĐIMURJU
Društvo građevinskih inženjera i
tehničara organiziralo je 14. ožujka
2005. u Domu sindikata u Čakovcu
tribinu o odvodnji i pročišćavanju
otpadnih voda Međimurske županije. O tome je govorio direktor Međimurskih voda d.o.o. mr. sc. Josip
Zorčec, dipl. ing., a obradio je distribuciju pitke vode, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, izgradnju i
održavanje vodovodnih i kanalizacijskih sustava, vodozaštitne zone, postojeće stanje izgrađenosti kanalizacijskog sustava te studiju odvodnje Međimurske županije.

Vlastitim će se djelovanjem i poticajima lokalnih zajednica nastojati osigurati korisnicima u svakom trenutku pitku vodu visoke kvalitete, uz
prikladnu cijenu, te spriječiti nepovoljne utjecaje na okoliš pročišćavanjem otpadnih voda.
Međimurje je inače jedno od najgušće naseljenih krajeva u Hrvatskoj, a
ima razvijeno malo poduzetništvo
prerađivačkih djelatnosti, graditeljstvo, poljoprivredu i trgovinu. Obiluje podzemnim vodama zadovoljavajuće kvalitete koja će ponajprije ovisiti o zaštiti sustavima odvodnje i
pročišćavanja. I površinske i podzemne vode postaju sve zagađenije te
počinju ugrožavati biljni i životinjski svijet. Stoga je potrebno što hitnije rješavati probleme kanalizacijske odvodnje i graditi uređaje za
pročišćavanje.U tome će presudnu
ulogu imati zaštita vodocrpilišta
Nedelišće i Prelog te zaštita površinskih tokova Drave, Mure i Trnave.
Za zaštitu voda od zagađivanja područja jedan je od temeljnih dokumenata izrada Studije odvodnje Međimurja, koju je 2002. izradio Hidroprojekt-ing d.o.o. iz Zagreba.
Što se tiče stanja tehničke dokumentacije, već su završeni glavni projekti s građevinskom dozvolom za gradove Čakovec, Prelog i Mursko Središće te za općine Pribislavec, Mačkovec, Savsku Ves, Mihovljan, Donji
Kraljevec, Kotoribu, Nedelišće, Strahoninec, Šenkovec i Vratišinec, a u
izradi su glavni projekti za Sv. Martin
na Muri, Novo Selo Rok, Krištanovec, Ivanovec i Goričan. Za ostala se
mjesta izrađuju ili pripremaju idejni
projekti. Sada se grade kanalizacijski sustavi u Mačkovcu, Nedelišću,
Strahonincu, Savskoj Vesi, Vratišincu i Pribislavcu, a u 2005. će se početi graditi u Novom Selu Rok, Krištanovcu i Ivanovcu.
Tijekom predavanja iznesena je i
procjena ukupnih troškova izgradnje
sustava odvodnje u Međimurju te
pregled sustava za koje se predviđa
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izgradnja posebnih pročistača otpadnih voda, a temeljito je predstavljen
i mješoviti kanalizacijski sustav Čakovca s pročistačem otpadnih voda.
U drugom je dijelu tribine predstavljeno rješenje Generalnoga urbanističkoga plana grada Čakovca koji je
upravo na javnom uvidu. O tome su
govorili predstavnici gradskoga Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne
poslove.
B. N

SKIJAŠKO PRVENSTVO
UGIS-a

Na proglašenje slavodobitnika čekalo se ipak neprimjereno dugo. Visoki
časni sud u sastavu prof. dr. sc. Vinko
Jović i prof. dr. sc. Bernardin Peroš
donio je odluke o dobitnicima medalja i redoslijedu. Objavljivanje rezultata bilo je primjereno argumentirano, tako da su odmah prestale sve
priče o namještanju rezultata. Uostalom nitko se nije žalio, iako se žalba
mogla smjesta podnijeti uz simboličnu
naknadu od 500 konvertibilnih
maraka.
Dobitnici su medalja među muškarcima Goran Pavić (zlatna), Jurica

Ranko Visković i Andrino Petković
(ravnopravno za najzagriženije natjecatelje) i Zdenko Čelan (za najvećeg gubitnika). Posljednji je dobio i
najveće ovacije jer ni nakon više uzastopnih pokušaja nije uspio pobijediti Marijana Ricova.
Sve u svemu 1. jubilarno skijaško
prvenstvo UGIS-a proteklo uz mnogo smijeha i zabave. Posebna zahvalnost za organizaciju prvenstva pripada Skijaškom klubu Split i osoblju
hotela Adria-ski na Kupresu. Na kraju
valja dodati još jednu obavijest:

Na Kupresu je 12. ožujka 2005. održano 1. skijaško prvenstvo Udruge
građevinskih inženjera Splita. Inicijator je bio bivši predsjednik UGISa Marijan Ricov, a organizaciju je
podržao novi predsjednik Aljoša
Fuštar. Odluka o utrci, propozicijama, financiranju i ostalim tehničkim
detaljima donesena je za nedavnoga
višednevnog boravka dijela Izvršnog
odbora u Sloveniji i Austriji. Uoči
utrke održana je radna večera na
kojoj su određeni sudionici utrke i
startni brojevi.
Na stazi su bila postavljena vrata, ali
nije bilo mjerača vremena i elektronike. Nakon višestrukog odgađanja
starta i pregleda staze uslijedio je
start utrke. Sve je bilo više-manje
očekivano: prvi su startni brojevi
startali posljednji jer su zakasnili na
početak. U kasnim popodnevnim
satima održana je druga trka, a time
je i 1. prvenstvo, koje svu svi odmah
nazvali jubilarnim, konačno i okončano.
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Sudionici skijaškog prvenstva UGIS-a na Kupresu

Vojnović (srebrna) i Veljko Nižetić
(brončana). Među ženama Mirjana
Čagalj (zlatna), Alenka Božić (srebrena) i Adela Visković (brončana).
Specijalne su medalje dobili Branko
Tonković (za najspektakularniji pad),

sljedeće tradicionalno skijaško prvenstvo UGIS-a 2006. održat će na istome mjestu i u otprilike isto vrijeme.
A. Petković
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