Društvene vijesti
OSNIVAČKA SKUPŠTINA
UOVG-a
Osnivačka skupština Udruge ovlaštenih voditelja građenja (UOVG)
održana je 16. ožujka 2011. u prostorijama Tehnike d.d. u Zagrebu.
Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Inicijativnog odbora za osnivanje
UOVG-a Josip Švenda, dipl. ing. građ.

tavlja da ih danas ima u Hrvatskoj.
Pokušat će se promicati dostojanstvo voditelja građenja prema ostalim
sudionicima u gradnji, ali i brinuti o
promicanju kvalitete građenje te
strukovnoj etici. Ujedno će se nastojati povećati odgovornost poslodavaca prema ovlaštenim voditeljima
građenja, poticati rad i razvoj mla-

regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnoga gospodarstva, a Mirko Habijanec uime HUP-a, Udruge poslodavaca graditeljstva Hrvatske. Nazočnima se na kraju obratio mr. sc. Filip
Filipec, direktor Tehnike, koji je kao
domaćin poželio uspješan boravak i
rad svim sudionicima, a novoj udruzi uspješan rad poradi boljitka hrvatskog graditeljstva.
U nastavku je Ivo Jurić uime Verifikacijskog povjerenstva objavio da su
u rad Osnivačke skupštine UOVG-a
uključena 47 sudionika. Slijedilo je
potom usvajanje odluke o osnivanju
Udruge ovlaštenih voditelja građenja. Zatim je prijedlog Statuta UOVGa i Pravilnika o formiranju podružnica UOVG-a predstavio Branko
Nadilo, član Povjerenstva za izradu
Statuta UOVG-a. Istaknuo je kako
je tekst Statuta dugo pripreman i da
je odlučeno da nova udruga bude
specijalistička članica HSGI-a te da
svoj rad obavlja kroz podružnice pri
temeljnim društvima. To će UOVGu pružiti mogućnost da iskoristi tehničku podršku i infrastrukturu HSGI-a
kako bi odmah počeo ostvarivati
svoje brojne i složene ciljeve.

Sudionici Osnivačke skupštine UOVG-a

Nakon pozdrava upućenih svim sudionicima i gostima te izbora radnih
tijela Skupštine (radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja te verifikacijskog povjerenstva) uslijedili
su pozdravi gostiju i predstavnika
utemeljitelja. Uime Inicijativnog
odbora za osnivanje UOVG-a, koji
je utemeljilo Predsjedništvo Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
(HSGI), nazočnima se obratio Boris
Čupić, dipl. ing. građ., koji je ujedno ukratko obrazložio potrebu osnivanja UOVG-a. Novom se udrugom
pokušava popuniti praznina u strukovnim aktivnostima i dati mogućnost okupljanja za gotovo 1800 voditelja građenja, koliko se pretposGRAĐEVINAR 63 (2011) 4

dih inženjera na gradilištima i osigurati njihovo sudjelovanje u izradi
novih zakona i propisa.
Nazočnima se obratio i mr. sc. Lino
Fučić koji je uime Branka Bačića,
ministra zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva, Skupštini
poželio uspješan rad. Dr. sc. Petar
Đukan obratio se sudionicima osobno i uime Zvonimira Severa, predsjednika HKIG-a. U svom je obraćanju spomenuo i nastojanja HKIG-a
da osnuje posebnu udrugu diplomiranih voditelja građenja radi lakšeg
učlanjenja u Komoru, ali je i dodao
kako to samo može dodatno zbuniti
buduće članstvo. Ružica Drmić pozdravila je skup uime Ministarstva

Slijedilo je jednoglasno prihvaćanje
Statuta UOVG-a i Pravilnika o formiranju podružnica UOVG-a. Potom
se prešlo na izbor Predsjedništva
UOVG-a od 11 članova. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Inicijativnog odbora pa su članovi Predsjedništva UOVG-a: Josip Grassi (Lavčević d.d., Split), Mladen Hermanović (Radnik, d.d., Križevci), Zdravko Hunjadi (Međimurje-graditeljstvo d.o.o., Čakovec), Ivo Jurić (Viadukt d.d., Zagreb), Marin Knežević
(Strabag Hrvatska d.o.o., Zagreb),
Milan Ličina (Armex gradnja d.o.o.,
Zagreb), Bruno Műller (Tehnika d.d.,
Zagreb), Goran Pervan (Konstruktor-inženjering, d.d., Split), Ivan
Petrović (Hidroelektra-Niskograd409
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nja, d.d., Zagreb), Tomislav Radman (Team d.d., Čakovec) i Tomislav Sabolek (Zagorje-Tehnobeton,
d.d., Varaždin).
Izabran je potom i Nadzorni odbor:
Boris Čupić (Armex gradnja d.o.o.,
Zagreb), Besalet Mulović (Tehnika
d.d., Zagreb) i Josip Švenda (Team
d.d.,Čakovec). Uslijedio je i izbor
Stegovnog suda: Dean Pavlak (Strabag Hrvatska d.o.o., Zagreb), mr.
sc. Marinko Marohnić (Viadukt d.d.,
Zagreb) i Milan Stošić (Hidroelektra-Niskogradnja, d.d., Zagreb).
Na kraju je jednoglasno usvojena
odluka o pokretanju postupka za
upis UOVG-a u registar udruga, prihvaćena je odluka o iznosu članarine (100 kuna za članove temeljnih
društava HSGI-a te 200 kuna za one
koji to nisu, ponajprije elektrotehničke i strojarske inženjere te arhitekte) i ovlašteno Predsjedništvo
UOVG-a za izradi prijedlog Programa rada i odgovarajuće pravilnike.

Obraćanje novoizabranog predsjednika
UOVG-a Bruna Műllera sudionicima
Osnivačke skupštine

Dr. sc. Petar Đukan održao je potom
nadahnuto i sadržajno predavanje o
hrvatskom graditeljstvu u recesiji. U
međuvremenu su se sastali članovi
izabranih tijela UOVG-a i između
sebe izabrali Brunu Műllera za predsjednika Predsjedništva, Borisa
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Čupića za predsjednika Nadzornog
odbora i Deana Pavlaka za predsjednika Stegovnog suda. Novi se predsjednik Predsjedništva UOVG-a obratio sudionicima Osnivačke skupštine i uime svih izabranih zahvalio
na iskazanom povjerenju te obećao
da će se svi izabrani brinuti o dostojanstvu struke i poboljšanju položaja
ovlaštenih voditelja građenja.
Na malom prigodnom domjenku
održanom nakon Osnivačke skupštine UOVG-a kod svih se sudionika
osjećalo zadovoljstvo što je konačno
priveden kraju jedan opsežan posao
koji je započeo na Saboru hrvatskih
graditelja 2008. Svi su uvjereni da
će se nova udruga odmah uhvatiti u
koštac s mnogim problemima glavnih inženjera, inženjera gradilišta i
voditelja radova, posebno u rješavanje njihova nezavidna statusa.
B. N.
SKUPŠTINA DGIT-a
VARAŽDIN
Redovita godišnja skupština Društva
građevinskih inženjera i tehničara
(DGIT-a) Varaždin održana je 4.
ožujka 2011. u prostorijama hotela
Turist u Varaždinu. Skupštinu je
otvorila i vodila predsjednica DGIT-a
Varaždin Mirna Amadori, dipl. ing.
građ. Nakon izbora radnih tijela
skupštine uslijedile su pozdravne
riječi gostiju, pa su se skupu redom
obratili: Nina Dražin Lovrin, dipl.
ing. građ., predsjednica Područnog
odbora HKIG Varaždin, prof. dr. sc.
Mladen Božičević, dekan Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Goran
Hajek, dipl. ing. biol., ravnatelj Graditeljske, prirodoslovne i rudarske
škole u Varaždinu, Josip Švenda,
dipl. ing. građ.,, predsjednik Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
(HSGI-a), Darinka Brakus, dipl. ing.
arh., predsjednica Društva arhitekata
Varaždin, Zdravko Hunjadi, dipl.
ing. građ., predsjednik DGITM-a
Čakovec i prof. dr. sc. Rudolf Lončarić, počasni član. Svi su pozdravili

nazočne i zaželjeli Skupštini uspješan rad.
Verifikacijsko je povjerenstvo potom
izvijestilo da u radu Skupštine sudjeluju 132 člana, dakle više od trećine ukupnih članova, što znači da
Skupština prema članku 22. Statuta
može donositi pravovaljane odluke.
Izvješće o radu Predsjedništva DGITa podnijela je predsjednica Mirna
Amadori. Predsjedništvo je u međuvremenu održalo 9 sjednica na kojima se raspravljalo o Statutu HSGI-a
i pravilnicima te parkirališnim mjestima u gradu Varaždinu. Petero je
članova DGIT-a Varaždin sudjelovalo u radu 42. skupštine HSGI-a u
Sisku, a dvoje je članova bilo na obilježavanju 50. obljetnice DAGIT-a
Vinkovci, gdje je Društvo dobilo i
posebno priznanje. Kontinuirano se
tijekom prošle godine sređivalo članstvo i utjerivala nenaplaćena članarina pa je broj članova nešto smanjen,
ali se u posljednje vrijeme prijavljuju i novi članovi. Posebno je uspješno bilo stručno usavršavanje, a organizirali su i tri stručna putovanja – u
Zadar i na slapove Krke, u Crnu
Goru i Albaniju te Siriju i Jordan.
Izvješće o stručnom obrazovanju
podnijela je tajnica Martina CesarKelemen. Održano je 6 seminara s
više od 250 sudionika i po tome se
DGIT-a Varaždin svrstao među najuspješnija društva u sastavu HSGIa, posebno kada se tome pribroje i
tri stručna putovanja. Nastavak je
svog izvješća tajnica DGIT Varaždin posvetila nekim objašnjenjima
vezanim uz promjene pravilnika što
ih je usvojilo Ministarstvo zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Slijedilo je izvješće blagajnika Velimira Vujeca koji je objasnio da je u
2010. godini društvo ostvarilo približno 290 tisuća kuna i da je višak
prihoda nad rashodima iznosio gotovo 16 tisuća.
U izvješću predsjednice Nadzornog
odbora Rajke Krajcer-Obadić istakGRAĐEVINAR 63 (2011) 4
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nuto je kako su članovi tog tijela
DGIT-a uvijek bili nazočni na sjednicama Predsjedništva te da u radu
nisu uočene nikakve nepravilnosti.
Posljednji je izvještaj o smjernicama
za rad DGIT-a Varaždin u sljedećem

Nakon što je na jedno slobodno mjesto u Predsjedništvu DGIT-a izabran
Ivan Trubić, slijedilo je jednoglasno
usvajanje novog Statuta, Pravilnika
o priznanjima i Pravilnika o članovima i članskoj iskaznici.

Radno predsjedništvo redovite godišnje skupštine SGIT-a Varaždin

razdoblju podnio član Predsjedništva Miroslav Špoljarić. I dalje se
planira provođenje Pravilnika o cjeloživotnom stručnom usavršavanju
u graditeljstvu, suradnja s graditeljskim tvrtkama u gradu i regiji te sa
sličnim udrugama u Hrvatskoj, organiziranje rasprava o važnim projektima u gradu i županiji, organiziranje okruglih stolova i stručnih rasprava, organiziranje stručnih putovanja u zemlji i inozemstvu, povećanje broja članova te organizacija
dvodnevnog izleta na Velebit koje
će veći dijelom financirati DGIT.
Budući da nitko nije sudjelovao u
raspravi, sva su izvješća prihvaćena
jednoglasno.
U nastavku se raspravljalo o povećanju članarine. Prihvaćen je prijedlog da umirovljenici kao i dosad plaćaju 50 kuna (ali oni koji to žele
mogu i 100 kuna), a za redovite je
članove članarina 250 kuna.
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Na kraju je tvrtka Mapei Croatia
d.o.o. predstavila svoj proizvodni
program te prikazala nekoliko rješenja za vlagom oštećene građevine, a
ponuđena je i suradnja svim izvođačima u rješavanju raznih tehničkih
problema.
Kao što je već postalo tradicionalno,
redovita je skupština DGIT-a Varaždin završila zajedničkim druženjem
i plesom.
B. N.
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA
HSGI-a
Sjednica Predsjedništva Hrvatskog
saveza građevinskih inženjera (HSGI-a),
15. po redu, održana je 22. ožujka
2011. u Zagrebu. Sjednicu je vodio
predsjednik Josip Švenda, dipl. ing. građ.
Na početku su, pri usvajanju zapisnika s prošle sjednice, ukratko izneseni zaključci s te sjednice. Priprem-

ljen je dopis Ministarstvu zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva vezan uz Pravilnik o produženju stručnog usavršavanja. Predsjednik HSGI-a izvijestio je i o redovitoj Godišnjoj skupštini DGIT-a
Varaždin koje dobro radi pa bi trebalo biti primjer ostalim temeljnim
društvima. Na kraju je usvojen zapisnik s prošle sjednice, s tim da je
uvažen zahtjev Dragana Blaževića
iz Rijeke da se uključi i reakcija Tamare Pavlović, tajnice DGI-a Rijeka
u vezi s osnivanjem Udruge ovlaštenih voditelja građenja (UOVG).
U nastavku sjednice govorilo se o
Osnivačkoj sjednici UOVG-a na
kojoj je za predsjednika izabran
Bruno Műller koji je također bio nazočan. On se obratio sudionicima
sjednice kako će nastojati da Udruga
što prije i što uspješnije započne s
radom. Aljoša je Fuštar izvijestio o
Skupštini Hrvatske komore inženjera građevinarstva u Osijeku na kojoj
je zaključeno da će se započeti s izmjenama Statuta HKIG-a kako bi se
mogao odobriti izniman upis u Komoru diplomiranim građevinskim
inženjerima koji rade kao voditelji
građenja, a jedan od uvjeta je članstvo u novoj udruzi koju namjeravaju
pokrenuti. Čini se da HKIG pokušava preuzeti organizaciju pripremnih
seminara za stručne ispite i za to
dijeliti bodove.
U nastavku je odlučeno da će se Izborna skupština HSGI-a održati 27. i
28. svibnja u Rijeci. Uime DGI-a
Rijeka na povjerenju se zahvalio
Dragan Blažević i obećao kako će
za zastupnike i goste pripremiti zanimljiv program. Ujedno je dodao
kako DGI Rijeka 2013. namjerava
proslaviti 65. obljetnicu organiziranog djelovanja građevinara u tom
gradu.
Josip Švenda, predsjednik HSGI-a,
govorio je o uvjetima koje trebaju
ispuniti sva temeljna i specijalistička
društva. Istaknuo je kako sva temeljna društva nisu još dostavila popise
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članova, a to je vrlo važno jer se prema njima određuje broj zastupnika u
Skupštini. Na skupštini se inače biraju članovi Predsjedništva, predsjednik, potpredsjednici, tajnik, članovi
Nadzornog odbora, voditelj stručnog
usavršavanja te glavni i odgovorni
urednik časopisa Građevinar. Temeljne i specijalističke članice trebaju
poslati svoje prijedloge, kao i prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja.
Također je odlučeno da će se na prijedlog Predsjedništva birati voditelj
stručnog usavršavanja koji će potom
Predsjedništvu HSGI-a predložiti
prihvaćanje članova Verifikacijskog
povjerenstva za provođenje stručnog
usavršavanja.
Budući da glavni i odgovorni urednik časopisa Građevinar prof. emer.
dr. sc. Veselin Simović neće više
obnašati tu dužnost, ali će časopis
uređivati do kraja 2011., na prijedlog Branka Nadila odlučeno je da se
za izbor novoga glavnog i odgovornog urednika raspiše javni natječaj.
Izabrano je i posebno Povjerenstvo
za izbor glavnog i odgovornog urednika u sastavu: predsjednik Josip
Švenda, (predsjednik HSGI-a), prof.
dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš
(dekanica Građevinskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci), prof. dr. sc.
Vesna Dragčević (dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Alen Harapin
(dekan Građevinsko-arhitektonskog
fakulteta Sveučilišta u Splitu), prof.
dr. sc. Damir Markulak (dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u
Osijeku), prof. emer. dr. sc. Veselin
Simović (sadašnji glavni i odgovorni urednik) i Branko Nadilo (urednik-novinar u časopisu).
Kako valja podrobno utvrditi uvjete
izbora glavnog i odgovornog urednika, ponajprije stručnjaka izabranog
u neko znanstveno ili znanstvenonastavno zvanje, ali i osobu sposobnu da organizacijski i financijski vodi cjelokupno poslovanje časopisa,
odlučeno je da prijedloge teksta natječaja i Pravilnika o radu Povjeren412

stva za izbor glavnog i odgovornog
urednika časopisa Građevinar izradi
Branko Nadilo, a da potom, zbog
vremenskog tjesnaca, sve to usvoji
uži sastav Predsjedništva HSGI-a
(predsjednik, potpredsjednici i tajnica) te da se s tekstom slože i svi članovi Povjerenstva. Natječaj će biti
objavljen u dnevnim novinama i na
web-stranicama HSGI-a i časopisa
te na oglasnim pločama i web-stranicama svih građevinskih fakulteta u
Hrvatskoj.
Slijedila je rasprava o izboru članova Predsjedništva prema preporukama koje je 2003. izradila Udruga
građevinskih inženjera Splita (UGIS).
Kako su se u međuvremenu neki
podaci izmijenili, tajnica Željka Šarić pripremila je novu tablicu. Iz
temeljnih se društava bira 19 članova, a jedan će se član birati iz specijalističkih društava. U raspravi se
govorilo o zastupljenosti pojedinih
društava s obzirom na promijenjeni
broj članstva.
Predsjednik je ponovio kako popise
svojih članova nisu dostavila društva iz Poreča, Požege, Vinkovaca,
Vukovara i Splita, a najveći su problem društva iz Zadra i Karlovca
koja se oglušuju na sve usmene i
pismene upite. Ante je Grašo iz Zadra
obećao da će s predsjednikom Bogdanom Marovom pokušati razriješiti
problem zadarskog društva. Na kraju ovoga dijela sjednice zaključeno
je da se svim temeljnim i specijalističkim društvima upute dopisi u
kojima će biti točno navedene sve
obveze koje prema HSGI-u moraju
ispuniti.
Izvješće o stručnom usavršavanju za
razdoblje od 1. studenoga 2010. podnio je prof. dr. sc. Josip Rupčić. Dosad je održano 5 stručnih seminara s
423 polaznika. Osim toga u organizaciji Hrvatske grupacije vodovoda i
kanalizacije održan je poseban stručni
skup o vodoopskrbi i odvodnji sa
154 polaznika. Istaknuto je da se u
odnosu na prethodno razdoblje povećao broj polaznika, a da treba oče-

kivati i daljnje povećanje. Na kraju
rasprave o stručnom usavršavanju
zaključeno je da se od Ministarstva
zatraži tumačenje Pravilnika o stručnom usavršavanju i Pravilnika o produženju razdoblja stručnog usavršavanja, ali i da se zatraži stajalište o
obvezama djelatnika državnih službi
prema stručnom usavršavanju.
Na kraju se raspravljalo o potpori
Tehničkom rječniku cestovnog inženjerstva, što nije prihvaćeno zbog
nedostatka novca, a zaključeno je i
da se ponovno uputi pismo Hrvatskom inženjerskom savezu vezano uz
ugovor o najmu poslovnih prostora
u Zagrebu.
B. N.
NOVOSTI IZ DAGIT-a
VINKOVCI
U posljednjih je nekoliko mjeseci
DAGIT Vinkovci imao plodnu aktivnost. Početkom 2011. održana je
redovita Godišnja skupština na kojoj
je bilo nazočno pedesetak članova.
Podnesena su izvješća o radu u prošloj godini i prijedlozi rada za ovu
godinu. Došlo je do manjih promjena u vodstvu Društva. Iz osobnih su
razloga ostavke podnijeli tajnik Živko Pleša i blagajnik Zvonimir Zahoray, a umjesto njih izabran je za tajnika Filip Nagy, a za blagajnicu Danica Kovač.
U suradnji s Energetskim institutom
Hrvoje Požar iz Zagreba i Gradskim
poglavarstvom Vinkovaca, DAGIT
je organizirao petodnevni stručni
seminar za osposobljavanje stručnjaka za energetske preglede i certifikaciju zgrada. Seminar je održan
od 14. – 19. ožujka 2011. u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta u
Vinkovcima, a bilo je uključeno 20
sudionika.
Umirovljeni su članovi DAGIT-a uz
odobrenje Predsjedništva, a u skladu
sa Statutom, osnovali poseban ''Aktiv
umirovljenika'' čija je svrha, osim
sudjelovanja u radu, zadržati kontiGRAĐEVINAR 63 (2011) 4
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nuitet u informiranju članstva o programima i planovima DAGIT-a te
osigurati dostupnost informacija u
Domu DAGIT-a, posebno fotografske i filmske arhive, stručne literature
i sl. Aktiv je osnovan 22. ožujka
2011. i ima tridesetak članova.
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Prema Programu rada za 2011. predviđeno je, između ostalog, stručno
putovanje po istočnom Sredozemlju
(Italija, Grčka…), sudjelovanje na
Izbornoj skupštini HSGI-a u Rijeci i
održavanje stručnog predavanja iz
područja građevinske regulative.

Predviđeno je i stručno predavanje o
prometnicama istočne Slavonije, s
posebnim osvrtom na obilaznicu
Vinkovaca, koje će se održati u drugoj polovici godine.
Z. Zahoray
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