Društvene vijesti
PREDSJEDNIK REPUBLIKE
PRIMIO DELEGACIJU DGITM-a
Predsjednik Republike Hrvatske dr.
sc. Ivo Josipović primio je izaslanstvo od petnaestak članova Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja (DGITM-a) povodom obilježavanja 50. obljetnice djelovanja.
Predsjednik se s predstavnicima
DGITM-a zadržao u kraćem razgovoru, a oni su ga, ponajprije predsjednik Izvršnog odbora Zdravko Hunjadi,
predsjednik Nadzornog odbora Dragutin Matotek i dugogodišnji član dr.
sc. Danijel Režek, upoznali s radom i
ciljevima Društva te mogućnostima
daljnjeg razvoja graditeljske struke i
hrvatskog društva u cijelosti.

GRAĐEVINAR 63 (2011) 5

DGITM je osnovan 1961. radi međusobnog druženja i zajedničkog
djelovanja građevinskih stručnjaka
koji su potom dali velik doprinos
ukupnom razvitku Međimurja. U
tom je dijelu Hrvatske danas mnogo
malih građevinskih tvrtki koje bi se
trebale međusobno povezati radi
afirmacije i potvrđivanja stečenoga
ugleda temeljenog na kvaliteti i pouzdanosti. DGITM bilježi stalan porast članstva i sada ima 220 članova,
a glavna mu je zadaća stalno stručno
usavršavanje njegovih članova.
Organizirano je mnogo stručnih predavanja i putovanja što je članovima
pružilo bolji uvid u suvremena stručno-tehnička rješenja i tehnološka dostignuća. Ciljeve ostvaruje razmje

nom iskustava na redovitim društvenim i stručnim okupljanjima, a surađuje s više srodnih društava, između
ostalog i s građevinarima iz mađarske županije Zala.
Predsjednik je Josipović izaslanstvu
DGITM-a čestitao jubilej i poželio
puno uspjeha u daljnjem radu. Izrazio je zadovoljstvo što se i u složenoj gospodarskoj situaciji brinu o
razvoju graditeljske struke koja može presudno utjecati na ukupan razvoj i gospodarski oporavak.
Izaslanstvo je predsjedniku uručilo
posebno odabrane međimurske poklone, a nije izostalo ni uobičajeno
zajedničko slikanje.
B. N.
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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA
HSGI-a
Sjednica Predsjedništva Hrvatskog
saveza građevinskih inženjera (HSGIa), 16. po redu, održana je 26. travnja
2011. u Zagrebu, a vodio ju je predsjednik Josip Švenda, dipl. ing. građ.
Pri usvajanju zapisnika s prethodne
sjednice ukratko je pobrojeno što je
sve u međuvremenu učinjeno. Osnovana je Udruga ovlaštenih voditelja
građenja (UOVG), a Zdravko Jurčec
je izvijestio da je pri Društvu građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ)
osnovana i posebna podružnica.
DGIZ je odlučio pomoći novoj specijalističkoj članici HSGI-a financiranjem izrade web-stranice i pokušat
će im se pomoći i organiziranjem
odgovarajućih stručnih seminara, a
to bi trebala biti praksa svih temeljnih društava. Boris Čupić je nadodao kako će Hrvatska udruga za
organizaciju građenja (HUOG) na
skoroj međunarodnoj konferenciji
pokušati promicati ciljeve i rad
UOVG-a. Na kraju je zapisnik jednoglasno usvojen.
Potom se razgovaralo o Izbornoj
skupštini u Rijeci 27. i 28. svibnja
2011. Bili su upućeni prijedlozi svim
temeljnim društvima za prijedloge
za izborna tijela HSGI-a, ali su izostali prijedlozi iz Dubrovnika, Poreča, Požege i Zadra. Ante Grašo objasnio je da će zadarsko društvo
uskoro poslati svoje prijedloge i da
ima naznaka da se tu nešto mijenja,
jedino je nejasna situacija s društvom iz Karlovca.
U nastavku su pročitani pristigli prijedlozi. DGIZ je predložio 6 članova
Predsjedništva, DGIT Varaždin 2, a
ostala aktivna društva po jednoga.
Od specijalističkih je društava pristigao prijedlog samo od HUOG-a i
svi su prijedlozi jednoglasno podržani. Članovi su Predsjedništva HSGI-a
po položaju glavni i odgovorni urednik časopisa Građevinar i voditelj
stručnog usavršavanja, a predloženo
je da to bude i predsjednik UOVG-a,
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što uvjetuje manje izmjene i dopune
Statuta. Ujedno je predsjednik HSGI-a
Josip Švenda predložio, a Predsjedništvo jednoglasno usvojilo, da se za
voditelja stručnog usavršavanja predloži prof. dr. sc. Josipa Rupčića.
Razmatrani su i prijedlozi za članove Nadzornog odbora. Iz DGIZ-a su
stigli prijedlozi za 3 člana, a iz
DGITM-a za jednoga, a zaključeno
je da jednog člana predloži DAGIT
Nova Gradiška koji u novom sazivu
vjerojatno neće imati svog člana u
Predsjedništvu HSGI-a.
Pristigli su i prijedlozi za predsjednika, potpredsjednike i tajnika, a
prijedloge su poslali DGIZ, DGTM,
DGIT Varaždin DGI Rijeka i DGI
Osijek, ali je odlučeno da će se ti
prijedlozi razmatrati na sjednici uoči
Skupštine u Rijeci.
U raspravi je bilo govora o izboru
glavnog i odgovornog urednika časopisa Građevinar i organizaciji Sabora hrvatskih graditelja za čiju su
se organizaciju založili mnogi članovi Predsjedništva. Govorilo se i o
odnosima HSGI-a i Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG),
ali i ostalim institucijama, posebno s
HUP-om te Europskim vijećem građevinskih inženjera.
Pristiglo je i nekoliko prijedloga za
dodjelu nagrada, pa je DGI Rijeka
predložio Sretana Galjanića, glavnog inženjera na gradnji Islamskog
centra u Rijeci, a DGIT Varaždin je
predložio da dobitnici posebnog
priznanja budu Ivan Paska, dipl. ing.
građ., i Vlado Šardi, dipl. ing. građ.
Nije prihvaćen prijedlog DGITM-a
za nagradu sudionicima u gradnji
trgovačko-zabavnog centra Arena
Centar u Zagrebu jer se nagrade dodjeljuju osobama a ne građevinama,
ali ni prijedlog DGIZ-a za životno
djelo jer se ta nagrada dodjeljuje
samo na Saboru hrvatskih graditelja.
Na kraju je Tamara Pavlović, tajnica
DGI Rijeka, predstavila program
svih zbivanja tijekom Izborne skup-

štine. Sjednica Predsjedništva i Skupština održat će se u hotelu Jadran,
gdje će biti smješteni i svi sudionici
i gosti. Predviđeno je kratko predstavljanje Islamskog centra i prigodno
predavanje dr. sc. Gorazda Humara
iz Slovenije o uvjetima koji vladaju
na građevinskom tržištu Europske
Unije. Sutradan je predviđen posjet
gradilištu Islamskog centra i razgledavanje kompleksa bazena Kantrida.
Branko je Nadilo izvijestio da je raspisan natječaj za glavnog i odgovornog urednika časopisa Građevinar.
Pripremljen je i poseban Pravilnik o
radu povjerenstva koje će se sastati
u dva navrata i potom Predsjedništvu HSGI-a predložiti novoga glavnog i odgovornog urednika. Predsjedništvo će razmotriti taj prijedlog, a
potom ga proslijediti Skupštini na
usvajanje.
Sjednica je zaključena informacijama o radu temeljnih društava. Antun
Pospišil iz DAGIT-a Slavonski Brod
izvijestio je o održanoj Skupštini i
povećanoj članarini, a Nada Zadravec iz DGIT-a Varaždin o skorom
izletu u Nacionalni park Sjeverni
Velebit te planiranom putovanju u
Rumunjsku i Bugarsku. Željka Šarić
govorila je o planiranom putovanju
DGIZ-a na sajam građevinarstva u
Instanbul, redovitoj godišnjoj skupštini i planiranom balu građevinara,
a predsjednik Josip Švenda najavio
je skoru proslavu 50. obljetnice
DGITM-a koja će se održati ujesen
2011.
B. N.
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA
UOVG-a
Sjednica Predsjedništva Udruge ovlaštenih inženjera građenja (UOVG),
prva nakon konstituirajuće, održana
je 13. travnja 2011. u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik Bruno Müller, dipl. ing. građ., koji je odmah
predstavio Program rada UOVG-a.
Najvažnija je zadaća okupljanje članova, provođenje programa stručnog
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usavršavanja i suradnja s mjerodavnim ministarstvima. U raspravu se
uključio i Boris Čupić, predsjednik
Nadzornog odbora, koji je članovima Predsjedništva pojasnio način
rada te prava i obveze članova, uključujući i iznos članarine.
U nastavku je govorio Zdravko Jurčec, predsjednik DGIZ-a, koji je preporučio članovima UOVG-a uključivanje u programe stručnog usavršavanja jer na taj način brane svoj stručni ispit, a ujedno potvrđuju licencirani broj inženjera u vlastitoj tvrtki.
Ujedno je dodao kako hrvatsko graditeljstvo počiva na voditeljima građenja i na njihovu znanju, a obećao
je i pomoć u poticanju aktivnosti i
povećanja članstva.

su bila nazočna 44 člana, a vodilo ju
je radno predsjedništvo na čelu s
predsjednikom DGIZ-a Zdravkom
Jurčecom.
Podnesena su i usvojena godišnja izviješća o radu Predsjedništva i Nadzornog odbora u koje je bilo uključeno i financijsko izvješće. Usvojen
je i plan aktivnosti za sljedeće razdoblje u kojem je posebno istaknut

postojao. Predviđena su stručna i
društvena priznanja. U stručna su
priznanja uključene nagrada za životno djelo i godišnja stručna nagrada, a u društvena priznanja kolektivna i pojedinačna koja će se dodjeljivati za osobitu uspješnost u određenom razdoblju. Predviđena su
također i posebna priznanja za neprekinuti dvadesetogodišnji i trideseto-

Slijedilo je osnivanje Povjerenstva
za omasovljenje članstva po temeljnim društvima HSGI-a u sastavu:
Milan Ličina, Tomislav Radman i
Tomislav Salopek.
Od osnivanja su pristigle 44 pristupnice za članstvo. Stoga je odlučeno
da se odmah osnuje Podružnica UOVGa u Zagrebu. Odbor Podružnice sačinjavaju Vesna Lučić (voditeljica),
Hrvoje Rigler i Ivica Matić.
Zaključeno je da će svu financijsku
dokumentaciju pojedinačno moći
potpisivati predsjednik Bruno Müller, potpredsjednik Tomislav Salopek i tajnik Ivo Jurić. Izradu webstranice financirat će DGIZ prema
prikupljenim ponudama, a dogovorena je i izrada logotipa UOVG-a.

Sudionici redovite godišnje Skupštine DGIZ-a

nastavak provođenja stručnog usavršavanja koji je dosad pokazao izvrsne rezultate, ali se govorilo i o potrebi organiziranja stručnih putovanja.

B. N.
REDOVITA GODIŠNJA
SKUPŠTINA DGIZ-a

Zdravko Jurčec je spominjao i financijske probleme časopisa Građevinar za što je potreban poseban dogovor s Hrvatskom komorom građevinskih inženjera (HKIG), svim građevinskim fakultetima, ali i ostalim
institucijama i trgovačkim društvima.

Redovita godišnja skupština Društva
građevinskih inženjera Zagreba
(DGIZ-a), 43. po redu, održana je 4.
svibnja 2011. u Zagrebu. Skupštini

U nastavku je usvojen i novi Statut
DGIZ-a koji je usklađen sa Statutom
HSGI-a. Usvojen je i Pravilnik o
priznanjima DGIZ-a koji dosad nije

godišnji rad, ali i priznanja za unapređenje društvenog rada ili ugleda
struke u nekoj sredini.
B. N.
TRADICIONALNI BAL
GRAĐEVINARA U ZAGREBU
I ove je godine u organizaciji Društva građevinskih inženjera Zagreba
održan tradicionalni Bal građevinara. Bal je održan 6. svibnja 2011. u
hotelu Sheraton, a bilo je nazočno
više od 120 članova i gostiju. U
ugodnoj i opuštenoj atmosferi zabava je trajala dugo u noć. Goste je
zabavljao glazbeni sastav Hopeless
Romantics Orchestra.
B. N.
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