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IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DGIZ-a

Zadržati sve aktivnosti i neprestano jačati struku
Izabrani su članovi novog Predsjedništva i Nadzornog odbora, a naknadno je Predsjedništvo za
predsjednika ponovno izabralo Zdravka Jurčeca, za potpredsjednika Luku Jelića, a za tajnicu Željku Šarić
Četrdeset i deveta Izborna godišnja
skupština Društva građevinskih inženjera Zagreba (DGIZ) održana je 10. travnja
2017. u Zagrebu.
Nakon što je usvojen dnevni red, sudionike je pozdravio Zdravko Jurčec, dipl.
ing. građ., predsjednik Društva, a potom
je podijeljen Poslovnik o radu Skupštine
koji je jednoglasno osvojen. U nastavku
su izabrani članovi Radnog predsjedništva te Kandidacijske, Izborne i Verifikacijske komisije.
Izvješće o radu između dviju skupština
pripremila je tajnica Ljerka Horvat, dipl.
ing. građ., koja je istaknula najvažnije
djelatnosti DGIZ-a: održavanje stručnih seminara i pripremnih seminara za
polaganje stručnih ispita, izobrazbu za
energetsko certificiranje zgrada te stručno usavršavanje za osobe koje provode
energetsko certificiranje zgrada. Na tim
je seminarima u 2016. sudjelovalo ukupno 770 polaznika koji su na taj način
stekli potrebno znanje kako bi mogli biti
konkurentni na tržištu rada u graditeljskoj struci.
U listopadu 2016. DGIZ je izdao knjigu
"Priručnik za procjenu vrijednosti nekretnina". Autori su mr. sc. Željko Uhlir, dipl.
ing. građ., i Branimir Majčica, mag. zemljišnog menadžmenta. Knjiga obrađuje
područje procjene vrijednosti nekretnina
preko osnovnih postupaka procjena, bavi
se procjeniteljima i procjeniteljskim povjerenstvima te obrađuje metode procjene. U knjizi se pojašnjava i dodaje sve ono
što propisi, prema svojoj nomotehnici, ne
mogu obuhvaćati, a što je bitno za struku. U priručniku su prikazani suvremeni
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dosezi međunarodne prakse i dan je pregled brojne strane literature, a sve u cilju
daljnjeg razvoja struke.
DGIZ je uspostavio intenzivnu suradnju
s DGIT-om Dubrovnik. Zajednički su u
Dubrovniku organizirali stručni seminar
Reanimacija građevinarstva u RH, prometna strategija i gospodarenje cestama u funkciji održivosti te mogućnosti
financiranja infrastrukturnih projekata iz
europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi do 2020.
godine. U suradnji s DAGIT-om Slavonski
Brod održan je stručni seminar Aktualna
građevno-tehnička regulativa na kojemu
su obrađene teme poput vizije građevinarstva u RH, rješavanja građevinskih
sporova mirenjem, posebnih uzanci o
građenju, financiranja infrastrukturnih
projekata iz EU-ovih fondova te procjene vrijednosti nekretnina u investicijskim
projektima u graditeljstvu.
DGIZ je sudjelovao u organizaciji stručnog skupa Dani vodoopskrbe u suradnji s
Hrvatskom udrugom stručnjaka za vodu,
odvodnju i plin. S Udrugom SLAP organizirano je VI. savjetovanje o održivom razvoju sliva rijeke Save.
Na kraju Horvat je zaključila to da prema
evidenciji, dana 30. ožujka 2017. DGIZ
ima 720 članova, a članarinu redovito
plaća 81,80 posto članova. Naime, samo
oni koji redovito plaćaju članarinu mogu
iskoristiti pravo za umanjenu kotizaciju
za pohađanje prijavljenih seminara.
Prof. dr. sc. Josip Marušić, predsjednik
Nadzornog odbora, podnio je financijsko
izvješće i sa žaljenjem utvrdio da je Društvo ostvarilo manjak prihoda u iznosu od

128.068,00 kuna. No s obzirom na DGIZov ukupno raspoloživ višak prihoda za
sljedeće razdoblje te na to da DGIZ nema
nikakve ugovorne obveze i da ne vodi
sporove na sudu, u budućemu poslovanju neće biti problema.
Plan aktivnosti za 2017. prezentirala je
Dubravka Turčan, koja je tom prigodom
istaknula to da se najveći dio aktivnosti
odnosi na održavanje stručnih seminara,
pripremnih seminara za polaganje stručnih ispita i izobrazbu za energetsko certificiranje zgrada. Najveći je problem taj što
je Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja ukinulo obvezu skupljanja bodova, odnosno stručnog usavršavanja.
Zbog toga će broj polaznika biti u daljnjem padu. Međutim, preporuka je svim
članovima da i dalje pohađaju stručne
seminare na kojima će biti upoznati s aktualnostima graditeljske struke. Najesen
planiraju se održati seminar o aktualnostima u građevno-tehničkoj regulativi te
Bal građevinara. U cilju stalnog usavršavanja u struci i upoznavanja najvažnijih objekata organizirat će se nekoliko
stručnih ekskurzija. U tijeku je planiranje
stručnog putovanja u Prag tijekom kojeg
će polaznici posjetiti i razgledati moderni
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.
Također se nastavlja intenzivna suradnja
s ostalim temeljnim društvima članicama HSGI-a u području programa koji se
međusobno preklapaju, kao i suradnja s
nadležnim državnim tijelima, Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvom zaštite okoliša i prirode te ostalim srodnim ministarstvima
u analizi provedbe donesenih propisa te
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u pripremi i prijedlozima njihovih izmjena
i dopuna.
Boris Čupić zaključio je to kako su brojčani podaci o aktivnostima DGIZ-a u padu,
ali da to ne znači da treba zaustaviti sve
aktivnosti, već da s još većim žarom treba krenuti u nastavak provođenja cjeloživotnog obrazovanja kako bi naši inženjeri
stekli potrebno znanje i bili konkurentni
na tržištu rada u graditeljskoj struci.
Nakon što je Verifikacijska komisija objavila broj sudionika Skupštine, Kandidacijska komisija pročitala je listu kandidata
koje je Skupština jednoglasno prihvatila.
Za članove Predsjedništva predložena
su 23 kandidata među kojima se biralo
njih 21, a za članove Nadzornog obora
predložena su tri kandidata koliko ih se
i biralo.
Rasprave o izvještajima i planovima nije
bilo pa su jednoglasno prihvaćeni.
Nakon prebrojavanja glasačkih listića
objavljeno je to da su za članove Predsjedništva izabrani Damir Bekić, Danijel
Bicak, Miljana Brkić, Ana Čoić, Boris Čupić, Anton Ecimović, Ružica Drmić, Ljerka
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Horvat, Luka Jelić, Marko Jerinić, Zdravko Jurčec, Elvis Kešetović, Zlatko Kirin,
Vanja Lukačić, Nada Marđetko-Škoro,
Ivan Matković, Štefica Mihalic, Berislav
Rupčić, Željka Šarić, Mateo Škara i Damir
Tkalčić.
Na kraju je Zdravko Jurčec svim dosadašnjim članovima Predsjedništva zahvalio
na nesebičnome i volonterskome radu u
protekle četiri godine, a novim je članovima Predsjedništva i Nadzornog odbora
poželio uspjeh u daljnjemu radu. Rekao je
i to kako i dalje treba biti svjestan situacije u graditeljstvu koja se najviše odražava
i na planirane aktivnosti DGIZ-a, a time i
na smanjenje financija. Gospodarska kriza imala je i imat će velik utjecaj na poslovanje, a Društvo su najviše pogodile
promjene zakonske regulative. Zadaća
novoizabranih članova Predsjedništva bit
će zadržati sve aktivnosti i neprestano
ukazivati na to koliko je djelovanje DGIZa važno za graditeljsku struku. Zaključio
je to kako se očekuje da će polaznici i
okolina prepoznati djelovanje Društva
te nastaviti prisustvovati seminarima

jer DGIZ je udruga koja promiče struku
i graditeljsku djelatnost. DGIZ će i dalje
nastojati organizirati okrugle stolove i
interakcijom doprinijeti jačanju struke, a
time i građevinskih tvrtki.
Potrebno je spomenuti to da je na
Skupštini održano zanimljivo predavanje Građevinarstvo RH u 2017. – vizije
i perspektive koje su pripremili Zdravko
Jurčec, Maja Marija Nahod i Sonja Kolarić. Na predavanju koje je održala Sonja
Kolarić istaknuto je to kako se primjećuje
porast opsega građevinskih radova, no
istodobno je problem u previše visokoobrazovane radne snage i nedostatku
dijela radnika određenih struka i kvalifikacija. Zaključila je to da cijena rada raste,
a prisutan je i sve veći pritisak inozemne
konkurencije na domaćemu tržištu.
Valja dodati i to da je na prvoj sjednici
Predsjedništva DGIZ-a koja je održana
18. travnja 2017. za predsjednika ponovno izabran Zdravko Jurčec, za potpredsjednika Luka Jelić, a za tajnicu Željka
Šarić.
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