Društvene vijesti
IZBORNA SKUPŠTINA
DGIT-a VARAŽDIN
Izborna skupština Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždina
(DGIT-a Varaždina) održana je 26.
veljače 2010. u hotelu Turist u Varaždinu. Skupština je počela s odgodom od 30 minuta jer nije bila nazočna natpolovična većina od 470 članova. Skupštinu je otvorila predsjednica DGIT-a Nada Zadravec, dipl.
ing. građ. koja je pozdravila sve goste
i članove Skupštine. Potom je obavljen izbor radnih tijela – radnog pred-

može izvijestiti o uspješnoj aktivnosti
ne samo tijekom prošle godine već u
cijelom mandatu ovog saziva Predsjedništva. Posebno je istaknula uspješnu proslavu pedesete obljetnice
DGIT-a održanu u veljači 2009. Stotinjak je članova Društva sudjelovalo na stručnom putovanju na ušće
Neretve te u Međugorje i Mostar u
svibnju 2009., a uspješno je bilo i
putovanje u London u listopadu iste
godine. Mnogo je truda uloženo u
sređivanje financijskog poslovanja,
za što su osobito zaslužni tajnica
Mirna Amadori i blagajnik Velimir

Detalj s Izborne skupštine DGIT-a Varaždin

sjedništva, zapisničara te verifikacijskog i izbornog povjerenstva. Uslijedile su pozdravne riječi gostiju, a
uime Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a) nazočnima
se obratila tajnica Željka Šarić, dipl.
ing. građ. koja je poželjela uspješan
i djelotvoran rad.
Izvješće o radu u proteklom četverogodišnjem razdoblju podnijela je
predsjednica Društva Nada Zadravec.
Ona je istaknula kako je ponosna što
GRAĐEVINAR 62 (2010) 3

Vujec, a iznimno je dobro radilo
Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje na čelu s Martinom Cesar
Kelemen, posebno što za seminare i
predavanje postoji veliko zanimanje
članstva, ali i polaznika iz drugih
područja. Predstavnici DGIT-a bili
su redovito uključeni u sve djelatnosti
HSGI-a.
U proteklom su četverogodišnjem
razdoblju uređene dvije prostorije za
rad Predsjedništva te biblioteka sta-

rih stručnih knjiga i publikacija, a
osim stručnog usavršavanja organizirana su po dva stručna putovanja
na godinu, raspravljena brojna zakonska rješenje na seminarima i skupovima, a članovi DGIT-a su kao stručna udruga bili uključeni u društveni
život Varaždina.
Nakon što je Verifikacijsko povjerenstvo izvijestilo da je Skupštini
nazočno 167 članova, uslijedila su
izvješća blagajnika Velimira Vujeca
i Zorana Vincekovića uime Nadzornog odbora. U izvještaju koji je uime
Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje podnijela Martina Cesar
Kelemen navedeno je da su proteklom razdoblju održana tri seminara
kojima je bilo nazočno 215 polaznika.
U proteklom je četverogodišnjem
razdoblju na seminarima bilo 1845
sudionika, a najposjećeniji su bili
seminari održani tijekom 2009. u
kojima se govorilo o zakonima o
prostornom uređenju i gradnji, državnoj izmjeri i katastru te tehničkom
pregledu građevina. Povjerenstvo je
pripremilo i posebnu anketu za sve
članove Skupštine o temama vezanim sa cjeloživotno stručno obrazovanje.
Potom je smjernice za rad Predsjedništva u budućem razdoblju predstavila predsjednica Nada Zadravec.
Uslijedila je rasprava o podnesenim
izvješćima i potom su sve izvješća
jednoglasno prihvaćena.
Nakon što su članovi Skupštine dali
razrješenje starom Predsjedništvu,
uslijedio je izbor novoga Predsjedništva koji su, poredani prema
broju glasova izabrani: Mirna Amadori, Martina Cesar Kelemen, Velimir Vujec, Vlasta Ivaniš, Nada Zadravec, Ivan Paska, Bojana Herjavec, Zdravko Rogina, Nada Hajduk
Volarić, Vladimir Kukec. Antun
Možina, Krešimir Kraljić, Miroslav
Špoljarić, Milisav Dulikravić i Josip
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Borovec. U Sud časti izabrani su
Berislav Ivaniš, Stjepan Kos i Svetomit Stare, a u Nadzorni odbor Žarko Kraljić, Rajka Krajcer Obadić i
Ratimir Ivaniš.
Nakon radnog dijela Skupštine održana je prezentacija tvrtke Sika Croatia d.o.o. o hidroizolaciji, industrijskim podovima, sanacijama, lijepljenju i brtvljenju. Potom je uslijedila zajednička zabava.
Na konstituirajućoj sjednici Predsjedništva za Predsjednicu je izabrana
Mirna Amarodi dosadašnja tajnica,
a Martina Cesar Kelemen za Tajnicu
i Velimir Vujec za blagajnika. Za
predsjednika je Suda časti izabran
Berislav Ivaniš, a za predsjednika
Nadzornog odbora Rajka Krajcer
Obadić.

nika i popis preminulih članova
DAGIT-a.
Uslijedio je izvještaj blagajnika Zvonimira Zahoraya koji nije propustio
prigodu da istakne kako mu je to 36
put da podnosi izvješće nakon što je
1976. preuzeo obavljanje te dužnosti.
Izvještaju su priloženi i svi tabelarni
pokazatelji s analizama o završnom
računu, bilanci i financijskim pokazateljima. Uslijedila su izvješća Ivana Gantara uime Nadzornog odbora
i Vlatka Zahore uime Suda časti.
Nakon razrješnice dosadašnjim tijelima Društva podijeljeni su listići za
glasovanje. Za predsjednika je ponovno izabran Željko Andričević, za potpredsjednika Ivan Milidrag, za tajnika Živko Pleša, a za članove Predsjedništva Stanko Banožić, Dinka Benačić,
Branimir Gali, Marija Iveljić, Vlasta

B. N.

U nastavku je predsjednik Željko
Andričević preložio program rada
Društva u 2010. godini u kojem je
posebno istaknuo organiziranje stručnih seminara i predavanja u programu stručnog usavršavanja. Zvonimir Zahoray predložio i nešto povećani financijski plan, s obzirom da u
2010. DAGIT slavi 50. obljetnicu
rada.
Rasprave o podnesenim izvješćima i
programima nije bilo pa su svi izvještaji i programi usvojeni, a usvojen
je i iznos članarine u 2010. godini.
Potom je Branimir Gali izvijestio
nazočne o prikupljanju bodova i vođenju stručne evidencije o bodovima
u prvom petogodišnjem ciklusu stručnog obrazovanja.
Na kraju se stari i novi predsjednik
zahvalio uime izabranih i obećao

IZBORNA SKUPŠTINA
DAGIT-a VINKOVCI
Izborna je skupština Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i
tehničara Vinkovaca (DAGIT-a Vinkovci) održana 28. veljače 2010. u
velikoj gradskoj vijećnici u Vinkovcima uz nazočnost 48 članova. Skupštinu je otvorio i sve nazočne pozdravio predsjednik Željko Andričević,
dipl. ing. građ, a potom je uslijedio
izbor radnih tijela – radnog predsjedništva, zapisničara i verifikacijskog
odnosno izbornog povjerenstva.
Izvješće o radu Društva između dvije izborne skupštine podnio je predsjednik Željko Andričević. Istaknut
je intenzivan rad, posebno u uvođenju i razvoju programa stručnog usavršavanje i po tome je DAGIT Vinkovci prepoznatljiv među ostalim
članicama HSGI-a, gdje tradicionalno pripada najaktivnijim društvima. U izvještaju su prikazane sve
stručne i društvene aktivnosti, a pridodani su i tabelarni prikazi programa stručno usavršavanja, svi članovi
koji su od 1994. do danas birani u
tijela Društva, popis aktivnih članova s dužim stažom, popis umirovlje282

Dio sudionika Izborne skupštine DAGIT-a Vinkovci

Ivšić, Goran Musa, Filip Nagy, Mandica Sanković, Krunoslav Smiljanić,
Vladimir Štekl i Zvonimir Tanocki.
U nadzorni su odbor kao članovi
izabrani Ivan Gantar, Dragutin Jelančić i Danica Kovač, a za zamjenike
Marica Babić, Đuro Harlaj i Jozo
Strišković. U Sud časti izabrani su
Dragan Frajndl, Karlo Beli i Vlatko
Zahora.

dobar i uspješan rad u sljedećem
razdoblju, posebno stoga što je riječ
o jubilarnoj godini. Spomenuo je
predstojeće stručno putovanje u Švicarsku.
Skupština je zaključena prigodnim
domjenkom u obližnjem hotelu
Admiral.
B. N.
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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA
HSGI-a
Sjednica Predsjedništva Hrvatskog
saveza građevinskih inženjera (HSGI-a),
šesta po redu u ovom sazivu, održana je 9. ožujka 2010. u Zagrebu.
Sjednicu je vodio predsjednik Josip
Švenda, dipl. ing. građ.
Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice razmatran je prijedlog
novoga Statuta HSGI-a, o čemu je
nazočne uime posebne radne grupe
izvijestio Branko Nadilo. Prijedlog
je već razmatran na posebnoj sjednici užeg sastava Predsjedništva na kojoj su uz predsjednika bili svi potpredsjednici i tajnica te neki članovi iz
Zagreba i predsjednik DGIT-a Zagreba Zdravko Jurčec. Sve su iznesene primjedbe unesene u tekst i potom
usklađene s pravničkim stajalištima.
Osnovne su promjene vezane uz usklađivanje s novim Zakonom o udrugama iz 2002., a ima i terminoloških
i jezičnih intervencija. Osnovna je
promjena da se Predsjedništvo više
neće birati svake druge već svake
četvrte godine, posebno stoga što je
ta odredba znatno otežavala rad jer
su se ostala tijela Skupštine (Nadzorni
odbor i Sud časti) birana za četverogodišnje razdoblje. Značajna je novost što u novom prijedlogu Statuta
nema više Suda časti odnosno Stegovnog suda jer je zaključeno kao je
to tijelo nepotrebno budući da HSGI
kao savez udruga uopće nema svojih
članova pa ni potrebe da im se zbog
bilo čega sudi. Jedna je od novosti i
da je voditelj stručnog usavršavanja
član Predsjedništva po položaju, baš
kao i glavni urednik časopisa Građevinar. U novom su Statutu detaljnije određena prava i obveze članica, i temeljnih i strukovnih, a razrađena su i prava i obveze članova s
obzirom na uvođenje članskih iskaznica.
Nakon sadržajne rasprave odlučeno
je da prijedloga Statuta, nadopunjen
s primjedbama izrečenim tijekom
sjednice, uputi svim temeljnim drušGRAĐEVINAR 62 (2010) 3

tvima na javnu raspravu. Rasprava
će trajati mjesec dana, a potom će
usklađeni prijedlog Predsjedništvo
uputiti Skupštini na usvajanje, a
skupština će se održati, što je poslije
odlučeno, 28. i 29. svibnja u Sisku,
gdje s upravo osniva novo društvo
koje je bilo potpuno zamrlo.
Slijedila je informacija o stanju svih
pravilnika HSGI-a koje je umjesto
spriječene tajnice Željke Šarić također obrazložio Branko Nadilo. Valja
nakon završene javne rasprave o novom Statutu nadopuniti i uskladiti
Pravilnik o javnim priznanjima, posebno s obzirom na ponovno predviđena društvena priznanja, a Pravilnik o stručnom usavršavanju je u
redu, jedino s voditeljem stručnog
usavršavanja valja pogledati treba li
ga nadopuniti s novim uputama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog
uređenje i graditeljstva. Valja još
odlučiti hoće li se postojeće odluke
o članicama, članstvu i članskoj iskaznici pretvoriti u pravilnike, ali i
izraditi i poseban Pravilnik o radu
profesionalne-pomoćne službe, a za
to valja konzultirati pravnike.
Umjesto spriječenoga voditelja stručnog usavršavanja prof. dr. sc. Josipa
Rupčića njegovo je pisano izvješće
o stručnom usavršavanju između 1.
studenoga 2009. do 28. veljače 2010.
pročitao predsjednik Josip Švenda.
Seminare je održalo šest temeljnih
društava, održano ih je ukupno deset,
a ukupno je bilo 784 polaznika. Bila
su i dva stručna putovanja s ukupno
25 polaznika. Osim toga Hrvatska je
grupacija vodovoda i kanalizacije
održala konferenciju o aktualnim
problemima vodoopskrbe i odvodnje sa 182 sudionika. Ukupno je dodijeljeno 10.990 bodova, od čega
4232 boda iz građevno-tehničke regulative. Istaknuto je da je HSGI
predao detaljan Program održavanja
stručnih seminara čime je ispunio
sve svoje obveza prema nadležnom
Ministarstvu.
U nastavku se raspravljalo o stručnom usavršavanju i o sankcijama

koje će se primjenjivati prema onima
koji u petogodišnjem razdoblju nisu
ostvarili predviđenih 100 bodova.
Kako to u postojećem Pravilniku
nije razrađeno, postoji mogućnost
da se ispunjavanje tih obveza poveže s odlukom o licenciranju tvrtki, a
takvih stajališta ima i u Ministarstvu.
Na kraju je zaključeno da posebna
radna grupa na čelu s predsjednikom
Josipom Švendom o tome obavi razgovore s predstavnicima Ministarstva.
Slijedilo je već spomenuto određivanje datuma i mjesta sljedeće skupštine, a temeljna su društva pozvana
da upute prijedloge za dodjeljivanje
godišnje stručne nagrade. Predviđa
se u Sisku razgledati gradilišta velikog spremišta JANAF-a i nove plinske termoelektrane, a postoji mogućnost i posjeta Lonjskom polju. Stručna
tema Skupštine još nije određena, ali
je preložena da bude povezana s ekologijom.
Na kraju je izneseno da je bila upućena podrška, nažalost neuspješna,
Vladi i ostalim najvišim predstavnicima vlasti u Republici Hrvatskoj za
podršku konzorciju koji je trebao
graditi autocestu Bar – Boljare u
Crnoj Gori. Dragan Blažević, član
radne skupine za geodeziju i graditeljstvo Povjerenstva za izradu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, izvijestio je o prijedlogu geodetskih zanimanja.
B. N.
SEMINAR O AKTUALNOJ
GRAĐEVNO-TEHNIČKOJ
REGULATIVI U ČAKOVCU
U Čakovcu je 5. veljače 2010. u
organizaciji Društva građevinskih
inženjera i tehničara Međimurja
(DGITM-a), a uz pomoć Društva
građevinskih inženjera Zagreba
(DGIZ-a), održan seminar o aktualnoj građevinsko-tehničkoj regulativi. Seminar je za više od stotinu sudionika iz Međimurske županije, ali
i iz Varaždina, Bjelovara, Splita i
Koprivnice, održan u dvorani Lisinski
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zgrade Scheier, a bio je to svojevrsna repriza sličnoga seminara održanoga početkom prosinca prošle godine u Zagrebu.

Seminar je zaključen izlaganjem
Miljenka Srkoča, dipl. ing. građ., iz
tvrtke Smagra d.o.o. iz Zagreba koji
je govorio o novom tehničkom pro-

Sudionici seminara o aktualnoj građevno-tehničkoj regulativi u Čakovcu

O hrvatskom graditeljstvu u uvjetima recesije govorio je dr. sc. Petra
Đukan, a o prilagođavanju graditeljstva uvjetima na tržištu investicijskih
usluga Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ.,
predsjednik DGIZ-a i direktor tvrtke
Jurcon d.o.o. iz Zagreba. Slijedilo je
predstavljanje Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i
gradnji te Zakona o postupanju u uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, a predavač je bio Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Samostalne
službe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva.
Nakon kraće pauze Boris Gospodnetić, dipl. iur, savjetnik u Sektoru
za graditeljstvo i komunalnu djelatnost Hrvatske gospodarske komore
predstavio je prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu. Slijedilo je
izlaganje Ivana Strelara, dipl. ing.,
pod naslovom: Tehnički propisi za
dimnjake u građevinama.
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pisu za betonske konstrukcije te o
Burj Dubai – konstrukciji najviše
zgrade na svijetu.

SEMINAR O PROČIŠĆAVANJU
OTPADNIH VODA U OSIJEKU
U organizaciji Društva građevinskih
inženjera Osijeka (DGI Osijek) 17.
veljače 2010. održan je u poduzeću
Vodovod d.o.o. Osijek seminar o pročišćavanju otpadnih voda u okviru
programa stručnog usavršavanja. O
stanju i poremećajima u vodnim sustavima, građevinama i opremi uređaja za pročišćavanje, pročišćavanju
otpadnih voda u prirodnim uvjetima
te odlaganju mulja nakon pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
govorila je voditeljica seminara –
prof .dr. sc. Božena Tušar. Davor
Stanković iz poduzeća Hidroprojekt-ing d.o.o. iz Zagreba prikazao je
stanje odvodnje otpadnih voda i modele izbora tehnološkog procesa
pročišćavanja otpadne vode naselja.
Uslijedila je filmska prezentacija
uređaja za pročišćavanje kompanije
Tehnix do.o. iz Donjeg Kraljevca, a
stručni je seminar završio predavanjem dr. sc. Ljiljane Čačić iz osječkog Vodovoda d.o.o. o pilot-uređaju
koji će biti podloga za izbor tehnologije pročišćavanja otpadnih voda u
gradu Osijeku.

Detalj sa seminara o pročišćavanju otpadnih voda u Osijeku

Sudionici su za sudjelovanje na seminaru dobili 8 bodova, od čega 7
za građevno-tehničku regulativu.
N. Dražin Lovrec

Polaznici su seminara bili iz tvrtki
Đakovački vodovod d.o.o., Baranjski
vodovod d.o.o., Vodovod grada Vukovara d.o.o., Komunalije d.o.o. iz
Iloka, osječkoga Vodovoda i tvrtke
Gradnja d.o.o. te Poglavarstva Grada.
Z. Dolaček Alduk
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