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zaštiti na radu. Skup je potom pozdravio 
Josip Švenda, predsjednik HSGI-a, koji je 
sudionicima skupa govorio o problemu 
održanja časopisa Građevinar i predsto-
jećem Saboru hrvatskih graditelja od 15. 
do 17. studenoga 2012. u Cavtatu. Svoje je 
izlaganje zaključio tvrdnjom da se članovi 
UOVG-a moraju izboriti za svoj status u 
društvu i u struci i kako se ne smije doga-
đati da moraju nekome dokazivati i objaš-
njavati svoj rad i poziv.
Skup je potom pozdravio i Boris Čupić, a 
Besalet Mulović, član Nadzornog odbora je 
istaknuo kako status voditelja građenja ovisi 
o svim članovima UOVG-a, masovnosti i ra-
širenosti u svim dijelovima Hrvatske. Ujedno 
je predložio da se najesen raspiše natječaj za 
nagrade iznimnim voditeljima građenja.
Uslijedila je rasprava u kojoj se govorilo o 
potrebi osnivanja posebnog povjerenstva 
koje bi članove UOVG-a štitilo od posloda-
vaca, o potrebi da se komunikacija među 
članovima pojačano održava elektroničkim 
putem i o raspravi koja bi se o otvorenim 
pitanjima vodila na web stranici Udruge. U 
toj su raspravi sudjelovali Gabrijel Kukec, 
Boris Čupić, Bruno Műller, Vlado Bužanić i 
Tomislav Salopek, a prijedlog da se o pro-
blemima piše i u časopisu Građevinar po-
držao je i glavni i odgovorni urednik prof. 
dr. sc. Stjepan Lakušić.
U nastavku je usvojen financijski plan za 
2012., koji je inače predstavljen i na trećoj 
sjednici Predsjedništva, a potom je Bruno 
Műller najavio stručni seminar u rujnu o 
top-down metodi. Potom se opet osvrnuo 
na probleme u vezi sa sazivanjem sjed-
nica i slabim odazivom. Izvijestio je da je 
Ivo Jurić, dosadašnji tajnik, zbog poslovne 
spriječenosti podnio pismenu ostavku i na 
mjesto tajnika i člana Predsjedništva. Još 
su neki članovi najavili da ne mogu biti su-
dionici sjednica jer su zbog poslova izvan 
Hrvatske. Potom je za novog tajnika jed-
noglasno izabran Tomislav Radman, a za 
novog člana Predsjedništva Josip Rezo. 
Također su usvojene manje izmjene i do-
pune Statuta UOVG-a.

calo i na ostvarivanje usvojenih ciljeva. 
Stoga je na posljednjoj sjednici Predsjed-
ništva, održanoj 1. lipnja 2012., dogovore-
no da se na sljedećoj Skupštini neke izra-
zito neaktivne članove zamijeni onima koji 
će pokazati više volje za rad i zajedničku 
suradnju.
Slijedila je rasprava o programu rada u 
2012. godini koji je predložio predsjednik 
Bruno Műller. Posebno je istaknuta potre-
ba povećavanja broja članova što bi ujed-
no značilo veću važnost i ugled Udruge u 
društvu, ali i utjecaj i moguću suradnju s 
odgovarajućim ministarstvima. Posebno 
je važna animiranje članova u svim kraje-
vima Hrvatske, ali i mnogo veća aktivnost 
svih članova.
Planira se organiziranje prigodnih stručnih 
putovanja i skupova te obilazaka gradilišta 
i zajedničkih druženja radi jačanja među-
sobnih veza. UOVG će posebno ustrajati 
na cjeloživotnom stručnom usavršava-
nju glavnih inženjera građenja, inženjera 
građenja i voditelja radova radi primjene 
suvremenih znanstvenih i stručnih do-
stignuća te unapređivanja tehnologije, 
logistike te organizacije i tehnologije gra-
đenja. Pokušat će se članove poticati na 
znanstveno-stručni rad, kao i na izdavanje 
znanstveno-stručnih i stručnih publika-
cija, ali i na održavanje različitih stručnih 
skupova, predavanja i savjetovanja. Jedan 
je od najvažnijih zadataka UOVG-a bio i 
ostao promicanje dostojanstva voditelja 
građenja u odnosu prema drugim sudi-
onicima u gradnji, ali i poticati razvoj i rad 
mladih inženjera koji vode gradilište od-
nosno radove, posebno suradnjom s od-
govarajućim ministarstvima, a posebno 
s Ministarstvom prostornoga uređenja i 
graditeljstva. Između ostalog, vodit će se 
briga o okolišu, zaštiti zdravlja radnika i 

Druga redovita godišnja skupština Udruge 
ovlaštenih voditelja građenja (UOVG) odr-
žana je 6. srpnja 2012. u Domu Hrvatskog 
inženjerskog saveza u Zagrebu. Bilo je na-
zočno tridesetak članova od ukupno 108 
koliko ih UOVG sada ima. Skupština je odr-
žana prema statutarnoj odredbi koja dopu-
šta da su u početku rada svi članovi ujedno i 
članovi Skupštine. Zbog toga je i zasjedanje, 
također prema statutarnim odredbama, 
započelo nakon pola sata čekanja.
Skupštinu je otvorio i vodio predsjednik 
UOVG-a Bruno Műller, dipl. ing. građ., koji 
je pozdravio sve sudionike. Nakon izbora 
radnih tijela predočena su izvješća Pred-
sjedništva i Nadzornog odbora o radu iz-
među dvije skupštine zapravo od Osnivač-
ke skupštine održane 16. ožujka 2011. do 
danas, a izvješća su predočili predsjednik 
Bruno Műller i predsjednik Nadzornog od-
bora Boris Čupić, dipl. ing. građ.
U izvješćima koja su jednoglasno usvoje-
na izneseno je da je Predsjedništvo koje 
broji 11 članova djelovalo u skladu s pro-
gramom rada usvojenim na prvoj konsti-
tuirajućoj sjednici kada je usvojen plan u 
šest točaka. Prema tom planu predviđa 
se djelovanje kroz nadležna ministarstva, 
stručno usavršavanje, povećanje broja 
članova, partnerstvo zbog zajedničkog lo-
biranja, etičnost i kvalitetu građenja te od-
nose s javnošću. U proteklom se razdoblju 
najviše radilo na povećanju broja članova 
i osnivanju podružnica vezanih uz temelj-
na društva HSGI-a, pa su dosad osnovane 
podružnice u Zagrebu i u Vinkovcima. Uz 
financijsku pomoć Društva građevinskih 
inženjera Zagreba (DGIZ) izrađena je i web-
stranica Udruge (www.uovg.hr).
U proteklom su razdoblju održane četiri 
sjednice Predsjedništva, ali je bilo dosta 
problema sa slabim odazivom što je utje-
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Potreba povećavanja članstva te značenja 
i ugleda Udruge


