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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-ja
Pripreme za izbor novog 
predsjednika

Skupština će se održati novom 
hotelu Well u Tuheljskim  
Toplicama, a predviđeno je 
stručno predavanje o projektu i 
gradnji hotela, posjet gradilištu 
brze ceste i Muzeju krapinskih 
neandertalaca 

Sjednica Predsjedništva Hrvatskog sa-
veza građevinskih inženjera (HSGI-ja), 
19. po redu, održana je 9. travnja 2013. 
u prostorijama HIS-a u Zagrebu. Sjedni-
cu je vodio Josip Švenda, dipl. ing. građ., 
predsjednik HSGI-a.
Pri usvajanju zapisnika manje je pri-
mjedbe imao član Predsjedništva Boris 
Čupić vezane uz usvajanje zaključaka 
sa Sabora hrvatskih graditelja gdje je 
izostavljeno da su zaključci usvojeni 
jednoglasno, a zapravo su usvojeni s 
jednim suzdržanim glasom. Potom je 
zapisnik prihvaćen.
Redovita skupština HSGI-ja održat će 
se 10. i 11. svibnja 2013. u hotelu Well 
u Tuheljskim Toplicama. Nazočnim je 
članovima podijeljen prijedlog dnev-
nog reda i program zbivanja drugog 
dana, a dobivene su i cijene smješta-
ja za one koji namjeravaju prenoćiti. 
Predsjednik Josip Švenda uočio je da 
u dnevnom redu nisu predviđene do-
djele godišnjih nagrada. Stoga je od-
lučeno da  temeljna i specijalistička 
društva do 30. travnja dostave pri-
jedloge za dodjelu godišnjih nagrada, 
a posebna će ih radna skupina (Josip 
Švenda, Zdravko Jurčec i prof. Stjepan 
Lakušić) pregledati i uputiti Predsjed-
ništvu koje će prijedloge uputiti za-
stupnicima na usvajanje.

Branko Klasić, predsjednik Društva gra-
đevinskih inženjera Hrvatskog zagorja 
(DGIHZ) predstavio je zbivanja predvi-
đena za drugi dan Skupštine. Predvi-
đeno je stručno predavanje o projektu i 
gradnji hotela Well, a predavač je pro-
jektant Tomislav Vreš, dipl. ing. arh. Sli-
jedi posjet gradilištu brze ceste Popo-
vec – Marija Bistrica – Zabok – Mokrice, 
a izvođač je radova Viadukt d.d. Potom 
je predviđeno razgledavanje Muzeja 
krapinskih neandertalaca u Krapini i 
objed u blizini muzeja. Ujedno je pred-
ložio, a to je i prihvaćeno, da se program 
uputi Verifikacijskom povjerenstvu za 
bodovanje. Na kraju je Boris Čupić pred-
ložio da se na Skupštinu HSGI-ja kao 
gosti pozovu predstavnici institucija i 
tvrtki s područja Krapinsko-zagorske 
županije, a popis će gostiju pripremiti 
Branko Klasić.
Slijedilo je razmatranje prijedloga za iz-
bor novog predsjednika HSGI-ja s obzi-
rom na to što je dosadašnji predsjednik 
podnio ostavku. Pristigli su prijedlozi za 
Zdravka Jurčeca (DGITM Čakovec i DGI 
Dubrovnik) i za Dragana Blaževića (DGI 
Rijeka, DGIT Varaždin, DGI Zagreb, DIT-
AGG Zadar i UGIS-a na sjednici), a preo-
stala društva nisu poslala svoje prijedlo-
ge. Članovima se Predsjedništva obratio 
Zdravko Jurčec koji je istaknuo da potiče 
teritorijalnu rasprostranjenost i policen-
trični razvoj i da stoga predlaže da budu-
ći predsjednik bude izvan Zagreba. Po-
tom se Dragan Blažević zahvalio svima 
koji su ga predložili i izjavio da prihvaća 
kandidaturu, a istodobno je još jednom 
izrazio žaljenje što sadašnji predsjednik 
odlazi s dužnosti.
Uslijedilo je izvješće o provedbi stručnog 
usavršavanja za razdoblje od 1. stude-
noga 2012. do 31. ožujka 2013. koje je 
podnio prof. dr. sc. Josip Rupčić, voditelj 
stručnog usavršavanja. Od ukupno 18 
temeljnih društava, tek ih sedam konti-
nuirano provodi stručno usavršavanje. 

DGITM iz Čakovca održao je dva semina-
ra s 94 polaznika. DAGIT Nova Gradiška 
jedan seminar s 46 polaznika, DGI Rijeka 
tri seminara s 82 polaznika. DGIT-AGG 
Zadar dva seminara s 19 polaznika, DGIT 
Varaždin tri seminara s 205 polaznika, 
DAGIT Vinkovci dva seminara i jednu 
stručnu ekskurziju s ukupno 107 pola-
znika i DGI Zagreb šest seminara sa 172 
polaznika. Ujedno su u okviru HSGI-ja 
održana tri stručna skupa (Sabor hrvat-
skih graditelja, seminar UOVG-a i preda-
vanje u organizaciji HUP-a) s ukupno 450 
polaznika. Ukupno je na svim stručnim 
seminarima, skupovima i putovanjima 
sudjelovalo 1175 polaznika kojima je do-
dijeljeno 18.613 bodova. od čega 7297 iz 
građevno-tehničke regulative. Zaključak 
je da se radi o trećini godišnjeg ciklusa 
stručnog usavršavanja i da se zbog re-
cesije bilježi pad sudionika od približno 
10 posto.
U raspravi je sudjelovao Zdravko Jurčec 
i istaknuo kako je stručno usavršava-
nje važan dio rada svakog temeljnog 
društva i prava prigoda za stjecanje 
novih znanja i informacija te među-
sobno druženje. Izrazio je i nezadovolj-
stvo što ne postoje izvještaji kako se 
provodi  stručno usavršavanje od osta-
lih sudionika koji za stručno usavrša-
vanje imaju dopusnicu Ministarstva, a 
nezadovoljan je i čestim promjenama 
propisa što se odrazilo i na polaznike 
seminara iz građevno-tehničke regu-
lative. Potom je izvješće jednoglasno 
prihvaćeno.
Među ostalim pitanjima govorilo se i o 
inicijativi Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva (HKIG) protiv prijedloga 
Zakona o zaštiti prirode koji ograniča-
va održivi razvoj Hrvatske. U raspravi 
su sudjelovali Adela Visković, Dragan 
Blažević i Zdravko Jurčec, a potom je 
prihvaćena deklaracija HKIG-a i zaklju-
čeno da za kontakte bude zadužena 
članica Predsjedništva Miljana Brkić.
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Dragan Blažević je izvijestio da DGI Ri-
jeka slavi 65. obljetnicu zajedničkog 
druženja i rada i sve članove Predsjed-
ništva pozvao na proslavu 19. travnja 
2013., a pripremljena je i posebna mo-
nografija. Potom je zamolio pomoć za 
tiskanje monografije u iznosu od 20.000 
kuna, što je nakon kraće rasprave i pri-
hvaćeno.
Potom je Tanja Vrančić izvijestila o za-
molbi DGI Poreč za otpis dugova za čla-
narinu. U raspravi je zaključeno da se 
dugovi za članarinu mogu otpisati ako 
nisu mogli biti naplaćeni, ali da se du-
govi za bodove za stručno usavršavanje 
moraju naplatiti kako bi postojali jed-
naki uvjeti za sva društva. Odlučeno je 
da se pošalje dopis porečkom Društvu s 
napomenom da su obvezni redovito do-
laziti i na Predsjedništvo i na Skupštinu. 
Na kraju je Adela Visković pozvala sve 
članove Predsjedništva na Bal građevi-
nara koji će se održati u Splitu.

IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DGIZ-a

Dobro poslovanje  
i višak prihoda 

Izabrano je novo 
Predsjedništvo i Nadzorni 
odbor, a naknadno je 
Predsjedništvo ponovno 
za predsjednika izabralo 
Zdravka Jurčeca, za 
potpredsjednicu Željku Šarić 
i za tajnicu Ljerku Horvat

Izborna godišnja skupština Društva 
građevinskih inženjera Zagreba (DGIZ), 
45. po redu, održana je 11. travnja 2013. 
u Zagrebu. Skupština je počela s 15 mi-
nuta zakašnjenja jer nije bio nazočan 
propisan broj članova. Nazočna su bila 
63 člana od ukupno 960.

Nakon usvajanja dnevnog reda sudio-
nike je pozdravio predsjednik Društva 
Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ., a potom 
je podijeljen poslovnik o radu Skupštine 
koji je jednoglasno usvojen. U nastav-
ku je izabrano Radno predsjedništvo te 
Kandidacijska, Izborna i Verifikacijska 
komisija.
Izvješće o radu između dvije skupštine 
pripremila je tajnica Ljerka Horvat, dipl. 
ing. građ., a prof. dr. sc. Josip Marušić, 
predsjednik Nadzornog odbora podnio 
je financijsko izvješće i sa zadovolj-
stvom utvrdio da je Društvo dobro po-
slovalo i da je ostvaren višak prihoda.
Nakon što je Verifikacijska komisi-
ja objavila broj sudionika Skupštine, 
Kandidacijska je komisija pročitala li-
stu kandidata koje je Skupština jedno-
glasno prihvatila. Za Predsjedništvo je 
predloženo 26 kandidata, a za Nadzorni 
obor 3 koliko ih se i bira.
Uslijedila je diskusija o izvještajima u 
kojoj je Zlatko Blažević predložio da se 
sva izvješća stave na web-stranicu kako 
bi bila dostupna svim članovima i kako 
bi se poslovanje Društva osuvremenilo. 

S tim se složio predsjednik Zdravko 
Jurčec koji je svjestan da bi se Društvo 
trebalo više koristiti svim dostupnim 
medijima i časopisom Građevinar. Do-
dao je kako se u posljednje četiri go-
dine zbog recesije poslovalo otežano 
i kako članarina unatoč dobroj naplati 
nije dovoljna za redovite aktivnosti. 
Ipak su pokriveni nepovoljni financijski 
rezultati i otpisani troškovi za knjige 
odnosno priručnike, a uplaćena je i čla-
narina za HSGI. Zadovoljan je dobrim 
financijskim rezultatima i činjenicom 
što nema nikakvih dugovanja, a ujedno 
je istaknuo kako će glavna aktivnost 
DGIZ-a i dalje biti organizacija stručnih 
seminara, skupova i putovanja odno-
sno provođenje cjeloživotnog obrazo-
vanja. Nastojat će se izmijeniti sadržaj 
predavanja i polaganja stručnih ispita 
kako bi polaznici polagali više stručnih 
predmeta, a manje propisa. Najavio je 
i da će se tradicionalni bal građevina-
ra održati ujesen kada se očekuje ne-
što bolje stanje u graditeljstvu. Javnim 
glasovanjem jednoglasno su prihvaće-
na iznesena izvješća o radu, a potom je 

Sudionici Skupštine DGIZ-a
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dana razrješnica starom Predsjedniš-
tvu i Nadzornom odboru.
Potom je objavljeno da su u Predsjed-
ništvo izabrani sljedeći članovi: Damir 
Bekić, Danijel Bicak, Miljana Brkić, Damir 
Ćavar, Ana Čoić, Vesna Čoti, Boris Čupić, 
Ružica Drmić, Ljerka Horvat, Luka Jelić, 
Marko Jerinić, Zdravko Jurčec, Elvis Ke-
šetović, Vanja Lukačić, Nada Marđetko 
Škoro, Štefica Mihalic, Davor Milaković, 
Andro Nižetić, Berislav Rupčić, Željka 
Šarić i Damir Tkalčić. U Nadzorni su od-
bor izabrani: Josip Marušić, Josip Rupčić 
i Đuro Naranđa.
Na kraju je Zdravko Jurčec obrazložio 
da je Predsjedništvo DGIZ-a na sjednici 
održanoj 25. ožujka 2013. usvojilo pri-
jedlog Skupštine DGIZ-a da se nagrada 
za životno djelo dodijeli prof. dr. sc. Jo-
sipu Rupčiću, Đuri Naranđi i Tomi Peri-
ću. Skupština je prijedlog jednoglasno 
prihvatila i nagrade će dobitnicima biti 
uručene na Skupštini HSGI-ja 10. svib-
nja 2013. u Tuheljskim Toplicama.
Valja još dodati da je na 1. sjednici 
Predsjedništva DGIZ-a koja je održana 
22. travnja 2013. ponovno za predsjed-
nika izabran Zdravko Jurčec, za pot-
predsjednicu Željka Šarić, a za tajnicu 
Ljerka Horvat.

SEMINARI OSJEČKOG DRUŠVA

Regulativa vezana uz 
gradilište

Seminari o tehničkom 
pregledu s gledišta nadzornog 
inženjera i o građevnoj 
operativi, regulativi i pravilima 
struke održani su u suradnji 
sa Županijskom komorom

Društvo građevinskih inženjera Osijek 
(DGIO) održalo je u suradnji sa Županij-
skom komorom – Odsjek za graditelj-
stvo i komunalne poslove dva seminara 
stručnog usavršavanja. Seminar, na-
zvan Tehnički pregled s gledišta nadzor-
nog inženjera, 17. ožujka 2013. održao 
je Josip Đeri, dipl. ing. arh., dugogodišnji 
predsjednik povjerenstva za tehnički 
pregled građevina u gradskoma Uprav-
nom odjelu za provedbu dokumenata 
prostornog uređenja i gradnje u Osije-
ku. U prvom je dijelu razmatran Zakon 
o prostornom uređenju i gradnji te Pra-
vilnik o tehničkom pregledu građevine, 
a u drugom tehnički pregled i detaljno 

rastumačene obveze nadzornog inže-
njera tijekom izvođenja radova i isho-
đenja uporabne dozvole. Pojašnjeno je i 
završno izvješće nadzornog inženjera, a 
predložak s uputama za izradu pisanih 
izjava izvođača i nadzornih inženjera s 
ostalim radnim materijalima sa semi-
nara dostupni su na internetskim stra-
nicama DGIO-a. Raspravljalo se i najče-
šćim problemima koji se javljaju tijekom 
tehničkog pregleda građevina.
Seminar pod nazivom Građevna opera-
tiva, regulativa i pravila struke održala 
je 27. ožujka 2013. mr. sc. Ljiljana Be-
lajdžić, pomoćnica pročelnice Uprav-
nog odjela za urbanizam i graditeljstvo 
grada Osijeka. U prvom je dijelu bilo 
obuhvaćeno upravljanje građevinskim 
poslovanjem na strateškoj i operativnoj 
razini vezano uz odgovornost glavnog 
inženjera gradilišta prema pravilima 
struke, zakonskim rješenjima i poseb-
nim uzancama u građenju. U drugom je 
dijelu na primjerima iz prakse protuma-
čen način obračuna izvedenih radova i 
važnost dokumentiranja operativnih 
aktivnosti, posebno vođenje građevin-
skog dnevnika i građevinske knjige te 
izrada privremene i okončane situacije. 

Z. Dolaček-Alduk


