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ZAPISNIK 

 

 
S sjednice Predsjedništva Udruga diplomiranih inženjera Grañevinskog fakulteta 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održane 29. lipnja 2009. godine na 
Grañevinskom fakultetu u Drinskoj ulici s početkom u 14,00 sati. 
 
 
Nazočni članovi: Aleksandar Jurić, Ernest Ević, Tihomir Štefić, Silva Lozančić, Marija 
Grizelj, Hrvoje Krstić 
 
Ostali nazočni: Goran Vrhovac 
 
Sjednicu vodi  predsjednik Udruge doc. dr. sc. Aleksandar Jurić, pozdravlja sve  
nazočne i utvrñuje da je sjednici  nazočno 6  od ukupno 8 članova Predsjedništva te da 
Predsjedništvo  može pravovaljano odlučivati.  
Za sjednicu predlaže sljedeće točke 

 

 

 

DNEVNOG    REDA 

 
1. Utvrñivanje dnevnog reda 

2. Plan predavanja predviñen za 2009 godinu, 

3. Plan sastanaka predviñen za 2009 godinu, 

4. Plana obilazaka gradilišta predviñen za 2009 godinu, 

5. Broj članova Udruge, 

6. Sastavljanje imenika Udruge, 

7. Razno. 
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Uz 1 

 
Pod prvom točkom dnevnog reda: “Utvrñivanje dnevnog reda”. Predsjedništvo Udruge  
jednoglasno je prihvatilo dnevni red,  kako slijedi:   
 
1. Utvrñivanje dnevnog reda 
2. Plan predavanja predviñen za 2009 godinu, 
3. Plan sastanaka predviñen za 2009 godinu, 
4. Plana obilazaka gradilišta predviñen za 2009 godinu, 
5. Broj članova Udruge, 
6. Sastavljanje imenika Udruge, 
7. Razno. 
 
Uz 2 

 
Pod drugom točkom dnevnog reda: '' Plan predavanja predviñen za 2009 godinu'' 
utvrñeno je kako se odgoñeno predavanje Ernesta Evića ‘’Izgradnja nastavno sportske 
dvorane Gradski vrt'' planira održati sredinom rujna 2009. godine. Do kraja predviñeno 
je i predavanje na temu izgradnje Eurodoma u Osijeku. 
Plan predavanja jednoglasno je usvojen. 
 
Uz 3 

 
Pod trećom točkom dnevnog reda: '' Plan sastanaka predviñen za 2009 godinu'' 
predsjednik Udruge doc. dr. sc. Aleksandar Jurić predložio je održavanje još dva 
sastanka tijekom 2009. godine, jedan tijekom listopada 2009. godine, a drugi povodom 
Dana Fakulteta sredinom prosinca 2009. godine.  
Plan sastanaka jednoglasno je usvojen. 
 
Uz 4 

Pod četvrtom točkom dnevnog reda: ''Plana obilazaka gradilišta predviñen za 2009 
godinu''  zaključeno je kako je do sada uspješno posjećeno gradilište dvorane Gradski 
vrt u čemu je sudjelovao velik broj članova Udruge.  Marija Grizelj predložila je obilazak 
gradilišta ''Navodnjavanje Gat''. Ernest Ević predložio je obilazak gradilišta ''Dravski 
most''. 
Oba prijedloga jednoglasno su prihvaćena te se planira obilazak tih gradilišta. 
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Uz 5  

 
Pod petom točkom dnevnog reda: '' Broj članova Udruge'' utvrñeno je kako Udruga 
trenutno ima 38 članova te da je potrebno dodatno proraditi na povećanju broja članova. 
Jedan od planiranih koraka u tom smjeru biti će i sastavljanje popisa diplomanata u 
proteklih par godina i slanje poziva za priključenje radu Udruge.  Prijedlog je 
jednoglasno prihvaćen. 
 
Uz 6 

 
Pod šestom točkom dnevnog reda: '' Sastavljanje imenika Udruge''  
Tajnik Udruge Hrvoje Krstić predložio je sastavljanje popisa članova Udruge koji će biti 
objavljen na WEB stranici Udruge i slanje internog imenika Udruge svim njezinim 
članovima. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
Uz 7 

 
Pod sedmom točkom dnevnog reda: ''Razno'' tajnik Udruge Hrvoje Krstić predložio je 
davanje simboličnog popusta na stručno usavršavanje u iznosu od 5 do 10 posto svim 
članovima Udruge kao mjeru poticaja za povećanje broja članova. Ovaj prijedlog planira 
se iznijeti dekanu Grañevinskog fakulteta, prof. dr. sc. Damiru Markulaku. Prijedlog je 
jednoglasno prihvaćen. 
 
 
 
Sjednica je zaključena  u 15,10 sati. 
 
 

ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK UDRUGE: 

 
 
 
Hrvoje Krstić, dipl. inž. grañ.                        doc. dr. sc. Aleksandar Jurić 


