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ZAPISNIK 

 
 
S sjednice Predsjedništva Udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održane 16. rujna 2010. godine na 
Građevinskom fakultetu u Drinskoj ulici s početkom u 9,00 sati. 
 
 
Nazočni članovi: Aleksandar Jurić, Ernest Ević, Tihomir Štefić, Silva Lozančić, Hrvoje 
Krstić, Hrvoje Anton. 
 
Ostali nazočni: Davor Čanžar. 
 
Sjednicu vodi predsjednik Udruge doc. dr. sc. Aleksandar Jurić, pozdravlja sve  
nazočne i utvrđuje da je sjednici  nazočno 6 od ukupno 8 članova Predsjedništva te da 
Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati.  
Za sjednicu predlaže sljedeće točke 
 
 
 
DNEVNOG    REDA 
 
1. Utvrđivanje dnevnog reda. 
2. Izvješće o dosadašnjoj aktivnosti Udruge. 
3. Plan predavanja predviđen za 2010. i 2011. godinu. 
4. Plan sastanaka predviđen za 2010. godinu. 
5. Broj članova Udruge. 
6. Sastavljanje imenika Udruge. 
7. Razno. 
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Uz 1 
 
Pod prvom točkom dnevnog reda: „Utvrđivanje dnevnog reda”. Predsjedništvo Udruge  
jednoglasno je prihvatilo dnevni red,  kako slijedi:   
 
1. Utvrđivanje dnevnog reda. 
2. Izvješće o dosadašnjoj aktivnosti Udruge. 
3. Plan predavanja predviđen za 2010. i 2011. godinu. 
4. Plan sastanaka predviđen za 2010. godinu. 
5. Broj članova Udruge. 
6. Sastavljanje imenika Udruge. 
7. Razno. 
 
Uz 2 
 
Pod drugom točkom dnevnog reda: „Izvješće o dosadašnjoj aktivnosti Udruge“ 
Predsjednik Udruge doc. dr. sc. Aleksandar Jurić izvijestio je o dosadašnjoj aktivnosti 
udruge. 25. studenog 2009. godine održana je godišnja Skupština Udruge diplomiranih 
inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
AMCA – Mursae u sklopu obilježavanja dana Fakulteta. Izvješće je jednoglasno 
prihvaćeno. 

 
Uz 3 
 
Pod trećom točkom dnevnog reda: ''Plan predavanja predviđen za 2010. i 2011. godinu“ 
utvrđen je slijedeći plan predavanja: 
 
1. E. Ević, D. Čanžar (okvirno 11.11.2010.) 
Izgradnja višenamjenskog stambeno poslovnog objekta u Ulici Hrvatske Republike u 
Osijeku, s temama: 

- Zaštita građevne jame 
- Problematika izgradnje 
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2. J. Špoljarić (okvirno 11.12.2010.) 
Izgradnja trgovačkog centra Portanova u Osijeku, s temom: 

- Problematika organizacije i građenja 
 
3. J. Vrdoljak i ostali (okvirno 15.04.2011.) 
Eurodom od ideje do realizacije, s temama:  

- Od ideje do konačnog arhitektonskog rješenja 
- Iskop i osiguranje najveće građevinske jame na području Hrvatske 
- Armirano betonska konstrukcija  
- Ulaganje u budućnost Osijeka - Investicija od početka do puštanja u pogon  

 
Za sva predviđena predavanja u tijeku je ishođenje dopusnice Ministarstva kojom bi se 
omogućilo priznavanje bodova za stručno usavršavanje svim polaznicima predavanja. 
Svi prijedlozi jednoglasno su prihvaćeni. 
 

Uz 4 
Pod četvrtom točkom dnevnog reda: „Plan sastanaka predviđen za 2010 godinu“ 
predsjednik Udruge doc. dr. sc. Aleksandar Jurić predložio je održavanje redovite 
godišnje Skupštine u prosincu 2010. godine. Plan sastanaka jednoglasno je usvojen. 
 
Uz 5  
 
Pod petom točkom dnevnog reda: '' Broj članova Udruge'' utvrđeno je kako Udruga 
trenutno ima 50 članova što je za 12 više u odnosu na isto razdoblje prošle godine  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 uz 
pomoć djelatnika studentske službe i slanje poziva za priključenje radu Udruge. Udruga 
je organizirala podjelu Brošura kolegama na dan obrane diplomskih radova. U svrhu 
povećanja broja članova predlaže se davanje popusta na članarinu u iznosu od 50% 
svim novim članovima koji zatraže članstvo do 31.12.2010. godine. Prijedlog je 
jednoglasno prihvaćen. 
 
Uz 6 
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Pod šestom točkom dnevnog reda: „Sastavljanje imenika Udruge“ utvrđena je 
nezadovoljavajuća dinamika ove aktivnosti i potreba za intenzivnijim radom te objavom 
Imenika svih trenutnih članova Udruge na WEB stranici Udruge najkasnije do redovite 
godišnje Skupštine. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
Uz 7 
 
Pod sedmom točkom dnevnog reda: „Razno“  nije bilo dodatnih rasprava i tema. 
 
 
 
Sjednica je zaključena u 9,45 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK UDRUGE: 
 
 
 
Hrvoje Krstić, dipl. inž. građ.                        doc. dr. sc. Aleksandar Jurić 
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