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IZBORNA SKUPŠTINA DGITM-a Čakovec                                                                    18. ožujka 2022. 
 

ZAPISNIK 
 

s izborne Skupštine Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec održane dana 
18.03.2022. godine u prostorima poduzeća SOBOČAN d.o.o (InTEC – Inovacijsko tehnološki centar) u Murskom 
Središću, Slatine 18, s početkom u 17,00 sati. 
 
Skupštini je prisustvovalo 38 članova DGITM-a, odnosno predstavlja 27,14% članova (Društvo broji ukupno 140 
člana), što u skladu sa člankom 35. Statuta čini kvorum.  
 
Predsjednik Društva pozdravlja prisutne i predaje riječ domaćinu Dejanu Sobočanu, predstavniku poduzeća 
SOBOČAN d.o.o. koji je nazočne upoznao s trenutnim i razvojnim ciklusom poslovanja kao i inovacijama u 
uređenju interijera. 
 
Početak radnog dijela Skupštine u 17,30 sati. 
 
Predsjednik Društva, Ratko Matotek pozdravlja sve prisutne članove DGITM-a i goste: predsjednicu Hrvatskog 
saveza građevinskih inženjera HSGI Mirnu Amadori, predstavnika DGIT-a Varaždin Velimira Vujeca, 
predsjednicu Hrvatske komore inženjera građevinarstva HKIG Ninu Dražin Lovrec, koja je ujedno dopredsjednica 
DGITM-a, te gradonačelnika grada Mursko Središće, Dražena Srpaka.  
 
Nakon uvodnog obraćanja gostiju uz pozdrave i dobre želje za rad Skupštine, predsjednik DGITM-a Ratko 
Matotek otvara izbornu Skupštinu Društva te predlaže: 
 
 članove radnog predsjedništva: Marija Halić kao predsjednica, Ana Belčić te Vladimir Topolnjak kao 

članovi 
 zapisničar:  Nera Horvat 
 ovjerovitelji zapisnika: Ivan Kolarić i Josip Švenda 

 
Prijedlozi su jednoglasno usvojeni pa je radno predsjedništvo preuzelo vođenje Skupštine. 
 
Prijedlog da glasovanje bude javno, dizanjem ruku je jednoglasno prihvaćen.  
 
Za Skupštinu je predložen sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu predsjednika Društva i Izvršnog odbora za 2021. godinu  
2. Financijsko izvješće za 2021. godinu  
3. Izvješće Nadzornog odbora  
4. Izvješće Stegovnog suda  
5. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika, dopredsjednika, dosadašnjih članova  

    izvršnog i nadzornog odbora te stegovnog suda 
6. Izbor predsjednika i dopredsjednika  
7. Izbor članova Izvršnog odbora, blagajnika i tajnika 
8. Izbor članova Nadzornog odbora  
9. Izbor članova Stegovnog suda  
10. Godišnji plan rada za 2022. godinu  
11. Financijski plan za 2022. godinu  
12. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje  
13. Donošenje odluke o visini članarine za 2022. godinu  
14. Razno 

Dnevni red Skupštine dan je na glasovanje i jednoglasno je usvojen. 



2 
 

Predsjednica radnog predsjedništva poziva da se iznesu Izvješća.                       
                      
Ad.1. Predsjednik Društva Ratko Matotek je podnio izvješće o radu predsjednika Društva i                     
Izvršnog odbora DGITM-a 
U svome izvješću predsjednik Društva iznio je kratko priopćenje o radu Društva tijekom 2021. s osvrtom na sva 
područja u kojima se Društvo angažiralo vezano na zadani program rada za proteklu godinu.  
        
Društvo ima 140 članova te je primjetan pomak u uključivanju mlađih članova u rad Društva.  
 
Održano je 6 sjednica Izvršnog odbora. 
 
25.06.2021. organizirana je proslava povodom 60.obljetnice od osnivanja i kontinuiranog rada DGITM-a 
Dodijeljena su priznanja za poseban doprinos i unapređenje rada Društva te promicanje inženjerske struke 
počasnim predsjednicima: Zdravko Hunjadi, Dragutin Matotek i Josip Švenda. 
 
Organiziran je stručni seminar s temom: Sanacija građevina, rujan 2021. s 37 polaznika 
 
Organizirano je stručno putovanje: Posjet gradilištu Pelješkog mosta, rujan 2021.  
 
Suradnja sa srodnim društvima, uključivanje u rad HSGI-a: 

 promocija monografije DAGIT-a Slavonski Brod, 28.05.2021. 
 sjednice predsjedništva  
 sudjelovanje na Saboru hrvatskih graditelja u Vodicama, 04.-05.10.2021. 

 
Na kraju se zahvalio svim članovima Izvršnog odbora na trudu i angažmanu u radu Društva, kao i članovima 
Nadzornog odbora i Stegovnog suda te svim članovima Društva.  
Izvješće o radu predsjednika Društva u prilogu je ovog zapisnika. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 
 

Ad. 2. Financijsko izvješće za 2021. podnio je Dragutin Matotek  
Prema financijskom planu za 2021. planirani su i prihodi i rashodi u iznosu od 45.000,00 kn.                     
Iz financijskog izvješća  o realiziranim prihodima i rashodima vidljivo je da su  realizirani prihodi veći od planiranih 
pa su samim time i rashodi veći od planiranih, međutim ostvarena je pozitivna razlika. Isto tako je stanje 
sredstava na računu pozitivno.  
Financijsko izvješće u prilogu je ovog zapisnika. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 
         
Ad.3. Izvješće Nadzornog odbora o pogledu financijskog poslovanja za 2021. podnijela je Danica Medved 
Na temelju primljenog prijedloga financijskog izvješća blagajnice te uvida u dokumentaciju i poslovanje rada 
Društva na sastanku članova Nadzornog odbora utvrđeno je Društvo posluje u skladu sa zakonskim propisima o 
udrugama, Statutom i odlukama Društva a podaci iznijeti u Izvješću o financijskom poslovanju su istiniti i točni. 
Izvješće o radu Nadzornog odbora je u prilogu ovog zapisnika. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 
 

Ad. 4. Izvješće o radu Stegovnog suda Društva za 2021. podnio je Vjenceslav Hranilović 
Izvijestio je da tijekom protekle godine Stegovni sud nije primio niti jednu pritužbu. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno.  
 
Ad. 5. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika, dopredsjednice, članova Izvršnog odbora, 
Nadzornog odbora i Stegovnog suda 
Predsjednica radnog predsjedništva predlaže da se donese odluka o razrješenju predsjednika Ratka Matoteka i 
dopredsjednice Nine Dražin Lovrec, kao i ostalih članova Izvršnog odbora:  
1. Zdravko Hunjadi 
2. Josip Švenda 
3. Marija Halić 
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4. Đurđa Plavljanić 
5. Ana Belčić 
6. Nera Horvat 
7. Ljiljana Tepavac-Kocijan 
8. Vladimir Topolnjak 
9. Ivan Kolarić 
10. Saša Sabolić 
11. Rok Magdalenić 
 
članova Nadzornog obora: 
1. Dragutin Matotek (predsjednik) 
2. Pero Vidović 
3. Danica Medved 
 
članova Stegovnog suda: 
1. Vjenceslav Hranilović (predsjednik) 
2. Višnja Vugrinčić  
3. Andrija Tekeli 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Ad.6. Izbor predsjednika i dopredsjednika Društva 
Predsjednica radnog predsjedništva predlaže za predsjednika Društva Ratka Matoteka a za dopredsjednicu 
Ninu Dražin Lovrec. 

Prijedlog je usvojen jednoglasno. 
Ad. 7. Izbor članova Izvršnog odbora, blagajnika i tajnika 
Za članove Izvršnog odbora predloženi su:  

1. Ratko Matotek 
2. Nina Dražin Lovrec 
3. Zdravko Hunjadi 
4. Josip Švenda 
5. Marija Halić 
6. Đurđa Plavljanić 
7. Ana Belčić 
8. Nera Horvat 
9. Ljiljana Tepavac-Kocijan 
10. Vladimir Topolnjak 
11. Ivan Kolarić 
12. Saša Sabolić 
13. Rok Magdalenić 

Za blagajnicu je predložena Đurđa Plavljanić, a za tajnicu Ljiljana Tepavac Kocijan. 
 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
Ad.8. Izbor članova Nadzornog odbora 
Predsjednica radnog predsjedništva predlaže članove Nadzornog odbora: 

1. Dragutin Matotek (predsjednik) 
2. Pero Vidović 
3. Danica Medved 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
Ad. 9. Izbor članova Stegovnog suda 
Predsjednica radnog predsjedništva predlaže članove Stegovnog suda: 

1. Vjenceslav Hranilović 
2. Višnja Vugrinčić  
3. Andrija Tekeli 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
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Ad. 10. Godišnji plan rada za 2022.  
Predsjednik Društva Ratko Matotek zahvalio se na izboru Skupštini te na ukazanom povjerenju vođenja DGITM-a 
u sljedećem mandatu.  
U plan aktivnosti kao i do sada ulazi redovito informiranje članova o aktualnostima u Društvu i informacijama 
vezanim uz graditeljsku struku putem mailing liste, Facebook-a i web stranice DGITM-a (www.dgitm.hr). 
Društvo će nastaviti s programima cjeloživotnog obrazovanja članova organizacijom stručnih predavanja i 
stručnih putovanja, suradnjom s drugim srodnim društvima, te afirmacijom i popularizacijom Društva u svom 
okruženju sa željom povećanja broja mlađih članova. Planira se sudjelovanje na godišnjoj Skupštini HSGI-a, kao i 
u izradi monografije HSGI-a i časopisa Građevinar. 
Program rada dan je u prilogu ovog zapisnika. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Ad. 11. Financijski plan za 2022.  
Financijski plan za 2022.godinu je predstavio Dragutin Matotek. 
Za 2020. predlaže financijski plan sa 25.000,00 kn prihoda i rashoda. Isti prijedlog daje se na usvajanje. 
Financijski plan u prilogu ovog zapisnika. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
      
Ad. 12. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje  
Predsjednica radnog predsjedništva predlaže, a što je i prema Statutu, da se predsjedniku Društva Ratku 
Matoteku da ovlaštenje za zastupanje, a u slučaju njegove spriječenosti ovlasti se prenose na dopredsjednicu 
Ninu Dražin Lovrec. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Ad.13. Donošenje Odluke o visini članarine za 2022. godinu 
Predloženo je da u 2022. godini ostane dosadašnja visina članarine u iznosu od 200,00 kn za redovne članove te 
50,00 kn za umirovljene članove.  

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Ad.14. Razno 
Pod točkom razno je Ivan Kolarić iznio trenutnu problematiku drastičnog poskupljenja građevinskih materijala kao 
i nepriznavanje povećanih troškova od strane javnih naručitelja.  
Predsjednik Društva Ratko Matotek je radnom predsjedništvu i svima prisutnima zahvalio na sudjelovanju u radu 
Izborne skupštine Društva te zaključio sjednicu. 
 
Dovršeno u 18,50 sati. 
                                                                      
                                                                                                                                Predsjednik Skupštine DGITM-a: 

             Ratko Matotek dipl.ing.građ. 
Zapisničar:                                                                                                             
Nera Horvat                          
 
 
Ovjerovitelji:    
 
1. Josip Švenda 

 
2. Ivan Kolarić 
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