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REDOVNA SKUPŠTINA DGITM-a Čakovec                                                              25. studenog 2022. 
 

ZAPISNIK 
 

s redovne Skupštine Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM održane dana 
25.11.2022. godine u Vinariji Cmrečnjak u Svetom Urbanu 273, HR-40312 Štrigova s početkom u 16,45 
sati. 
 
Skupštini je prisustvovalo 53 člana DGITM-a što predstavlja 36,55% članova (Društvo ima 145 članova), 
što u skladu sa člankom 35. Statuta čini kvorum.  
 
Predsjednik Društva Ratko Matotek prije skupštine pozdravlja sve prisutne te najavljuje početak 
stručnog predavanja s temom VIDIKOVAC „GORIČKO SVIRALO“ (koje će zasvirati) – dio EU 
PROJEKTA CSA. Realizaciju projekta ispred JU REDEA prezentirala je Ivana Knez, suradnica 
voditeljice projekta Ane Kralj, također iz JU REDEA.  
 
Početak radnog dijela Skupštine u 16:45 sati. 
 
Predsjednik Društva, Ratko Matotek pozdravlja sve prisutne članove DGITM-a i goste: predstavnika 
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera HSGI i DGIT-a Varaždin Miroslava Špoljarića, Silvanu 
Dugandžić iz DGIT Varaždin, predsjednicu Hrvatske komore inženjera građevinarstva HKIG Ninu Dražin 
Lovrec, koja je ujedno i dopredsjednica DGITM-a, te Srećka Tota ispred Udruge za promicanje zaštite 
ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije. 
 
Nakon uvodnog obraćanja gostiju uz pozdrave i dobre želje za rad Skupštine, predsjednik DGITM-a 
Ratko Matotek otvara redovnu Skupštinu Društva te predlaže: 
 
 članove radnog predsjedništva : Ana Belčić kao predsjednica radnog predsjedništva, Nera 

Horvat i Rok Magdalenić kao članovi. 
 
Radno predsjedništvo predlaže za: 
 zapisničara: Nera Horvat 
 ovjerovitelje zapisnika: Zdravko Hunjadi 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 2022.godinu 
2. Financijsko izvješće za 2022. godinu 
3. Izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu 
4. Izvješće Stegovnog suda za 2022. godinu 
5. Godišnji plan rada za 2023. godinu  
6. Financijski plan za 2023. godinu  
7. Donošenje odluke o visini članarine za 2023. godinu  
8. Razno 

 
Dnevni red Skupštine dan je na glasovanje i jednoglasno je usvojen. 
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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 za 2022. godinu. 
U svome izvješću predsjednik Društva iznio je detaljno priopćenje o radu Društva tijekom 2022. godine s 
osvrtom na sva područja u kojima se Društvo angažiralo vezano na zadani program rada za proteklu 
godinu. 
 
Izvješće o radu predsjednika Društva u prilogu je ovog zapisnika. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 
 

 
Ad.2. Financijsko izvješće za 2022. godine podnio je Saša Sabolić, u ime blagajnice Društva 
Đurđe Plavljanić, koja je opravdano spriječena. 
Prema financijskom planu za 2022. godinu planirani su i prihodi i rashodi 25.000,00 kn. Iz financijskog 
izvješća o realiziranim prihodima i rashodima vidljivo je ostvarenje većih prihoda od planiranih, međutim, 
ostvareni su i veći rashodi od planiranih. Iz Izvješća Predsjednika Društva iz točke Ad.1. vidljiva je 
povećana aktivnost Društva što je utjecalo na opravdano povećanje troškova u stavkama troškova 
jednodnevnih i višednevnih stručnih predavanja i troškovima organizacije seminara. Društvo je likvidno, 
a financijsko stanje je stabilno. Stanje na žiro računu Društva s danom 25.11.2022. godine iznosi 
97.106,89 kn. Višak rashoda u odnosu na prihode bit će pokriven viškom prihoda u odnosu na rashode 
iz proteklih godina, kada su ostvareni značajno veći prihodi (naročito 2018. godine). 
 
Financijsko izvješće u prilogu je ovog zapisnika. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 
         
 
Ad.3. Izvješće Nadzornog odbora o pogledu financijskog poslovanja za 2022.g. godine podnio je 
Pero Vidović. 
Na temelju primljenog prijedloga financijskog izvješća blagajnice te uvida u dokumentaciju i poslovanje 
rada Društva na sastanku članova Nadzornog odbora utvrđeno je da je poslovanje vođeno redovito, 
pravilno, uredno u skladu s važećim zakonskim propisima, Statutom i odlukama DGITM-a i  programom 
rada za 2022. godinu. Rukovodstvo Društva osiguralo prihode za sve održane aktivnosti i vodilo računa 
o racionalnom trošenju sredstava u cilju osiguranja kontinuiranog djelovanja Društva.  
 
Izvješće Nadzornog odbora u prilogu je ovog zapisnika. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 
 
 
Ad.4. Izvješće o radu Stegovnog suda Društva za 2022. godine je u ime Andrije Tekelija, koji je 
opravdano spriječen, podnio Igor Tekeli.  
Izvijestio je da u razdoblju između dviju Skupština Stegovni sud nije primio niti jednu prijavu. 
 
Izvješće Stegovnog suda u prilogu je ovog zapisnika. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno.  
 
 
Ad.5. Godišnji plan rada za 2023. godinu 
Predsjednik Društva  Ratko Matotek iznosi Godišnji plan rada Društva u 2023. godini.  
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 (Hrvatski savez građevinskih inženjera 
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HSGI, Hrvatska komora inženjera građevinarstva HKIG, Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i 
životnoj okolini Međimurske županije, Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin DGIT 
Varaždin), 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. 
Predložen je plan programa stručnog usavršavanja za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2024. godine, 
koji je dostavljen u HSGI radi ishođenja odobrenja od strane Ministarstva prostornoga uređenja, 
graditeljstva i državne imovine.  
 
Program rad u prilogu ovog zapisnika. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
Ad.6. Financijski plan za 2023. godinu 
Financijski plan za 2023.godinu predstavio je Saša Sabolić, u ime blagajnice Društva Đurđe 
Plavljanić, koja je opravdano spriječena 
Za 2023. predlaže financijski plan s 35.000,00 kn prihoda i rashoda. Isti prijedlog daje se na usvajanje. 
 
Financijski plan u prilogu JE ovog zapisnika. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
      
 
Ad.7. Donošenje Odluke o visini članarine za 2023. godinu 
Predloženo je da u 2023. godini ostane dosadašnja visina članarine u iznosu od 200,00 kn (26,55 €) za 
redovne članove i 50,00 kn (6,64 €) za umirovljene članove, sve prema fiksnom tečaju konverzije: 1 € = 
7,53450 kn. 

Prijedlog je prihvaćen s jednim glasom protiv.  
 
 
Ad.8. Razno 
Prisutnima se obratio Ivan Kolarić, koji je ukazao na problem ne-priznavanja povećanja cijena od strane 
javnih naručitelja, unatoč tome što je Vlada donijela zaključak 21. lipnja 2022. godine s Metodologijom 
utvrđivanja razlike u cijeni radova. Povela se burna rasprava sa zajedničkim zaključkom potrebitosti 
rješenja navedene problematike.  
Predsjednik Društva Ratko Matotek je radnom predsjedništvu i svima ostalima zahvalio na sudjelovanju 
u radu Skupštine Društva te zaključio sjednicu. Svima je poželio uspjeh u radu tijekom i ostvarenje 
planova u 2023. godini. 
 
 
Dovršeno u 17,55 sati. 
                                                                                                                 Predsjednik Skupštine DGITM-a: 

             Ratko Matotek 
Zapisničar:                                                                                                              
1. Nera Horvat:  ____________________            ____________________ 

                         
 
Ovjerovitelji:    
  
2. Zdravko Hunjadi:  ____________________ 

 
 
3. Josip Švenda:  ____________________ 


	DNEVNI RED

