UZ TOČKU 7.

Predmet:

Prijedlog Programa rada Hrvatske
građevinarstva za 2015. godinu

komore

inženjera

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 22. Statuta Hrvatske komore inženjera
građevinarstva, Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici
održanoj ___________ godine, donijela je

ODLUKU

1. Donosi se Program rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za
2015. godinu u predloženom tekstu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Zadar,

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl.ing.građ., v.r.

PRIJEDLOG

PROGRAM RADA
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
ZA 2015. godinu

Program rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2015. godinu izrađen je
na temelju analize poslovanja i planiranja u prethodnom razdoblju, čiji su nositelji
Skupština i Upravni odbor, i kao takav, ovaj dokument postaje obvezujući dokument
svih svojih nositelja.
HKIG kontinuirano prati gospodarska i društvenih kretanja, uz uvažavanje potreba
svojih članova i korisnika usluga.
Ovaj dokument ima za cilj formulirati prioritete i odluke o budućnosti Komore, te
razviti plan postupaka kao i način njihove provedbe, u slijedećem razdoblju od jedne
godine. Osim toga, ovim dokumentom postaviti će se elementi za plansko
usmjeravanje resursa prema realizaciji svih aktivnosti usmjerenih na ostvarenje
planiranih ciljeva.

Zadaća Hrvatske komore inženjera građevinarstva je primjerenim planiranjem te
konstantnim praćenjem financijskih izvještaja sukladno odgovarajućim propisima
osigurati platformu za pružanje podrške članovima s ciljem promicanja i zaštite
struke.

Uz redovite aktivnosti Komore vezane uz poslovanje, u slijedećem razdoblju Komoru
očekuje angažman na nekoliko područja bitnih za zaštitu ciljeva i interesa članstava i
Komore u cjelini.

U slijedećem razdoblju potrebno je usmjeriti djelovanje na slijedeća područja:
•

Pojačano djelovati na zakonodavnoj aktivnosti resornog Ministarstva u cilju
zaštite interesa članova HKIG- a, osobito kod donošenja Zakona o
arhitektonskim i inženjerskim
graditeljstvu.

djelatnostima te Zakona o

komorama u

•

Sudjelovanje u svim fazama izrade Nacrta prijedloga Tehničkog propisa o
građevinskim konstrukcijama i Nacrta prijedloga Tehničkog popisa o
građevnim proizvodima.

•

Sudjelovanje i organizacija javnih tribina i rasprava o prijedlozima akata iz
područja graditeljstva.

•

Organizacija seminara o primjeni novih regulatornih okvira.

•

Davanje stručne potpore tijelima vlasti u njihovom najavljenom pokretanju
investicijskog ciklusa.

•

Aktivnosti s ciljem unaprjeđenja sustava javne nabave izradom novog
izdanja Smjernica za javnu nabavu inženjerskih usluga.

•

Unapređenje sustava cjeloživotnog usavršavanja u skladu sa standardima EU.

•

Provedba nadzora nad radom ovlaštenih inženjera u zajedničkim uredima,
samostalnim uredima te drugim pravnim osobama u kojima ovlašteni inženjeri
obavljaju svoje poslove u skladu s posebnim zakonom.

•

Organizirati "Dane ovlaštenih inženjera građevinarstva" i dodjelu KOLOSA.

•

Organizirati provedbu Programa temeljne izobrazbe, osnovnih i naprednih
modula.

•

Organizirati provedbu Programa osposobljavanja i usavršavanja za osobe koje
provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje.

•

Uspostaviti razne oblike stručne i znanstvene suradnje s fakultetima i
visokoškolskim institucijama.

•

Proširiti međunarodnu suradnju.

•

Nastaviti suradnju s HZN-om radi produljenja ugovora o pristupu normama
po povoljnijim uvjetima za članove HKIG-a.

•

Aktivnosti na razvijanju izdavačke djelatnosti Komore.

•

Pojačati rad Centra za informacije o EU projektima.

•

Pokrenuti edukaciju članstva o mogućnostima i načinima korištenja sredstava
strukturnih i kohezijskih fondova EU.

•

Uspostavljati i razvijati suradnju s drugim komorama i meñunarodnim
organizacijama kao i s drugim profesionalnim organizacijama i
udrugama

•

Ukoliko novi Zakon o arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima propiše
članstvo inženjera voditelja građenja u HKIG, pokrenuti reorganizaciju Komore

U nastavku daje se kratko obrazloženje naprijed postavljenih zadataka:
Komora se, kao udruženje stručnih i odgovornih profesionalaca u aktivnom
društvenom okruženju, pojavljuje kao partner koji treba i može djelovati u sinergiji s
ostalim čimbenicima u cilju unapređenja struke, njezina digniteta, odgovornosti i
učinkovitosti na dobrobit pojedinca i društva u cjelini. S tim u vezi Komora će i
nadalje prema resornom Ministarstvu proaktivno djelovati u postupcima pripreme
zakonskih akata. Posebice ćemo usmjeriti aktivnosti i inzistirati na uvažavanju
stručnog mišljenja u svim fazama

donošenja Nacrta prijedloga Zakona o

arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima kako bi se u konačnici pripremio
odgovarajući regulatorni okvir za obavljanje ovih djelatnosti u RH, a s obzirom na
uvjete poslovanja na jedinstvenom tržištu Europske unije.
Potrebno je otvoriti

komunikacijske kanale s nadležnim zakonodavnim tijelima

njegujući partnerski odnos, te aktivno sudjelovati na javnim raspravama

i

savjetovanjima, a po potrebi i organizirati javne tribine i rasprave s ciljem uvažavanja
argumentiranih stručnih mišljenja u kreiranju javne politike.

Isto tako, potrebno je usmjeriti aktivnosti na unaprjeđenje sustava javne nabave
širom primjenom Smjernica za javnu nabavu inženjerskih usluga. Zadaća Smjernica
je naručiteljima osigurati alat pomoću kojeg će na direktan, ali transparentan i
provjerljiv način provesti postupak javnog nadmetanja za pribavljanje inženjerskih
usluga i odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu.

Nadalje, Komora će sustavnom

edukacijom

članstva

u

dijelu

poslovnih,

menadžerskih, financijskih i tehnološko - specijalističkih znanja, putem za to
posebno

kreiranih

seminara,

omogućiti

svojim

kompetitivan rad u sklopu jedinstvenog tržišta EU.

članovima

kompetentan

i

Također, orijentacijom sustava prema područnim odborima, te time posredno
prema pripadajućem članstvu, Komora nastoji stvoriti preduvjete za sustavni rad
područnih odbora i aktivnost većeg broja članova u radu Komore kao i međusobnu
razmjenu iskustava.

I ove godine, deseti puta po redu, organiziraju se "Dani ovlaštenih inženjera
građevinarstva" u Opatiji. Program skupa bit će u svom opsegu isti kao i prethodni
skupovi, ali će sadržajno biti novosti. Komora dosljedno nastoji održati kvalitetu
predavanja na najvišoj razini i također obuhvatiti sve specijalnosti u građevinarstvu.
U okviru skupa organizirat će se dodjela KOLOSA - nagrada za dostignuća u
građevinarstvu.

Od izuzetne važnosti za Komoru je i razvijanje raznih oblika stručne i znanstvene
suradnje s fakultetima i visokoškolskim institucijama. Kroz takvu suradnju Komora
želi aktivno utjecati na kreiranje nastavnih programa na fakultetima i veleučilištima te
na kreiranje stručnih smjerova. Komora kao udruženje stručnjaka, prije svega želi
ukazati fakultetima i veleučilištima kakve kadrovi su potrebni u građevinskom
sektoru.

U okviru međunarodne suradnje uz redovitu suradnju s ECEC (European Council of
Engineers Chambers) i ECCE ( European

Council of civil Engneers) potrebno je

nastaviti aktivnosti u razvijanju suradnje s regionalnim komorama. Također nastaviti
započete aktivnosti i projekta u okviru Inženjerske inicijative za regionalnu suradnju
(IIRS)
Nastaviti suradnju s Hrvatskim zavodom za norme i u tom smislu dovršiti projekt
osiguravanja dostupnosti normi za članove Komore putem web servisa.

Ukoliko novi Zakon o arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima propiše članstvo
inženjera voditelja građenja u HKIG bit će potrebno pokrenuti reorganizaciju HKIG. U
tom smislu bit će potrebno izraditi i donijeti odgovarajuće akte, propisati uvjete za
upis i organizirati odgovarajuća tijela za upis novih članova. Budući da se ne očekuje
da će Zakon biti donesen prije jeseni, to je proces koji će se nastojati pokrenuti ove

godine. U tom smislu napravit će se, po donošenju Zakona, dinamički plan aktivnosti
koji će uključiti organizaciju radnih tijela za njegovu realizaciju kao i potrebna
sredstva.

Kontinuirano

putem Centra za EU informacije obavještavati

članove o

mogućnostima i načinima korištenja sredstava strukturnih i kohezijskih fondova, o
otvorenim natječajima te ukoliko bude interesa organizirati edukaciju članstva o
mogućnostima i načinima korištenja sredstava strukturnih i kohezijskih fondova,
odnosno o načinu aplikacije za sredstva fondova.

Očekujem, kako od svih tijela Komore tako i od cjelokupnog članstva, potporu i
aktivan doprinos u provedbi planiranih aktivnosti.

U Zagrebu 5.03.2015.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever dipl.ing.građ., v.r.

