
10. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, 

19. studenog 2019. godine  
 

Odluke i zaključci 
 

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dopunjeni dnevni red. 

1.  Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice održane 12. rujna 2019. 

Zapisnik sa 9. sjednice održane 12.09.2019. je usvojen. 

 

2. Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Komore za razdoblje od 1.01.-

30.10.2019. 

Upravni odbor prihvaća: 

Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Komore za razdoblje  od 01.01.-

30.10.2019. godine u predloženom tekstu  

  

3.       Prijedlog Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za  

2020. godinu  

Upravni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku: 

Utvrđuje se  Plan prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 

2020.  te će se uputiti Skupštini na donošenje  

 

4.       Prijedlog Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2020. godinu 

Upravni odbor donosi slijedeću odluku: 

Utvrđuje se Prijedlog Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 

2020. godinu, te će se uputiti Skupštini na donošenje  

 

5.     Informacija o aktivnostima vezanim za obvezatno osiguranje članova 
 

Zamjenik predsjednice obavještava članove Upravnog odbora da je dana 8.11.2019. godine potpisan 

Aneks br. 4. Ugovora o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, ovlaštenih voditelja 

građenja, ovlaštenih voditelja radova i stranih ovlaštenih osoba članova Komore od profesionalne 

odgovornosti u poslovima prostornoga uređenja i gradnje. 

Time su do 1.06.2020. godine produžene police osiguranja od profesionalne odgovornosti za sve članove 

Komore.  

6.    Konačni prijedlog Pravilnika o stručnom usavršavanju Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva i Program stručnog usavršavanja  

Upravni odbor  donosi sljedeći zaključak: 

Donosi se  Pravilnik o stručnom usavršavanju Hrvatske komore inženjera građevinarstva i 

Program stručnog usavršavanja.  
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7.    Aktivnosti za pripremu Skupštine Komore 

Nakon provedene rasprave članovi Upravnog odbora jednoglasno su prihvatili iznesene informacije i 

predloženi dnevni red Skupštine 6.12.2019. sa dopunom u točki 7. Odluka o izmjenama i dopunama  

Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva. 

 

8.        Informacija o aktivnostima Komore vezano uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 
o komori  arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje 
 

Predsjednica Komore obavještava članove Upravnog odbora o aktivnostima koje su poduzete nakon 

zadnje sjednice Upravnog odbora u vezi izmjena Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u 

graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i 

gradnje. Posebno je istaknula da su svim Saborskim zastupnicima upućeni dopisi u kojim ih se upoznaje 

sa spornim elementima predloženih Zakona kao i negativnim učincima koje će proizvesti. Također 

dostavljena su im i činjenična obrazloženja vezana uz sporna stajališta Ministarstva graditeljstva i 

prostornoga uređenja a koja su  isticana kao razlog za izmjene ovih propisa. 

 
9.    Zahtjev za  financijsku potporu za izdavanje stručnih knjiga: 

 

U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora te je zaključeno slijedeće: 

1.     Članovi Upravnog odbora jednoglasno  su donijeli  odluku da se isplati 

financijski iznos od 15.000,00 kuna za svaku od slijedećih knjiga: 

-  Proračun konstrukcija prema EN 1990, I.A. Projektiranje -  prof.dr.sc. 

Boris  Androić 

-  Sveučilišni „udžbenik Konstrukcijska geometrija“, autorica: mr.sc. Ivanka 

Stipančić – Klaić 

-    Monografija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

-  Sveučilišna monografija O načelima i postupcima proračuna građevinskih  

konstrukcija, autori J. Dvornik, D. Lazarević i N. Bičanić 

2.   Ne prihvaća se zahtjev HSGI-a za financijsku potporu knjizi „Izazovi u 

graditeljstvu V“ iz razloga što knjiga još nije pripremljena za tisak, pa je 

zahtjev preuranjen.  

 

10.      Prijedlog za pokretanje izrade tipskih troškovnika za određene skupine građevinskih  

           radova  
 

Upravni odbor je jednoglasno podržao inicijativu s time da se u prvoj fazi započne sa izradom tipskih 

troškovnika za visokogradnju. 

Članovi Upravnog odbora predlažu da se ispitaju mogućnosti financiranja ovog projekta sredstvima iz  

Europskih fondova. 
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11.   Razno 

11.1.  Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore inženjera   

građevinarstva 

 Upravni odbor donosi slijedeći zaključak: 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva i upućuje se Ministarstvu graditeljstva na prethodnu suglasnost, a nakon 

toga Skupštini na donošenje. 

 

11.2     Prijedlog za pokretanje izrade Tehničkih smjernica u hidrologiji 

Upravni odbor donio je odluku da se za financiranje inicijalne faze projekta odobrava iznos 

od 20.000,00 kuna. 

11.3     Organizacije seminara za izvođače 

Članovi Upravnog odbora prihvaćaju prijedlog da se u okviru Komore organizira seminar za inženjere 

gradilišta vezano uz Zakon o građevnim proizvodima i Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta 

i Vijeća od 9.03.2011. Predlaže da predavači budu Mihaela Zamolo, Damir Borović i predstavnici 

građevinskih tvrtki. 

 


