
11. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, 

4. prosinca 2019. godine  
 

Odluke i zaključci 
 

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red. 

1.  Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice održane 19. studenoga 2019. 

Zapisnik sa 10. sjednice održane 19.11.2019. je usvojen. 

 

2.     Amandmani na Konačni prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore 

inženjera građevinarstva 

Upravni odbor donio je slijedeće odluke: 

1. Amandman br. I na članak 8. se ne prihvaća    

2. Amandman br. II na članak 11. se prihvaća.    

3. Utvrđuje se Konačni prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

u predloženom tekstu  i prosljeđuje Skupštini na donošenje.  

 

3.   Amandmani na konačni prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom 

postupku 

Upravni odbor donio je slijedeće odluke: 

1. Amandman br. I dr.sc. Josipa Galić na članak 12.st.2.t.12. prihvaća se.   

2. Amandman br. II Upravnog odbora na članak 12.st.2.t.12. prihvaća se.   

3. Utvrđuje se Konačni prijedlog Poslovnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku u 

predloženom tekstu i prosljeđuje Skupštini na donošenje.     

 

4.      Zahtjev za sudjelovanje na sjednici Skupštine Komore 

- Domagoj Švegar,  građanska inicijativa  Psihološko proljeće 

- Nataša Ivanković, građanska inicijativa  Psihološko proljeće 

Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore 
 

Nakon provedene rasprave zaključeno je da se Domagoju Švegaru i Nataši Ivanković dana 5.12.2019. 

pošalje i dopis ali da se isti skrati na način da se briše treći i šesti odlomak u tom dopisu. 

 

5.     Informacija o dopisu Josipa Krole upućenom  članovima Komore 

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su zaključili da ova tema ne zaslužuje pažnju da bi o njoj 

raspravljao Upravni odbor, ali da Komora ispita da li je u konkretnom slučaju došlo do kakve povrede 

sa stajališta opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.  
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6.  Razno 

6.1.  Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

 Upravni odbor donosi zaključak: 

Utvrđuje se Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore 

inženjera građevinarstva  u predloženom tekstu i prosljeđuje  Skupštini na donošenje uz 

pribavljenu suglasnost Ministarstva    (jednoglasno) 

 

6.2. Osnivanje Povjerenstva za BIM 

Upravni odbor donosi odluku o osnivanju Povjerenstva za BIM u sastavu: 

Igor Džajić, predsjednik i članovi Filip Andabaka, mr.sc. Dražen Galić, Denis Šimenić, Martina Pavlović, 

Anton Ecimović Hrvoje Šolman, Mirko Grošić i Zlata Alduk. 

Članovi Upravnog odbora predlažu da se u tu radnu skupinu uključe i stručnjake za BIM iz HC, HŽ, HAC 

dakle velikih infrastrukturista 

 

6.3.     -    Dopis članovima upisanim u Imenik ovlaštenih voditelja građenja / radova 

Predsjednica obavještava da su upućeni dopisi putem newslettera i obavijesti na webu 

sa prvim informacijama o stupanju na snagu novih Zakona i promjenama koje oni 

donose upućeni članovima Komore, a prvi nacrt dopisa o kojem se razgovaralo na 10. 

sjednici Upravnog odbora je pripremljen ali se čeka barem donošenje Statuta i općih 

akata na temelju kojih se mogu ustrojiti novi imenici. Slanje tog dopisa u ovom trenutku 

bi bilo preuranjeno. 

 

6.4.      Sudjelovanje članova Komore u radu Tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme 

Predsjednica obavještava članove Upravnog odbora da su Miljenko Srkoč i  Ivica Džeba otvorili pitanje 

troškova prijevoda normi i podmirenja troškova sudjelovanja predstavnika Komore u tehničkim 

odborima. Predsjednica će o tom pitanju održati sastanak sa ravnateljem Hrvatskog zavoda za norme 

Igorom Božičević. 


