
12. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, 

5. veljače 2020.  
 

Odluke i zaključci 
 

 
1.  Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice održane 4. prosinca 2019. 

Upravni odbor  usvojio je zapisnik sa 11. sjednice održane 4. prosinca 2019.  

 

2.    Prijedlog s konačnim prijedlogom - Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

Upravni odbor donio  je sljedeće odluke: 

1.   Donosi se Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva 

2.     Upravni odbor donosi Odluku da se troškovi upisnine za upis u Imenik inženjera gradilišta ili 

Imenik voditelja radova, neće naplaćivati do 22. svibnja 2020. godine, osobama koje su bile 

upisane u Imenike Komore. 

3.    Donosi se Pravilnik o javnim knjigama Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

 

4.   Pravilnik o izmjeni Pravilnika o KOLOSU nagradi Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva 

Upravni odbor je donio odluku: 
 

Donosi se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o KOLOSU nagradi Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

 
 

5.     Prijedlog s konačnim prijedlogom - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva 

Upravni odbora je donio Odluku: 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora 

inženjera građevinarstva. 

 

6.          Prijedlog s konačnim prijedlogom - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom nadzoru 

nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

Upravni odbor je donio sljedeći zaključak: 

Prihvaća se  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore 

inženjera građevinarstva i prosljeđuje se Skupštini na donošenje. 

 

7.         Prijedlog s konačnim prijedlogom - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izborima za tijela 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

Upravni odbor je donio sljedeći zaključak: 

Prihvaća se  Prijedlog s konačnim prijedlogom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske 

komore inženjera građevinarstva i prosljeđuje se  Skupštini na donošenje. 



 

8.     Prijedlog s konačnim prijedlogom - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o područnim 

odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

Upravni odbor je donio sljedeći zaključak: 

Prihvaća se  Prijedlog s konačnim prijedlogom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o područnim odborima 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva i prosljeđuje se Skupštini na donošenje. 

 

9.          Prijedlog s konačnim prijedlogom Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja potvrde 

za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih 

stručnih kvalifikacija 

Upravni odbor je donio sljedeći zaključak: 

Prihvaća se Prijedlog s konačnim prijedlogom Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za 

pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i 

prosljeđuje se skupštini na donošenje. 

 

10. Prijedlog dnevnog reda pisane sjednice Skupštine 

Upravni odbor je donio sljedeći zaključak: 

Prihvaća se prijedlog  dnevnog reda pisane sjednice Skupštine. 

 

11. Razno 

 

11.1.     Prijedlog imenovanja voditelja Povjerenstva za  pripremu seminara za  Dane 

HKIG-a i organizacijskog odbora za 15. Dane HKIG-a 

Upravni odbor donosi slijedeći zaključak: 

Za pripremu 15. Dana HKIG-a 2020. godine u Opatiji od 18. do 20. lipnja 2020., osniva Organizacijski 

odbor i  imenuju članovi u slijedećem sastavu: Nina Drazin Lovrec, dr.sc. Danko Holjević, mr.sc. Miroslav 

Blanda, Dinko Čondić, Karmen Komljen Petošić, Rodoljub Lalić, Berislav Rupčić, Zvonimir Sever, Jurica 

Vrdoljak, dr.sc. Stjepan Lakušić, Miljenko Srkoč, Branko Poljanić Adela Visković Jasminka Trzun, Vlasta 

Trupeljak. 

Za predsjednika Povjerenstva  za pripremu seminara za Dane HKIG-a određuje se dr.sc. Stjepan Lakušić, 

a članovi Povjerenstva ostaju u nepromijenjeni. 

Dosadašnjem predsjedniku Povjerenstva Miljenku Srkoču će se na plenarnoj sjednici uručiti  zahvala. 

 

11.3.     Plan normativnih aktivnosti za 2020. godinu 

Upravni odbor je donio zaključak: 

Prihvaća se  Plan normativnih aktivnosti Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2020. godinu. 

 

 



11.4.      Izvješće  Povjerenika za informiranje 

Upravni odbor prima na znanje informaciju o rezultatima Analitičkog izvješća Povjerenika za 

informiranje.  

11.5. 

Predsjednica je izvijestila da  će  je  HKIG domaćin međunarodnog sastanka Inženjerske inicijative 

regionalne suradnje   od  20.-22.3.2020. godine u Dubrovniku.  Na taj međunarodni skup pozvani su 

članovi Upravnog odbora Komore i članovi Povjerenstva za međunarodnu suradnju. 

Također je izvijestila o pripremi redovite sjednice Skupštine Komore od 24.-26.04.  smještaj je planiran  

u Neumu, a Skupština u Dubrovniku, a zatraženo je i dopuštenje za razgled gradilišta Pelješkog mosta. 

 

 


