14. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
20. svibnja 2020.
Odluke i zaključci

Predsjednica Komore predložila je izmijenjeni dnevni red:
Dnevni

red:

1. Verifikacija zapisnika 13. sjednice Upravnog odbora Komore održane od 2. do 9.
travnja 2020.
2. Aktivnosti između dvije sjednice Upravnog odbora
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore
inženjera građevinarstva
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
4. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva 2020.
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
5. Informacija o aktivnostima vezanim za osiguranje članova Komore od profesionalne
odgovornosti
Izvjestitelj: dr.sc. Danko Holjević, predsjednik Povjerenstva za osiguranje
6.

Zahtjev za financijsku potporu:
- za knjigu Izazovi u graditeljstvu V – podnositelj zahtjeva HSGI
- za financijsku potporu izdavanju sveučilišnog udžbenika „KONSTRUKCIJSKA
POJAČANJA ZIDANIH ZGRADA metode i primjeri“
Autori: izv.prof.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko, dipl.ing.građ., izv. Prof.dr.sc. Naida
Ademović, dipl.ing.građ. i dr.sc. Marija Jeleča, mag.ing.aedif.

7. Razno
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red.

1.

Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice održane pisanim putem od 2. do 9. travnja 2020.

Zapisnik sa 13. sjednice održane pisanim putem od 2. do 9. travnja 2020. jednoglasno je usvojen.

2.

Aktivnosti između dvije sjednice Upravnog odbora

Predsjednica Komore izvijestila je članove Upravnog odbora o aktivnostima Komore između dvije
sjednice Upravnog odbora te je posebno istaknula aktivnosti nakon proglašenja epidemije virusa Covid
19 i potresa u Zagrebu, sudjelovanja u Savjetu za izradu Prijedloga zakona o obnovi zgrada oštećenih
potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko zagorske i Zagrebačke županije, rad na izradi tehničkih
smjernica za obnovu urušenih i teško oštećenih struktura tavana te ostalih teško oštećenih elemenata i
sklopova konstrukcije zgrade čija je obnova neodgodiva, snimanje i objavu stručnih webinara i
prezentacija na temu obnove.
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Nakon proglašenja mjera zaštite od epidemije virusa Covid Komora je 17. ožujka 2020. Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uređenja upućena je inicijativa da se produži mogućnost potpisivanja
projekata s kvalificiranim elektroničkim potpisom osobne iskaznice do 31. svibnja 2020. što je i
odobreno. Također smo uputili inicijativu Ministarstvu da se odgodi obveza predaje pisanih primjeraka
projekta, koji se predaju uz zahtjev za izdavanje dozvole u sustavu e-Dozvola te da se dostavi informacija
o načinu rada upravnih tijela za izdavanje dozvola. U ovom dijelu još uvijek čekamo odgovor resornog
Ministarstva.
Komora je 18. ožujka 2020. donijela Preporuke za postupanje na gradilištu tijekom krize Corona virusa.
Ove Preporuke dale su precizne upute organizacijske naravi o načinu postupanja na gradilištima. Cilj
navedenih Preporuka je smanjiti što je više moguće gospodarske štete u graditeljstvu, unaprijediti
sigurnost građana, posebice građevinskih radnika kao i svih naših članova na brojnim gradilištima u RH,
te odgovorno pristupiti nastaloj krizi.
Također je izdano i mišljenje da se rad na gradilištu ne smatra javnim okupljanjem i da se na isto ne
odnose mjera iz Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Na dan potresa 22. ožujka 2020. predsjednica Komore je odmah ujutro kontaktirala Ured za upravljanje
u hitnim situacijama te u dogovoru s prof Atalićem uputila poziv svim revidentima i svim inženjerima iz
Grada Zagreba (radi zabrane kretanja) da se jave radi organizacije hitnih pregleda građevina oštećenih
u potresu. Na poziv se u kratkom roku odazvalo oko dvjesto naših inženjera koji su u ekipama
raspoređeni po terenu i odmah su krenuli s pregledom šteta na objektima, a kasnije se u akciju uključilo
više od 500 inženjera građevinarstva, članova Komore.
Istoga dana je Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske dostavljena i informacija da su tri tvrtke
ponudile pomoć snimanja dronovima, odnosno nadzor konstrukcija bespilotnim letjelicama, te smo
dostavili njihove kontakt podatke.
Gradonačelniku i g. Kaliniću je 23. ožujka upućena inicijativa za hitne mjere za krovove, te su brojni
krovovi radi vremenskih prilika hitno zaštićeni najlonom.
Komora je u najkraćem mogućem roku nabavila zaštitnu opremu i dezinficijense za članove na terenu,
te je pokrenula i akciju za donaciju zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava za ruke u većim
količinama. Komora je također osigurala u suradnji s tvrtkom Pan pek i Dubravica sendviče i peciva u
svim svojim poslovnicama za inženjere na terenu.
Uredu za upravljanje hitnim stanjima od 30. ožujka do 15. travnja isporučena je zaštitna oprema kako
slijedi: zaštitne plastične naočale (posebni modeli za kolege koji nose dioptrijske naočale), zaštitne
jednokratne nitrilne rukavice, zaštitne gumene rukavice koje omogućavaju tipkanje po mobitelima,
plastični etui - bedževi s kvačicom za umetanje identifikacijske kartice, građevinski čekići za otvaranje
fuga i uklanjanje dijelova žbuke radi boljeg uvida u stanje konstrukcije, dezificijensi s pumpicom,
baterijske svjetiljke - naglavne za na kacigu.
Nakon dva tjedna volontiranja članova u obavljanju hitnih pregled građevina oštećenih u potresu 30.
ožujka Komora je uputila inicijativu Predsjedniku vlade i gradonačelniku da se te aktivnosti formaliziraju
te su definirani ugovori za inženjere s osiguranjem i plaćenim troškovima za gorivo za približno 500
inženjera.
Komora je višekratno pozivala sve članove iz Zagreba da se uključe u akciju za obavljanje hitnih pregleda
građevina oštećenih u potresu a odazvalo se više od 500 članova.
Organizirano je snimanje webinara i objavljene su sve prezentacije na temu obnove i rekonstrukcije
zidanih zgrada u svrhu edukacije članova.
O svim aktivnostima Komora kontinuirano obavještava članove i drugu zainteresiranu javnost.
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Predstavnici Komore aktivno su uključeni u rad Savjeta za izradu nacrta Zakona o obnovi zgrada
oštećenih potresom. Organizirana je ekspertna skupina za iradu stručnih Smjernica za sanaciju
dimnjaka.
Priprema se i organizacija experata na izradi Smjernica i metodologije sa tipskim primjerima rješenja
sanacije oštećenja zgrada u skladu sa stupnjem seizmičke obnove za pojedine kategorije zgrada.
I nadalje će se kontinuirano izrađivati smjernice za pomoć u radu inženjera, organizirati edukacije putem
webinara te obavještavati članove i drugu zainteresiranu javnost o svim aktivnostima.
Upravni odbor jednoglasno predlaže da se na odgovarajući način javno zahvali kolegama iz Područnog
odbora Zagreb koji su nakon potresa na volonterskoj osnovi sudjelovali u pregledima potresom
oštećenih zgrada.

3.

Prijedlog Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore
inženjera građevinarstva

Upravni odbor prihvaća ostavku članova Skupštine Valentine Grubešić i Sama Marka Burele,
te prosljeđuje odluke na donošenje Skupštini
Prihvaća se Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore inženjera
građevinarstva i prosljeđuje skupštini na donošenje.
Izdvojeno mišljenje člana Upravnog odbora Dinka Čondić:
Mišljenja je da je Pravilnik o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva manjkav tj
nedovoljno kvalitetan i upravo radi toga izražava bojazan da bi se mogao otvoriti prostor za ponovnu
opstrukciju izbora što bi potencijalno dovelo i do medijske eksponiranosti što zasigurno nije u interesu
ovog Upravnog odbora. Stoga zagovara hitne izmjene važećeg Pravilnika i što skorije izbore po novom
Pravilniku.

4.

Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva 2020.

Upravni odbor jednoglasno donosi sljedeći zaključak:
Preporuka je da se drži rezervacija datuma u listopadu dok god je to moguće i ovlašćuje se
Branko Poljanić da vodi pripreme za održavanje skupa.
U slučaju da održavanje kongresa zbog epidemioloških mjera ne bude moguće predavanja
će se održati putem webinara.

5.

Informacija o aktivnostima vezanim za osiguranje članova Komore od profesionalne
odgovornosti

Zamjenik predsjednice obavještava članove Upravnog odbora da je dana 22. veljače 2020. sa Croatia
osiguranjem potpisan Aneks br. 5 kojim se vrši terminološko usklađenje odredaba Ugovora sa
izmjenama Zakona, a dana 26. svibnja biti će potpisan je Aneks br. 6 kojim se razdoblje osiguranja
produžava do 1. prosinca 2020.
G. Holjević navodi da je tender za prikupljanje ponuda za uslugu obveznog osiguranja od profesionalne
odgovornosti članova Komore pripremljen i da će se poziv za odabir osiguratelja raspisati prije isteka
navedenog roka. Poziva sve koji mogu pomoći u radu Povjerenstva za osiguranje da se uključe i daju
svoje prijedloge.
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6.

Zahtjev za financijsku potporu:

Upravni odbor je donio je sljedeći zaključak:
Ne odobrava se financijska potpora za knjigu “Izazovi u graditeljstvu V“.
Upravni odbor je donio sljedeći zaključak:
Odobrava se financijska potpora za sveučilišni udžbenik „KONSTRUKCIJSKA POJAČANJA
ZIDANIH ZGRADA metode i primjeri“ u iznosu od 15.000 kuna

7.
7.1.

Razno
Predsjednica obavještava Upravni odbor da je od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
primila prijedlog da Komora financira izdavanje Biltena „Standardna kalkulacija radova u
visokogradnji“
Upravni odbor donio je sljedeći zaključak:
Upravni odbor na temelju iznesenog ne može donijeti odluku o ovom zahtjevu.
Predloženo je da se pozove Ministarstvo da dostavi projektni zadatak, raspodjelu
troškova i da se ispita mogućnost financiranja iz europskih fondova.

7.2.

Glavna tajnica obavještava članove Upravnog odbora da je rad Komore od 17. ožujka do 11.
svibnja zbog epidemije virusa Covid 19 bio organiziran od kuće. Međutim unatoč tome sve radne
aktivnosti iz nadležnosti Komore odvijale su se bez ikakvog zastoja i u punom opsegu.
Posebno naglašava da je od kraja veljače do početka svibnja ove godine obavljen i vrlo opsežan
i izvanredni posao upisa u nove Imenike te je izdano ukupno 2696 rješenja o upisu u Imenik
inženjera gradilišta i Imenik voditelja radova, 100 rješenja o mirovanju članstva, 126 potvrda o
članstvu, oko 3O isprava stranim državljanima.
Rješenja su dostavljana u elektroničkom obliku, a sada se dostavljaju pečati i pisani otpravci.
Dana 18.05.2020. godine od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dostavljena nam je
dokumentacija – važeća rješenja o ovlaštenju za obavljanje kontrole projekata te će do kraja
svibnja biti izdana rješenja po službenoj dužnosti o upisu u razred revidenata za sve koji su to
ovlaštenje stekli po ranije važećim propisima.
Službenici Komore pokazali su izvanredno zalaganje i angažman i zbog toga su pohvaljeni od
velikog broja članova Komore.
Članovi Upravnog odbora također pohvaljuju rad službenika Tajništva Komore.

