15. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
3. lipnja 2020. godine

Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva predložila je slijedeći:

Dnevni

red:

1.

Verifikacija Zapisnika 14. sjednice Upravnog odbora održane 20. svibnja 2020.

2.

Prijedlog Odluke o izbornim jedinicama
- Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

3.

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju izbornih povjerenstava
- Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

4.

Razno

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red.

1.

Verifikacija Zapisnika 14. sjednice Upravnog odbora održane 20. svibnja 2020.

Zapisnik sa 14. sjednice održane pisanim putem od 2. do 9. travnja 2020. jednoglasno je usvojen.

2.

Prijedlog Odluke o izbornim jedinicama

Nakon provedene rasprave zaključeno je slijedeće
Upravni odbor donosi Odluku o izbornim jedinicama

3.

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju izbornih povjerenstava

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je potrebno donijeti i Odluku o osnivanju i imenovanju
članova izbornih povjerenstava te da nakon toga sve daljnje radnje koje se tiču izbornog procesa
preuzimaju Središnje izborno povjerenstvo i Izborno povjerenstvo VI. Izborne jedinice Područnog
odbora Zadar, svaki u okviru svojih propisanih nadležnosti.
Nakon provedene rasprave zaključeno je slijedeće:
Upravni odbor donosi Odluku o osnivanju i imenovanju članova izbornih povjerenstava

2

4.

Razno

4.1. Inicijativa za uspostavom stalne stručne intervencijske inženjerske službe za brze
reakcije kod nastanka prirodnih nepogoda i katastrofa u Republici Hrvatskoj
Predsjednica obavještava Upravni odbor da je od Krunoslava Komesara primila tekst Inicijative za
uspostavom stalne stručne intervencijske inženjerske službe za brze reakcije kod nastanka prirodnih
nepogoda i katastrofa u Republici Hrvatskoj koja je usuglašena sa prof. Atalićem i koju bi potpisnici
uputili predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Ukratko obrazlaže dostavljenu inicijativu.
Članovi Upravnog odbora nakon razmatranja materijala dostavljenog u prilogu donose slijedeću
preporuke:
-

Podržava se uz komentar da bi se inicijativa trebala odnositi na osnivanje stalne
inženjerske službe za potresno inženjerstvo u okviru Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske, a u okviru Komore vodila bi se evidencija stručnjaka za
potresno inženjerstvo i edukacija

-

Zadužuju se dr.sc. Danko Holjević i Karmen Komljen Petošić da održe sastanak u
Komori sa predstavnicima Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo radi
formuliranja konačnog teksta inicijative

