16. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
1. rujna 2020. godine

Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva predložila je slijedeći:

Dnevni

red:

1. Verifikacija zapisnika 15. sjednice Upravnog odbora održane 3. lipnja 2020.
2. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva 2020.
- Izvjestitelji: Stjepan Lakušić i Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
3. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za poslove stručnog pregleda
dokumentacije za upis u razred revidenata
- Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
4.

Prijedlog kandidata za dodjelu Kolosa za životno djelo
- Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

5.

Prezentacija koncepta nove web stranice Komore
- Izvjestitelj: Berislav Rupčić

6.

Razno
a)

b)

Zahtjev za financijsku potporu prema zahtjevu dr.sc. Josipa Galića za izdavanje dva
priručnika:
-

Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada
Tehnike popravka i pojačanja zidanih zgrada

-

Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Informacija o izboru dva člana Skupštine PO Zadar
- Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red.
1. Verifikacija zapisnika 15. sjednice Upravnog odbora održane 3. lipnja 2020.
Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog odbora održane 3. lipnja 2020. jednoglasno je usvojen.

2. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva 2020.
Predsjednica obavještava članove Upravnog odbora o dosadašnjem tijeku priprema za održavanje Dana
HKIG 2020. i ističe da je prvo namjera bila da se isti održe fizički ali zbog epidemiološke situacije to neće
biti moguće, pa će se organizirati putem on line seminara i predavanja. Navodi da na današnjoj sjednici
treba odlučiti da li će se plenarna sjednica i dodjela KOLOSA održati uživo ili on line. Također predlaže

da se za ovogodišnje Dane HKIG ne plaća kotizacija za pristup seminarima, te da se predavačima ne
plaćaju honorari.
Stjepan Lakušić obavještava Upravni odbor da je Povjerenstvo za pripremu Dana Hrvatske komore
inženjera građevinarstva 2020. pripremilo program sa sedamnaest seminara za koji su stigle 92 teme,
da su sažetci uglavnom pripremljeni za sve teme ali da je do danas predano svega 28 prezentacija.
Obavještava i o svim radnjama koje su poduzete radi organizacije stručnog dijela Dana HKIG 2020. te
ističe da je potrebno u što skorijem roku odlučiti da li će se zbornik sažetaka tiskati u obliku knjige ili će
biti dostupan u elektronskoj verziji zbornika te da li će okrugli stol biti na temu „Javnih investicija“ ili
„Potresa“. Dodatno napominje da jedino seminar o energetskoj učinkovitosti ne može biti bez kotizacije,
jer je potrebno sudjelovati na 8 sati predavanja i sudionici dobiju certifikat o tome.
Nakon provedene rasprave zaključeno je slijedeće
1.

Dani HKIG 2020. (plenarna sjednica i seminari) održat će se on line

2.

Za pristup predavanjima i seminarima neće se naplaćivati kotizacija (osim za seminar
o energetskoj učinkovitosti)

3.

Predavačima na Danima HKIH 2020 neće se plaćati honorari

4.

Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za poslove stručnog
pregleda dokumentacije za upis u razred revidenata

-

Upravni odbor donosi Odluku o osnivanju Povjerenstva za poslove stručnog pregleda
dokumentacije za upis u razred revidenata (u predloženom tekstu) - jednoglasno

4.

Prijedlog kandidata za dodjelu Kolosa za životno djelo

Predsjednica obavještava Upravni odbor da su zaprimljena dva prijedloga za dodjelu nagrade KOLOS
2020 za životno djelo i to: Mr.sc. Ivan Muhovec, dipl.ing.građ. i Želimir Frančišković, dipl.ing.građ.. te
da su materijali sa kandidaturom i priloženim životopisima dostavljeni članovima Upravnog odbora u
materijalima za ovu sjednicu.
Također navodi da Upravni odbor treba donijeti odluku o broju i odabiru dobitnika, te da li će uručenje
KOLOSA biti ove godine ili na Danima HKIG 2021.

Nakon provedene rasprave jednoglasno je zaključeno slijedeće:
•
•

5.

Upravni odbor donosi odluku o dodjeli nagrade KOLOS za životno djelo u 2020.
godini mr.sc. Ivanu Muhovec, dipl.ing.građ. i Želimiru Frančišković, dipl.ing.građ.
Dobitnici nagrade KOLOS 2020. biti će obavješteni o dodijeljenoj nagradi pisanim
putem, a uručenje nagrada biti će na Danima HKIG 2021.

Prezentacija koncepta nove web stranice Komore

Upravni odbor je primio na znanje predstavljeni koncept nove web stranice Komore i
zadužuje se Povjerenstvo da nastavi sa aktivnostima

6.

Razno
a)

Zahtjev za financijsku potporu prema zahtjevu dr.sc. Josipa Galića za izdavanje dva
priručnika:
-

Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada
Tehnike popravka i pojačanja zidanih zgrada

Upravni odbor je donio slijedeći zaključak:
Odobrava se financijska potpora za izdavanje dva priručnika: Priručnik za protupotresnu
obnovu postojećih zidanih zgrada i Tehnike popravka i pojačanja zidanih zgrada i to za
svaki po 15.000,00 kuna.

b)

Informacija o izboru dva člana Skupštine PO Zadar

Predsjednica obavještava Upravni odbor da su izbori za dva člana Skupštine u mandatu 2018.-2022.
uspješno provedeni i da su izabrana dva nova člana Skupštine Josip Krolo, dipl.ing.građ. i Mirko Udiljak,
dipl.ing.građ. te je u prilogu uz ovu točku Dnevnog reda Izvješće Središnjeg izbornog povjerenstva o
provedenim izborima.
c)

Informacija o zaprimljenom zahtjevu za mirno rješenje sudskog spora sa Sunčanom
Rupić, bivšom glavnom tajnicom HKIG

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je dana 28. srpnja 2020. godina zaprimila dopis odvjetnice
Ljiljane Maravić Pirš u kojem daje obavijest da je preuzela zastupanje gđe. Sunčane Rupić u radnom
sporu pred Općinskim radnim sudom u Zagrebu. Posl.br. Pr-82/19, te da predlažu da se razmotri
mogućnost mirnog rješavanja tog spora.
Odvjetnici Maravić Pirš je upućen dopis sa zamolbom da pisani prijedlog dostave punomoćniku HKIG
odvjetniku Marijanu Ruždjak te da će se isti razmotriti.

