
17. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

16. rujna 2020. godine  

 

       

Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva predložila je slijedeći: 

D n e v n i   r e d: 

1.   Verifikacija zapisnika 16. sjednice Upravnog odbora održane 1. rujna  2020. 

2. Izvještaj Povjerenstva za osiguranje 

- Poziv za dostavu ponuda za usluge obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti članova 
Hrvatske komore inženjera građevinarstva  

       -   Izvjestitelj: dr.sc. Danko Holjević,  predsjednik Povjerenstva 
 

3.   Tumačenje Pravilnika o Kolosu nagradi Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
 - Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., predsjednica Komore 

 

 

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red. 

1.  Verifikacija zapisnika 16. sjednice Upravnog odbora održane 1. rujna 2020. 

Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog odbora održane 1. rujna  2020. jednoglasno je usvojen. 

 

2. Izvještaj Povjerenstva za osiguranje 

 

Dr. sc. Danko Holjević zamjenik predsjednice i predsjednik Povjerenstva za osiguranje obavještava 

Upravni odbor da 31. studenoga 2020. godine istječe važeći ugovor za osiguranje, da je od 2018. godine 

pripremljen poziv za dostavu ponuda za usluge obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti 

članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva koji je sada ažuriran, dodani su ponderi i opcionalni 

rokovi i spreman je za objavu. Rok za dostavu ponuda bit će petnaest dana, nakon čega će se provesti 

evaluacija dostavljenih ponuda i odabir osiguravatelja. Planira se krajem listopada ili početkom 

studenoga staviti odluku o sklapanju Ugovora o obveznom osiguranju članova Komore od profesionalne 

odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje  na Upravni odbor i Skupštinu. 

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su Dinko Čondić, Karmen Komljen Petošić i Nina Dražin 

Lovrec. 

Nakon provedene rasprave Upravni odbor donosi zaključak: 

Prihvaća se izvještaj Povjerenstva za osiguranje. 

 

3.   Tumačenje Pravilnika o Kolosu nagradi Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

  

Nakon provedene rasprave Upravni odbor jednoglasno donosi slijedeći zaključak: 

Upravni odbor kao tijelo koje je donijelo Pravilnik o KOLOSU nagradi Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva daje nadležno tumačenje, prema kojem bi se nagrada KOLOS u konkretnom slučaju 

mogla dodijeliti na temelju članka 5. točka 2. podtočka 6. („i druge specijalnosti građevinske struke“) i 

članka 9. stavka 1. podstavka 2.2 („studije … potresno inženjerstvo“) Pravilnika o KOLOSU nagradi 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 27.10.2016. i 5.02.2020. 

 



4.     Razno 

4.1.      Informacija o Danima HKIG 2020. 

Predsjednica obavještava Upravni odbor da su sve pripreme vezane za organizaciju konferencije Dani 

HKIG 2020. koji će se održati on line izvršeni, te da uskoro ide objava programa i prijave. Konferencija 

će trajati dva dana sa oko 90 predavanja koja će se održavati nešto u realnom vremenu on line ili u 

obliku snimljenih predavanja. Također navodi da će se plenarna sjednica održavati on line, te da se 

planira dva okrugla stola i to jedan o Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada 

Zagreba, Krapinsko zagorske županije i Zagrebačke županije, a drugi o javnim investicijama. 

 

 

 


