
19. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, 

15. prosinca 2020. godine  
 

      

Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva predložila je slijedeći d n e v n i   r e d: 

 

1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Upravnog odbora održane 13. studenoga 2020. 

2. Inicijativna HDSVIP i drugi za dopunu čl. 14. Pravilnika o uvjetima i postupku 

izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te 

priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe građevinske struke 

3. Razno 

 3.1. Zamolba za financijsku potporu dvije knjige Borisa Androića, dipl.ing.građ.: 

 - Čelične konstrukcije 1 

 - Čelične konstrukcije 2 

 3.2.    Ostavka predsjednika Povjerenstva za nagrade Komore 

3.3     Teritorijalno pokriće police osiguranja od profesionalne odgovornosti 

članova Komore 

3.4 Informacija o suradnji Građevinskog fakulteta i Komore na izradi Tehničkih 

smjernica 

  

1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Upravnog odbora održane 13. studenoga 2020. 

Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog odbora održane 13. studenoga 2020. jednoglasno je usvojen. 

2. Inicijativna HDSVIP i drugi za dopunu čl. 14. Pravilnika o uvjetima i postupku 

izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te 

priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe građevinske struke 

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su svi članovi Upravnog odbora. 

Nakon provedene rasprave jednoglasno su doneseni  slijedeći zaključci: 

1. Upravni odbor prihvaća inicijativu i zadužuje Tajništvo da pripremi Prijedlog izmjene 

Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na 

privremenoj ili povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za 

osobe građevinske struke, te se isti upućuje u proceduru donošenja 

2. Upravni odbor zadužuje  Povjerenstvo za javnu nabavu da izradi uputu javnim 

naručiteljima u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja 

i gradnje da u dokumentaciji za javno nadmetanje za obavljanje inženjerskih 

konzalting usluga i gradnje u kriterije za ustupanje ugovora unose odredbu o znanju 

hrvatskog jezika. 

3. Komora će uputiti dopis članovima da su na gradilištu u okviru svojih zakonom 

propisanih nadležnosti dužni upozoriti strane ovlaštene osobe da su dužne poznavati 

hrvatske propise i služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom 

 



3. Razno 

 3.1. Zamolba za financijsku potporu dvije knjige Borisa Androića, dipl.ing.građ.: 

Upravni odbor jednoglasno je donio zaključak: 

Odobrava se financijska potpora za knjige Borisa Androić dipl.ing.građ. Čelične 

konstrukcije 1. i Čelične konstrukcije 2. 

 

  3.2.    Ostavka predsjednika Povjerenstva za nagrade Komore 

Predsjednica obavještava da je dr.sc. Neven Kuspilić dipl.ing.građ. dostavio pisanu ostavku na mjesto 

člana i predsjednika Povjerenstva za nagrade. 

Upravni odbor jednoglasno je donio zaključak: 

Razrješuje se dr.sc. Neven Kuspilić dipl.ing.građ. sa funkcije predsjednika 

Povjerenstva za nagrade Komore, na osobni zahtjev. 

 

3.3     Teritorijalno pokriće police osiguranja od profesionalne odgovornosti članova  

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

Čondić, dr.sc. Danko Holjević,, Rodoljub Lalić i Jurica Vrdoljak. 

Nakon provedene rasprave jednoglasno je donesen slijedeći zaključak: 

Zadužuje se Povjerenstvo za osiguranje da u suradnji sa osiguravateljem ispita 

mogućnost da Komora u pojedinačnim slučajevima financira policu za osnovno 

osiguranje od profesionalne odgovornosti za članove Komore kojima je izdala EU 

potvrdu za rad u inozemstvu i da se pribavi ponuda za isto. 

 

3.4. Informacija o suradnji Građevinskog fakulteta i Komore na izradi Tehničkih 

smjernica 

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je dana 30. travnja 2020. godine sklopljen Sporazum o 

suradnji Građevinskog fakulteta i HKIG na izradi Tehničkih smjernica koje se donose temeljem Zakona 

o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice. 

Navodi da su prve Tehničke smjernice dovršene, te da je Komora u cijelosti ispunila svoje preuzete 

obveze. Rad na izradi drugih smjernica započeo je u lipnju ove godine ali je u tijeku izrade Građevinski 

fakultet odlučio da će to biti sveučilišna knjiga. 

       

 


