
21. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, 

22. veljače 2021.  
    

Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva predložila je slijedeći: 

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice Upravnog odbora održane 12. studenoga  2020. 

 

2. Osiguranje članova od profesionalne odgovornosti – EGP 
Izvjestitelj: dr.sc. Danko Holjević, dipl.ing.građ., zamjenik predsjednica Komore 

 
3. Izvješće Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova HKIG-a za 2020. godinu 

Izvjestiteljica: Adela Visković, dipl.ing.građ., predsjednica Povjerenstva 

 

4. Inicijativa za izradu novih akata: 

- Kodeksa strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva 

Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., predsjednica Komore 

 

5.  RAZNO 
 

5.1.      Informacija o izradi Nacrta  Pravilnika o standardu usluga projektiranja i/ili 

stručnog nadzora građenja osoba građevinske struke 
    Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., predsjednica Komore 

 
5.2. Imenovanje organizacijskog odbora za 15. Dane HKIG-a 

 Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., predjsednica Komore 

 
5.3. Zamolba za financijsku potporu članovima Komore kojima su uredi stradali 

u potresu 29.12.2020.: 

• Mirjana Vogrinc 

• Ivan Vuković 

• Dubravko Pleša 

 

5.4. Informacija o projektu E-građevinski dnevnik 
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., predsjednica Komore  

 

 
5.5. Zamolba za financijsku potporu: 

 
- za obilježavanje 60. obljetnice DGITM 

- za obilježavanje 65. obljetnice  DAGIT Slavonski Brod 
 

- za knjige: 

 
1. Sustavi planiranja države, regionalnog i lokalnog planiranja – 

usporedba hrvatskog i njemačkoga, odnosno bavarskoga sustava  
       Autor: mr.sc. Vladimir Krtalić 

 

2. Dimenzioniranje gravitacijskih potpornih zidova,  autor: dr.sc. Predrag 
Miščević 

 



 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Prelazi se na razmatranje pojedinih točaka dnevnog reda. 

 

1.  Verifikacija zapisnika 20. sjednice Upravnog odbora održane 12. studenoga 2020. 

Predsjednica obavještava Upravni odbor da zbog hitno sazvane sjednice odgađa izjašnjavanje o 

verifikaciji zapisnika 20. sjednice za narednu sjednicu. 

 

2. Osiguranje članova od profesionalne odgovornosti – EGP 
   

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

Nakon provedene rasprave jednoglasno je donesen zaključak: 

Zadužuje se Povjerenstvo za osiguranje da pokuša postići sporazum sa osiguravateljem 

prema kojem bi članovi Komore kod ugovaranja osnovnog osiguranja od profesionalne 

odgovornosti sa teritorijalnim pokrićem u EU imali povoljniju cijenu. 

 

3.  Izvješće Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova HKIG-a za 2020. godinu 

 

Predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Komore obavještava Upravni odbor da 

je Godišnje izvješće o provedenim stručnim nadzorima nad radom članova Komore sastavni dio Izvješća 

o radu Komore, te da ga Povjerenstvo utvrđuje za prethodnu godinu i dostavlja na razmatranje 

Upravnom odboru Komore. Nakon usvajanja od strane Upravnog odbora, godišnje izvješće se dostavlja 

Ministarstvu. 

 

Ističe da su unatoč izvanrednim okolnostima koje su bile prisutne u 2020. godini zbog epidemije virusa 

COVID-19 izvršene sve planirane aktivnosti Povjerenstva. Ističe da su Godišnjim planom stručnog 

nadzora nad radom članova Komore u 2020. bila predviđena 32 stručna nadzora, a obavljena su 34 

stručna nadzora. Radi operativnije provedbe nadzora bila je predviđena lista A koja je osnovna, a ako 

nije bilo moguće provesti neki od nadzora s te liste tada se pristupilo provedbi stručnih nadzora sa liste 

B. 

Predsjednica Povjerenstva navodi da se provedba nadzora tijekom 2020. godine obavljala u uvjetima 

proglašenja epidemije bolesti COVID-19, te da su se u svemu nadzori obavljali u skladu sa preporukama 

epidemiološke službe.  

Navodi da je tijekom 2020. godine zaprimljeno ukupno 6 zahtjeva za provedbom izvanrednog nadzora 

od čega 4 zahtjeva od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine a dva 

od fizičkih osoba. Provedena su četiri izvanredna nadzora na zahtjev Ministarstva, a ostali su odgođeni 

zbog epidemiološke situacije i zbog dostave dokumentacije koja se čeka od Grada Zagreba. 

Predsjednica Povjerenstva ističe da se detaljan pregled provedenih stručnih nadzora nalazi u pisanom 

Izvješću koji je dostavljen uz ovu točku Dnevnog reda, te da nakon usvajanja Izvješća od strane 

Upravnog odbora Komora isti dostavlja Ministarstvu. 

 

Upravni odbor je jednoglasno prihvatio Izvješće o provedenim nadzorima nad radom članova Hrvatske 

komore inženjera građevinarstva 

 

 



4.          Inicijativa za izradu novih akata: 

- Kodeksa strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva 

Predsjednica Komore obavještava Upravni odbor da su razlozi da donošenje novog Kodeksa strukovne 

etike članova HKIG  slijedeći: 

Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva (NN br. 53/12) donesen je 2012. g. na 

temelju ranije važećeg Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima prostornoga 

uređenja i gradnje,   

• Istim nisu bili obuhvaćeni svi članovi Komore (inženjeri gradilišta/voditelji radova  upisuju se u 

Imenike Komore od početka 2016. godine) 

• U Kodeksu je potrebno brisati neke odredbe koje nisu u skladu sa važećim propisima (zabrana 
reklamiranja, cijene) 

• potrebno je izvršiti pravno tehnička poboljšanja teksta Kodeksa 

Razlozi za hitni postupak: 

Kodeks se mora uputiti u hitnu proceduru obzirom da je odredba o zabrani reklamiranja od strane 

delegacije EK ocijenjena kao nedopušteno ograničenje u obavljanju poslova i predmet je monitoringa u 

okviru skupine koja razmatra uklanjanje administrativnih prepreka za slobodu pružanja usluga. Kontrola 

provedbe svih mjera koje su naložili bit će  krajem ožujka 2021. 

U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora. 

Nakon provedene rasprave jednoglasno je donesen zaključak: 

1.    Prihvaća se inicijativa za donošenje novog Kodeksa strukovne etike članova Hrvatske 

komore inženjera građevinarstva 

2.     Upućuje se Nacrt Kodeksa u proceduru donošenja, po hitnom postupku 

 

5.  RAZNO 

 
5.1.      Informacija o izradi Nacrta  Pravilnika o standardu usluga projektiranja i/ili 

stručnog nadzora građenja osoba građevinske struke 
    Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., predsjednica Komore 

 

Nakon provedene rasprave jednoglasno je donesen zaključak: 

Preporuka je Upravnog odbora da se Pravilnikom o standardu usluga projektiranja i/ili stručnog nadzora 

građenja osoba građevinske struke obuhvate poslovi voditelja projekta, te Koordinatora 1.  

 

5.2. Imenovanje organizacijskog odbora za 15. Dane HKIG-a 
 Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., predjsednica Komore 

 

Predsjednica obavještava Upravni odbor da su rezervirana dva termina za održavanje 15. Dana HKIG u 

Opatiji i to 17.-19.06.2021 i 6.- 9.10.2021.  

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

Nakon provedene rasprave jednoglasno je donesena Odluka: 



Imenuje se Organizacijski odbor za 15. Dane Hrvatske komore inženjera građevinarstva u sastavu: 

Nina Dražin Lovrec, dr.sc. Danko Holjević, mr.sc Miroslav Blanda, Dinko Čondić, Karmen Komljen 

Petošić, Rodoljub Lalić, Berislav Rupčić, Zvonimir Sever, Jurica Vrdoljak, dr.sc. Stjepan Lakušić, Miljenko 

Srkoč, Branko Poljanić, Adela Visković, jasminka Trzun, Vlasta Trupeljak, Lino Fučić. 

 

5.3. Zamolba za financijsku potporu članovima Komore kojima su uredi stradali 

u potresu 29.12.2020.: 

• Mirjana Vogrinc 

• Ivan Vuković 

• Dubravko Pleša 

 

zaključeno da treba iznaći način za dodjelom financijske pomoći članovima Komore stradalim u potresu. 

Donesen je slijedeći zaključak: 

Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći da utvrdi okolnosti i da predloži 

rješenje Upravnom odboru za odobravanje zaprimljenih zahtjeva. 

 

5.4. Informacija o projektu E-građevinski dnevnik 

Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., predsjednica Komore  

 

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je rad na ovom projektu započeo 2019. godine i nakon 

jedne godine stanke nastavljen je rad na projektu. Predstavnici Komore uključeni su u taj projekt, kako 

bi svojim stručnim savjetima pomogli da sadržaj ove računalne aplikacije bude kvalitetno formuliran.  

Ističe da je na sastanku u Ministarstvu izneseno da je u cijelosti osigurano EU financiranje, te da će 

angažman Komore biti u dijelu vezanom uz edukacije i organizaciju prezentacija za članove Komore 

kako bi se olakšao rad u toj novoj aplikaciji. 

 

5.5. Zamolba za financijsku potporu: 

 

5.5.1.  za obilježavanje 60. obljetnice DGITM 
 

U vezi zahtjeva DGITM za financijsku pomoć Upravni odbor sa osam glasova ZA donosi odluku da se 
predmetni zahtjev usvaja i dodjeljuje financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kuna. Predsjednica se 

izuzela od odlučivanja o ovoj točki. 

 
 

5.5.2.   za obilježavanje 65. obljetnice  DAGIT Slavonski Brod 
 

U vezi zahtjeva DGITM za financijsku pomoć Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se predmetni 

zahtjev usvaja i dodjeljuje financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kuna. 
 

 
5.5.3.  Sustavi planiranja države, regionalnog i lokalnog planiranja – usporedba  

hrvatskog i njemačkoga, odnosno bavarskoga sustava  
    Autor: mr.sc. Vladimir Krtalić 

 

Upravni odbor donio jeodluku da se predmetni zahtjev usvaja i dodjeljuje financijska potpora u iznosu 
od 15.000,00 kuna. 

 
5.5.4.   Dimenzioniranje gravitacijskih potpornih zidova,  autor: dr.sc. Predrag 

Miščević 



 

 
U vezi zahtjeva dr.sc. Predraga Mišćević za financijsku pomoć Upravni odbor jednoglasno donosi odluku 

da se predmetni zahtjev usvaja  i dodjeljuje financijska potpora u iznosu od 15.000,00 kuna. 
 

 
5.6.    Stručno usavršavanje 

Dr.sc. Danko Holjević predlaže da se za jedna od slijedećih Upravnih odbora pripremi tema o organizaciji 

stručnog usavršavanja i utvrđivanju cijena za stručne seminare u organizaciji Komore. 

Upravni odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog. 


