23. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
11. svibnja 2021. godine

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

1.

Verifikacija zapisnika 22. sjednice održane 1. travnja 2021.

2.

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

3.

Prijedlog Odluke o kategorijama i dodjeli pomoći članovima Komore za
uspostavu poslovanja nakon potresa u Sisačko moslavačkoj županiji

4.

Zamolba za financijsku potporu za izdavanje knjiga:
-

5.

Građevinske konstrukcije u zgradarstvu, autori: dr.sc. Damir Markulak,
dipl.ing.građ., dr.sc. Jurko Zovkić, dipl.ing.građ., dr.sc. Ivan Kraus,
mag.ing.aedif.
Čelik u arhitekturi, strukturama visoke tehnologije i potresu, autori:
B Androić, D. Dujmović i I. Andoić Brajčić.
Graditeljski procesi, autor: dr.sc. Mirko Orešković

RAZNO
-

Pristup pročišćenim tekstovima zakonskih i podzakonskih akata za
članove Komore – odluka o odabiru
Izvjestitelj: Berislav Rupčić, dipl.ing.građ.

-

Informacija o pripremama za Dane HKIG-a u Opatiji od 17.19.6.2021.

-

Informacija o dobitnicima Kolosa za dostignuća u struci
Izvjestitelj: Zvonimir Sever, dipl.ing.građ., predsjednik Povjerenstva za
nagrade

-

Informacija o izradi Nalaza kojim se utvrđuje oštećenje i procjena
uporabljivosti zgrade /obiteljske kuće na temelju Programu mjera
obnove zgrada

-

Organizacija prioritetnog cijepljenja za članove Komore

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

1.

Verifikacija zapisnika 22. sjednice održane 1. travnja 2021.

Upravni odbor je jednoglasno prihvatio zapisnik sa 22. sjednice održane 1. travnja 2021.

2.

Prijedlog kandidata za dodjelu Kolosa za životno djelo

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora jednoglasno je zaključeno
slijedeće:
1. Upravni odbor donosi Odluku o dodjeli nagrade KOLOS za životno djelo u 2021.
godini prof.dr.sc. Zvonimiru Marić, dipl.ing.građ.
2. Dobitnik nagrade KOLOS 2021. bit će obavješten o dodijeljenoj nagradi pisanim
putem, a uručenje nagrade biti će na 15. Danima HKIG 2021.

3. Prijedlog Odluke o kategorijama i dodjeli pomoći članovima Komore za
uspostavu poslovanja nakon potresa u Sisačko moslavačkoj županiji
Nakon provedene rasprave zaključeno je slijedeće:
Upravni odbor donosi Odluku o kategorijama i dodjeli pomoći članovima Komore
za uspostavu poslovanja nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji.
4.

Zamolba za financijsku potporu za izdavanje knjiga:
-

Građevinske konstrukcije u zgradarstvu, autori: dr.sc. Damir Markulak,
dipl.ing.građ., dr.sc. Jurko Zovkić, dipl.ing.građ., dr.sc. Ivan Kraus,
mag.ing.aedif.

U vezi zahtjeva dr.sc. Damira Markulak, dipl.ing.građ., dr.sc. Jurka Zovkić, dipl.ing.građ., dr.sc.
Ivana Kraus, mag.ing.aedif. za financijsku pomoć Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da
se predmetni zahtjev usvaja i dodjeljuje financijska potpora u iznosu od 15.000,00 kuna.
-

Čelik u arhitekturi, strukturama visoke tehnologije i potresu, autori:
B Androić, D. Dujmović i I. Andoić Brajčić.

U vezi zahtjeva B. Androić, D. Dujmović i I. Androić Brajčić za financijsku pomoć Upravni odbor
jednoglasno donosi odluku da se predmetni zahtjev usvaja i dodjeljuje financijska potpora u
iznosu od 15.000,00 kuna.
-

Graditeljski procesi, autor: dr.sc. Mirko Orešković

U vezi zahtjeva dr.sc. Mirka Orešković 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.

RAZNO

5.1.

Pristup pročišćenim tekstovima zakonskih i podzakonskih akata za članove
Komore – odluka o odabiru

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora jednoglasno je
zaključeno:
Donosi se odluka o prihvaćanju ponude Inženjerskog biroa d.o.o. od 29. travnja
2021., te će se za sve članove Komore omogućiti pristup Pravnom portalu ING
BIRO.

5.2.

Informacija o dobitnicima Kolosa za dostignuća u struci

Zvonimir Sever u funkciji predsjednika Povjerenstva za nagrade KOLOS obavještava Upravni
odbor o odlukama Povjerenstva i dobitnicima Kolosa za dostignuća u struci za 2021. godinu.
Upravni odbor nakon provedene rasprave donosi zaključak:
Prihvaća se prijedlog za izradu monografije o dobitnicima KOLOSA povodom
desetogodišnjice dodjele nagrade KOLOS.
5.3.

Informacija o pripremama za Dane HKIG-a u Opatiji od 17.-19.6.2021.

Predsjednica Komore uvodno obavještava Upravni odbor o organizacijskim pripremama za
15. Dane HKIG te navodi da se organizacija planira u skladu sa epidemiološkim uvjetima ali
uživo. Stručni dio kongresa odvijao bi se u tri dvorane: Drago Gervais, velika dvorana hotela
Ambasador i 4 Opatijska cvijeta.
U plenarnom dijelu planira se govor predsjednice, govor ministra, okrugli stol na temu
Nacionalnog programa oporavka i otpornosti sa osvrtom na sektor graditeljstva. Također sa
ministrom će se dogovoriti i predavanja u četvrtak popodne kada svoje aktivnosti predstavlja
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Prof. dr.sc. Stjepan Lakušić je obavijestio Upravni odbor da je pripremljen program 15. Dana
HKIG, te da se do 21.svibnja 2021. godine očekuje dostava sažetaka. Detaljno je obrazložio
planirane seminare.

5.4.

Organizacija prioritetnog cijepljenja za članove Komore

Predsjednica Komore obavještava Upravni odbor da se dopisom od 19. travnja 2021. godine
Komora obratila Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo sa zamolbom za uvrštavanje članova
HKIG u prioritetne skupine za cijepljenje protiv bolesti Covid 19. U dopisu je istaknuto da je
cijepljenje pripadnika građevinske struke nužno jer se radi o važnoj gospodarskoj djelatnosti
za državu u cjelini i od iznimne je važnosti da se započeti projekti u ovoj gospodarskoj
djelatnosti izvrše u ugovorenim rokovima. Također je navedeno da je u tijeku sanacija šteta i
obnova nakon potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu te Sisačko moslavačku županiju, a u
tijeku su brojni projekti infrastrukturni i drugi financirani Europskim sredstvima.

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je na zahtjev Komore odobreno prioritetno
cijepljenje za sve članove Komore i to putem županijskih zavoda za javno zdravstvo kojem član
Komore pripada.
5.5.

Informacija o izradi Nalaza kojim se utvrđuje oštećenje i procjena
uporabljivosti zgrade /obiteljske kuće na temelju Programu mjera
obnove zgrada

Karmen Komljen Petošić postavlja pitanje predsjednici da informira članove Upravnog odbora
o Izradi Nalaza na temelju Programa obnove na zahtjev Ministarstva prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine.
Predsjednica Komore detaljno je informirala članove Upravnog odbora o zahtjevu
Ministarstva kao i tijeku izrade nacrta Nalaza.

