
ZAPISNIK 

27. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, 
1. veljače 2022. godine s početkom u 14:15 sati   

 

 
 

Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva predložila je sljedeći : 

D n e v n i   r e d: 

1. Verifikacija zapisnika 25. sjednice održane 16. studenoga 2021.  i 26. sjednice 

održane pisanim putem 30.12.2021.  

 
2. Pripremne aktivnosti za održavanje sjednice Skupštine (dogovor o terminu i mjestu) 

- Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec,  predsjednica Komore 
 

3. Pripremne aktivnosti za organizaciju 16. Dana HKIG, Opatija 9.-11.6.2022. 

- Prijedlog imenovanje Organizacijskog odbora za pripremu seminara za 16. 
Dane HKIG 

- Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore 
 

4. Osiguranje od profesionalne odgovornosti 
- Izvjestitelj: Dinko Čondić  

 

5. Prijedlog imenovanja članova Povjerenstva za javnu nabavu 
- Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore 

 
6. Prijedlog Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o stručnom usavršavanju 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

- Informacija o Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva 

- Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore 
 

7. Razno 

 
- Obavijest o aplikaciji eGrađevinski dnevnik 

- Informacija o Europskom vijeću inženjerskih komora i Europskom vijeću inženjera 
građevinarstva  

- Zamolba za pokroviteljstvo OTMC 
 

Predsjednica je obavijestila Upravni odbor da je primila zahtjev za dopunom dnevnog reda s dvije točke:  

- Izrada sistematizacije radnih mjesta 

- Ostvarivanje popusta pri nabavci programskih paketa za potrebe inženjera/kriteriji za  
  Promociju 

 
Predsjednica je stavila na glasovanje predložene dvije točke. 

Upravni odbor prihvatio je dopune dnevnog reda.  

 

1.     Verifikacija zapisnika 25. sjednice održane 16. studenoga 2021. i  26. sjednice održane 
30. prosinca 2021.  

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio zapisnik sa  25. sjednice održane 16. studenoga 2021.  
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio zapisnik sa  26. sjednice održane 30. prosinca 2021.  
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2.    Osiguranje od profesionalne odgovornosti 
 

Nakon provedene rasprave uz sudjelovanje svih članova Upravnog odbora zaključeno je slijedeće: 

Sporna pitanja vezana uz police osiguranja od profesionalne odgovornosti razmotrit 
će se na Povjerenstvu za osiguranje  

Po potrebi ovisno o zaključcima Povjerenstva za osiguranje organizirat će se 
sastanak sa predstavnicima osiguravajućeg društva 

Pojačat će se informiranje članstva o uslugama i pogodnostima koje Komora pruža 

i uz informacije koje su objavljene na webu ili dostavljene putem e-maila ili 
newslettera, treba pronaći novi format informiranja 

 
 

3.      Pripremne aktivnosti za održavanje sjednice Skupštine (dogovor o terminu i mjestu) 
 

Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda jednoglasno je zaključeno: 

Sjednica Skupštine održat će se u Svetom Martinu u terminu 1.-3.04.2022. 

 

 

4.       Pripremne aktivnosti za organizaciju 16. Dana HKIG, Opatija 9.-11.6.2022. 

- Prijedlog imenovanje Organizacijskog odbora za pripremu seminara za 16. 
Dane HKIG 

Nakon provedene rasprave jednoglasno je donesen zaključak: 

 Imenuje se Organizacijski odbor za 16. 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 Rupćić, Zvonimir Sever, Jurica Vrdoljak, dr.sc. 

Stjepan Lakušić, Branko Poljanić, Miljenko Srkoč, Adela Visković, Jasminka Trzun, Vlasta 
Trupeljak. 

 
5.      Prijedlog imenovanja članova Povjerenstva za javnu nabavu 

 

 
Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak: 

 
- Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za 

javnu nabavu i imenovanju predsjednika, zamjenika i članova, prema 
prijedlogu predsjednice. 

 

 
6.     Prijedlog Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o stručnom usavršavanju 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

- Informacija o Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva 

 
Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak: 

 

- Donosi se Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o stručnom usavršavanju 
Hrvatske komore inženjera građevinarstva. 
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7.      Razno 

 
- Obavijest o aplikaciji eGrađevinski dnevnik 

Predsjednica informira članove Upravnog odbora da je Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora 
građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog 

inženjera stupio  na snagu 1. siječnja 2022. godine, međutim člankom 31. istog Pravilnika odgođena je 

njegova puna primjena do 30. lipnja 2022. Iznimno, novi Pravilnik može se primijeniti na građenje koje 
je započeto do 30. lipnja 2022. 

U skladu sa odredbama toga Pravilnika građevinski dnevnik se vodi kao elektronički zapis u programu 
eGrađevinski dnevnik. 

U ovom trenutku računalna aplikacija eGrađevinski dnevnik je u testnoj fazi i kada ista bude dovršena 

Hrvatska komora inženjera građevinarstva će u suradnji sa Ministarstvom prostornoga uređenja, 
graditeljstva i državne imovine organizirati seminare koji će pripremiti sve sudionike u gradnji za 
korištenje sustava eGrađevinski dnevnik. 

Svi obrasci u okviru te računalne aplikacije su definirani  a potpisuje se putem kvalificiranog 

elektroničkog potpisa (poslovna kartica s poslovnim i identifikacijskim certifikatom). Komora će za svoje 
članove organizirati izradu kartica na trošak Komore. 

- Informacija o Europskom vijeću inženjerskih komora i Europskom vijeću 
inženjera građevinarstva  

Predsjednica navodi da je detaljna informacija o Europskom vijeću inženjerskih komora i Europskom 
vijeću inženjera građevinarstva dana u pisanom obliku u materijalima za ovu sjednicu 

- Zamolba za pokroviteljstvo OTMC 

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je primila zamolbu za pokroviteljstvo 15th International 
Conference on Organization, Technology and Management Construction koja će se održati od 21. do 

24. rujna 2022. u Cavtatu, kao i zamolbu za financijski doprinos Komore do 10.000,00 kuna koji bi bio 
utrošen na dodatne kotizacije, koje bi ponudili Komori. 

Nakon provedene rasprave Upravni odbor donosi zaključak: 

- Prihvaća se pokroviteljstvo 15th International Conference on Organization, 
Technology and Management Construction koja će se održati od 21. do 24. 
rujna 2022. u Cavtatu uz financijski doprinos 10.000,00 kuna 

-   Informacija dr.sc. Danka Holjević Upravnom odboru o provedenoj 
financijskoj kontroli    (POVJERLJIVO) 

-    Izrada sistematizacije radnih mjesta 

 
Predsjednica Komore navodi da se u materijalima nalazi važeća Odluka o sistematizaciji, popisu i opisu 

poslova radnih mjesta Hrvatske komore inženjera građevinarstva te Odluka o plaćama koje su donesene 
2017. godine. Također ističe da za poslodavce koji imaju manje od dvadeset zaposlenih nije propisana 

obveza donošenja Pravilnika o radu. 

 
- Ostvarivanje popusta pri nabavci programskih paketa za potrebe 

inženjera/kriteriji za promociju 

Berislav Rupčić predlaže da je potrebno utvrditi kriterije za ostvarivanje popusta pri nabavci programskih 
paketa i izraditi hodogram pod kojim uvjetima se to radi.  

Na prijedlog Upravnog odbora Berislav Rupčić preuzima obvezu da se navedeni dokumenti izrade u 
okviru Povjerenstva za informatizaciju 

 
 


