
4. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, 

9. travnja 2019. godine  

Odluke i zaključci 

 

  

Upravni odbor prihvatio je dopunjeni dnevni red. 

 

1.     Verifikacija zapisnika 3. sjednice koja je održana  19. veljače 2019. godine  

Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora održane 19. veljače 2019. godine je usvojen.  

 

2.   Aktivnosti  vezane uz  promjenu zakonodavne regulative u odnosu na ovlaštene 

voditelje građenja/radova 

Upravni odbor  donosi slijedeći zaključak: 

1.  PR će pripremiti odgovor na navode iz novinskog članka u Večernjem listu i zatražiti objavu na istom 

mjestu ili u obliku intervjua.  

2.  Potrebno je lobiranje i pisano obraćanje Klubu zastupnika HDZ-a, a kada zakoni budu upućeni Saboru 

lobiranje će se poduzeti prema svim Klubovima zastupnika 

 

3.    Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva   

za 2018. godinu s revizorskim izvještajem 

- Revizorsko izvješće o reviziji  financijskih izvještaja  HKIG EDUCA d.o.o. za 2018. godinu 

 
- Upravni odbor  prihvatio je  Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore 

inženjera građevinarstva za 2018. godinu s revizorskim izvještajem i prosljeđuje ga Skupštini 
na donošenje. 

 

- Upravni odbor prihvatio je Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za HKIG-EDUCU 
d.o.o. za 2018. godinu 

 

4.    Prijedlog  Izvještaja o radu Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2018. 

godinu 
 

Upravni odbor donosi  zaključak: 

Jednoglasno se prihvaća  Izvještaj o radu Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2018. godinu 

 

5.    Informacija o aktivnostima vezanim za obvezatno osiguranje članova 

Upravnog odbora donosi zaključak: 

Ovlašćuje se dr.sc. Danko Holjević da sa osiguravateljem u što hitnijem roku otvori pregovore za 

produženje ugovora o osiguranju za 6 mjeseci. 
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6.     Prijedlog  imenovanja članova  povjerenstava Komore 
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore 

Upravni odbor donosi odluke o imenovanju povjerenstava s time da se članovi Povjerenstva za dodjelu 
nagrada studentima imenuju na godinu dana. 

 
Povjerenstvo za zakonodavstvo 

1. Jurica Vrdoljak, dipl.ing.građ.      

2. Emilija Barišić, dipl.ing.građ.    

3. mr.sc. Mihaela Zamolo, dipl.ing.građ   

4. Barbara Peruško, dipl.ing.građ.    

5. Vlatka Radeljak Žokalj, dipl.ing.građ.   

6. Ante Maslać, dipl.ing.građ.    

7. Adela Gizdić, dipl.ing.građ.    

    
PRIDRUŽENI ČLANOVI 

8. Igor Petrović, dipl.ing.građ.    

9. Ivan Totić, dipl.ing.građ.                                  

10. Željko Sokolić, dipl.ing.građ.    

11. Marijan Prša, dipl.ing.građ.      

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju: 

1. Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ.   

2. Ivan Paska, dipl.ing.građ.    

3. Adela Visković, dipl.ing.građ.    

4. Željko Sokolić, dipl.ing.građ.    

5. Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.    

6. Marko Bišćan, dipl.ing.građ.    

7. Slaven Novinc, dipl.ing.građ.    

 

PRIDRUŽENI ČLANOVI 

8. Marko Vajdić, dipl.ing.građ.    

 

Povjerenstvo za javnu nabavu 

1. Karmen Komljen Petošić, mag.ing.aedif.   

2. mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ.  

3. Branimir Barač, dipl.ing.građ.    

4. Srđan Lašić, dipl.ing.građ.    

5. Sergej Črnjar, dipl.ing.građ.    

6. Josip Brajdić, dipl.ing.građ.    

7. Željka Šarić, dipl.ing.građ.    

8. Siniša Radaković, dipl.ing.građ.    

9. Helena Jeftimija, dipl.ing.građ.    

10. Zdenko Mahmutović, dipl.ing.građ.  

 
PRIDRUŽENI ČLANOVI 

11. Darko Jukić, dipl.ing.građ.    

12. Davor Paradžik, dipl.ing.građ.    

13. dr.sc. Miroslav Šimun, dipl.ing.građ.   

14. Marijana Zvonar, dipl.ing.građ.    

15. Ružica Palijan, dipl.ing.građ.    

16. Tomislav Krizmanić (preko Blande) 
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17. Vesna Rogulja (preko Blande) 

18. Marija Sojčić (preko Blande) 

 

Povjerenstvo za pitanja struke 

1. dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.   

2. Rodoljub Lalić, dipl.ing.građ.    

3. dr.sc. Davor Milaković, dipl.ing.građ.                 

4. Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ.          

5. Zlatko Taritaš, dipl.ing.građ.    

6. Tihana Mijić, dipl.ing.građ.      

7.  Pero Šiša, dipl.ing.građ.    

8.   Marijan Prša, dipl.ing.građ.    

 

 
PRIDRUŽENI ČLANOVI 

9.  Hrvoje Damić, struč.spec.aedif.    

10.  Davorka Stepinac, dipl.ing.građ.   

11.  Tomislav Pitlović, dipl.ing. građ.   

12.  Goran Grget, dipl.ing.građ    

 
Povjerenstvo za normiranje poslova i usluga 

1. Igor Džajić, dipl.ing.građ.   
2. Srđan Lašić, dipl.ing.građ.   

3. Tihana Mijić, dipl.ing.građ.   

4. Vedrana Šarić, dipl.ing.građ.   
5. Vedrana Tudor, dipl.ing.građ.   

6. Goran Grget, dipl.ing.građ.   
7. dr.sc. Matej Mihić, mag.ing.aedif.   

 
PRIDRUŽENI ČLANOVI 

8.  Ivan Knežević, dipl.ing.građ.    

9.   Dubravka Šestan, dipl.ing.građ.  
10.  Ivan Markić, dipl.ing.građ.   

 
Povjerenstvo za dodjelu Kolosa 

1. dr.sc. Neven Kuspilić, dipl.ing.građ., predsjednik   
2. dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ.     

3. prof.dr.sc. Josip Marušić dipl.ing.građ.,       
4. Prof.dr.sc. Antun Szavits Nossan dipl.ing.građ., član   

5. Izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić dipl.ing.građ., članica  

6. Prof.dr.sc. Vladimir Skendrović dipl.ing.građ., član   
7. Ivan Paska dipl. ing.građ., član      

8. Aleksej Dušek dipl.ing.građ., član     
9. Aljoša Fuštar dipl.ing.građ., član  

 
Povjerenstvo za dodjelu nagrada studentima 

 
1. dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.građ.,  predsjednik   

2. dr.sc.  Jelena Bleiziffer, dipl.ing.građ.    

3. dr.sc. Zlata Dolaček Alduk, dipl.ing.građ.    

4. Josip Atalić, dipl.ing.građ.     

5. mr.sc. Željko Lebo, dipl.ing.građ.      
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Povjerenstvo za dodjelu novčane pomoći članovima HKIG  

1. Andrino Petković, dipl.ing.građ.    

2. Branko Poljanić, dipl.ing.građ.    

3. Valentina Grubešić, dipl.ing.građ.   

4. mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ.   

5. Emil Dereš, dipl.ing.građ.    

   

  
7.  Prijedlog odluke o razrješenja člana Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva 
 

Upravni odbor prihvatio je Odluku o razrješenju člana Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva, te ju prosljeđuje Skupštini na donošenje. 

 

8.  Prijedlog Odluke o imenovanja člana Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva 

 

Izjašnjavanje članova Upravnog odbora o ovoj točki dnevnog reda bit će pisanim putem e-mailom. 

 

9. Prijedlog Pravilnika o  stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku 

U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora i zaključeno je da je potrebno još vremena da se 

prouči tekst Pravilnika. 

Predsjednica poziva članove Upravnog odbora da do četvrtka u 12 h  dostave primjedbe i prijedloge 

vezano uz Nacrt Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku, te će se nakon toga članovi 

Upravnog odbora izjasniti o prihvaćanju Nacrta Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom 

postupku. 

 

 

10.   Prijedlog Liste sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva 

 

Upravni odbor prihvaća Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg 

stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva, te se prosljeđuje skupštini na donošenje. 

 
11.  Prijedlog odluke o imenovanju stegovnog tužitelja i zamjenika stegovnog tužitelja  

Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
 

Upravno odbor prihvaća Prijedlog Odluke o imenovanju stegovnog tužitelja i zamjenika stegovnog 

tužitelja Hrvatske komore inženjera građevinarstva, te se prosljeđuje skupštini na donošenje. 

 
12.   Prijedlog Odluke  o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje   pri 

Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva 
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Upravni odbor donosi Odluku o nagradama i naknadama Stegovnih tijela i Centra za mirenje pri 

Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva. 

 
13.  Prijedlog Odluke o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore 

inženjera građevinarstva 
 

Upravni odbor donosi Odluku o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva. 

Prije prelaska na točku 14. Dnevnog reda Zvonimir Sever je napustio sjednicu obzirom da je kandidat 
za dodjelu Kolosa za životno djelo. 

 
 

14.   Prijedlog kandidata za dodjelu Kolosa za životno djelo 
 

Upravni odbor donosi odluku  da se Kolos za životno djelo u 2019. dodjeli Zvonimiru Sever. 

Prije prelaska na točku 15. Dnevnog reda Zvonimir Sever se vratio na sjednicu. 
 

15. Aktivnosti na izradi općih akata  

- Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora  
- Prijedlog Poslovnika o radu  Skupštine 

- Prijedlog Pravilnika o stručnom usavršavanju Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva i Program stručnog usavršavanja  

- Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mirenju 

 
Članovi Upravnog odbora prihvatili su informaciju o aktivnostima na izradi općih akata. 

 
 

16.   Priprema Skupštine 
- Prijedlog dnevnog reda 

 

Dnevni red za 3. sjednicu skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva je jednoglasno prihvaćen. 
 

17.    Prijedlog imenovanja Ivana Markića za  člana  TO 548 kao predstavnika HKIG-a 
 

Članovi Upravnog odbora prihvatili su Prijedlog imenovanja Ivana Markić za člana TO 548 kao 

predstavnika HKIG, uz napomenu da je dužan sam snositi troškove sudjelovanja u navedenom 

tehničkom odboru. 

 

8.    Podrška Građevinskom fakultetu iz Rijeke za akreditaciju programa cjeloživotnog  

obrazovanja   pod nazivom „Razlikovni program za upis na diplomski sveučilišni studij 

građevinarstva“ 

Upravni odbor donio je zaključak: 

Hrvatska komora inženjera građevinarstva podržava osnivanje studija – cjeloživotnog obrazovanja pod 

nazivom „Razlikovni program za upis na diplomski sveučilišni studij građevinarstva“ uvažavajući 

argumentaciju koja je iznijeta u dopisu Građevinskog fakulteta iz Rijeke. 

O stajalištu Upravnog odbora obavijestit će se Građevinski fakultet u Rijeci. 
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19.   Razno 

Aktivnosti u pripremi 14. Dana HKIG-e 

Upravni odbor primio je na znanje aktivnosti u pripremi 14. Dana HKIG-a. 

Izrada profesionalne kartice 

Upravni odbor primio je na znanje informaciju  o izradi komorske kartice za digitalno potpisivanje 
dokumenata. 
 

Upravni odbor donosi sljedeći zaključak: 

Hrvatska komora inženjera građevinarstva za svoje će članove pristupiti kupnji profesionalnih kartica uz 

najpovoljnije uvjete koje je ugovorilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. 

 


