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1. UVOD 

Izvještaj o radu Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u daljem tekstu: Komora) podnosi se 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.  

Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori neposredno u strukovnim sekcijama i posredno 

preko svojih izabranih predstavnika u tijelima i radnim tijelima Komore i drugim oblicima 

organiziranja i rada utvrđenim Statutom Komore. 

Rad u tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja temelji se na zajedničkom odlučivanju i 

odgovornosti, te na ravnopravnosti članova u realizaciji njihovih prava i dužnosti. 

Osnova za obavljanje poslova Komore sadržana je u Programu rada Komore za 2019. godinu. 

Redovito poslovanje Komore u izvještajnom razdoblju temelji se na Planu prihoda i rashoda 

Komore za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. Financijsko poslovanje Komore za 

proteklo razdoblje bilo je s ostatkom prihoda, o čemu se podnosi poseban izvještaj. 

Osnovna sredstva i oprema nabavljaju se prema potrebama, u skladu s financijskim planom.  

 

2. BROJ ČLANOVA I UPISI U 2019.  

2.1 Imenici, upisnici i evidencije (državljani RH) 

Na dan 31. prosinca 2019. ukupan broj ovlaštenja je 7369, od čega je 1180 dvostrukih, članarinu 

plaća 6189 članova, u mirovanju je 1148 članova (detaljan prikaz strukture članstva slijedi).  

U izvještajnom razdoblju u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva (projektiranje i nadzor) 

upisano je 276 novih članova, u Imenik ovlaštenih voditelja građenja upisano je 225 članova, od 

kojih su 94 člana već upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva a 14 članova u Imenik 

ovlaštenih voditelja radova. U 2019. godini u evidenciju voditelja projekta upisano je 60 osoba, a u 

evidenciju voditelja radova tehničara građevinske struke 7 osoba. 
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Struktura članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva na dan 31. prosinca 2019. po županijama 

Županije/Imenici G (ovl.inž.građ) GN (ovl.inž.građ) GVG (ovl.vod.građ) GVR (ovl.vod.rad) Ukupan broj u županiji 

 Aktivni Mirovanje Aktivni Mirovanje Aktivni Dvostruki Mirovanje Aktivni Dvostruki Mirovanje Aktivni 
ovlaštenja 

Dvostruki Aktivni 
članovi 

Mirovanje 

Nepoznata 10 4 0 0 12 3 2 0 0 0 22 3 19 6 

Zagrebačka 251 62 0 0 223 74 19 6 0 0 480 74 406 81 

Krapinsko-
zagorska 

61 10 0 0 73 20 6 3 0 0 137 20 117 16 

Sisačko-
moslavačka 

63 18 1 0 57 17 9 3 1 0 124 18 106 27 

Karlovačka 86 23 2 0 79 28 5 0 0 0 167 28 139 28 

Varaždinska 135 23 0 0 104 45 10 18 0 2 257 45 212 35 

Koprivničko-
križevačka 

54 15 0 0 64 22 10 1 0 0 119 22 97 25 

Bjelovarsko-
bilogorska 

50 8 0 0 47 15 5 1 0 0 98 15 83 13 

Primorsko-
goranska 

440 98 2 2 233 77 21 4 1 0 679 78 601 121 

Ličko-senjska 22 2 0 0 17 9 1 1 0 0 40 9 31 3 

Virovitičko-
podravska 

27 9 0 0 28 10 3 0 0 0 55 10 45 12 

Požeško-
slavonska 

33 4 0 0 36 11 1 1 1 1 70 12 58 6 

Brodsko-
posavska 

97 22 1 0 73 33 3 0 0 0 171 33 138 25 

Zadarska 153 15 0 0 120 41 5 2 0 0 275 41 234 20 

Osječko-
baranjska 

339 47 2 0 219 80 18 0 0 0 560 80 480 65 
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Županije/Imenici G (ovl.inž.građ) GN (ovl.inž.građ) GVG (ovl.vod.građ) GVR (ovl.vod.rad) Ukupan broj u županiji 

 Aktivni Mirovanje Aktivni Mirovanje Aktivni Dvostruki Mirovanje Aktivni Dvostruki Mirovanje Aktivni 
ovlaštenja 

Dvostruki Aktivni 
članovi 

Mirovanje 

Šibensko-
kninska 

62 15 0 0 48 20 5 0 0 0 110 20 90 20 

Vukovarsko-
srijemska 

65 11 0 0 81 28 8 2 1 0 148 29 119 19 

Splitsko-
dalmatinska 

599 89 3 0 421 182 16 13 2 2 1036 184 852 107 

Istarska 246 44 1 0 160 66 7 1 0 0 408 66 342 51 

Dubrovačko-
neretvanska 

122 18 1 0 97 56 4 2 2 0 222 58 164 22 

Međimurska 58 13 0 0 51 15 6 1 0 0 110 15 95 19 

Grad Zagreb 1398 358 4 1 670 318 66 9 2 2 2081 320 1761 427 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7369 1180 6189 1148 

 

ČLANARINU PLAĆAJU: 6189 

AKTIVNIH UKUPNO: 7369 

DUPLIH UKUPNO: 1180 

MIROVANJA UKUPNO: 1148 
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2.2  Evidencija EU potvrda 

Ukupno 15 članova Komore zatražilo je EU potvrde za rad izvan granica Republike Hrvatske odnosno 

na području Europskog gospodarskog prostora, od toga 10 za obavljanje poslova ovlaštenog inženjera 

građevinarstva (za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja) te 5 za obavljanje poslova 

ovlaštenog voditelja građenja (inženjera gradilišta). 

Sve EU potvrde za rad članova Komore u inozemstvu izdane su istog dana kada su zatražene. 

 

2.3 Evidencija stranih ovlaštenih osoba  

Za potrebe stručne provjere inozemnih stručnih kvalifikacija imenovano je Povjerenstvo za stručnu 

procjenu zahtjeva za priznavanja i provjeru inozemnih stručnih kvalifikacija osoba građevinske struke 

(dalje u tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo radi u sastavu: 

1. dr.sc. Antun Szavits-Nossan, dipl.ing.građ., predsjednik  

2. dr.sc. Snježana Knezić, dipl.ing.građ., članica 

3.  dr.sc. Ivica Završki, dipl.ing.građ., član 

 

Povjerenstvo kontinuirano rješava predmete u vezi s priznavanjem odnosno provjerom inozemnih 

stručnih kvalifikacija. Komunikacija se održava elektroničkom poštom te se svi zahtjevi rješavaju u 

roku tri dana.  

Povjerenstvo provodi postupak provjere o ispunjavanju uvjeta za priznavanje inozemne stručne 

kvalifikacije za fizičke osobe građevinske struke koje žele poslove regulirane profesije građevinske 

struke u RH obavljati privremeno i/ili povremeno, kao i u slučaju kada imaju poslovni nastan te žele 

obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u RH.  

Pregled podataka za 2019. godinu  
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Stranci - državljani država članica EU/EGP koji poslove žele obavljati u RH na privremenoj odnosno 

povremeno: 

- 56 zahtjeva za upis u Evidenciju stranih osoba koje obavljaju poslove privremeno ili 

povremeno u 2019. godini  

- izdane 52 Potvrde o povremenom ili privremenom obavljanju regulirane profesije 

građevinske struke  

- 3 zahtjeva za obavljanje poslova voditelja radova, odustali jer nisu dobili posao na 

natječaju 

- 1 odbijen jer nije dokazano/prikazao iskustvo u obavljanju posla u državi poslovnog 

nastana. 

 

Produženja (godišnje obnove) potvrda izdanih za obavljanje poslova regulirane profesije građevinske 

struke u Republici Hrvatskoj povremeno odnosno privremeno: 

- 7 produženja Potvrda o povremenom odnosno privremenom obavljanju regulirane 

profesije građevinske struke iz 2013. godine  

- 19 produženja Potvrda o povremenom odnosno privremenom obavljanju regulirane 

profesije građevinske struke iz 2014. godine 

- 14 produženja Potvrda o povremenom odnosno privremenom obavljanju regulirane 

profesije građevinske struke iz 2015. godine 

- 22 produženja Potvrda o povremenom odnosno privremenom obavljanju regulirane 

profesije građevinske struke iz 2016. godine 

- 31 produženje Potvrda o povremenom odnosno privremenom obavljanju regulirane 

profesije građevinske struke iz 2017. godine 

- 25 produženja Potvrda o povremenom odnosno privremenom obavljanju regulirane 

profesije građevinske struke iz 2018. godine 
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Zaprimljeni zahtjevi za obavljanje poslova regulirane profesije građevinske struke u 

Republici Hrvatskoj na povremenoj odnosno privremenoj osnovi (po godinama) 

 

 

 

Izdane Potvrde o povremenom odnosno privremenom obavljanju regulirane profesije 

građevinske struke u Republici Hrvatskoj (po godinama) 

 

  

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019

29

82

29

57 42 35

56

ZAPRIMLJENI ZAHTJEVI

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019

16

37
27

43 37 33

52
IZDANA OVLAŠTENJA
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Izdana ovlaštenja (Potvrde) 2013.-2019. (ukupno 245)  

Državljani država članica EU/EGP (ukupno 245): 

 

 

 

 

Ovlaštenja (Potvrde) izdana u 2019. godini (ukupno: 52) 

 za projektiranje i nadzor – ukupno izdano jedanaest Potvrda 

 za poslove stručnog nadzora – ukupno izdano sedam Potvrda 

 za voditelje gradilišta – ukupno izdano trideset Potvrda  

G             ovl.inž. GN   nadzor VG vod.građ. VR vod.rad. VP     vod.proj.

82

30

117

14

2

IZDANA OVLAŠTENJA PO VRSTI POSLA (2013.‐2019.)

33%

12%

48%

6% 1%

IZDANA OVLAŠTENJA (po vrsti posla)

G             ovl.inž.

GN   nadzor

VG vod.građ.

VR vod.rad.

VP     vod.proj.
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 za poslove voditelja radova – ukupno izdane tri Potvrda 

 za voditelja projekta – ukupno izdana jedna Potvrda. 

 

Od ukupno 56 podnesenih zahtjeva državljana država članica EU i WTO, a koji poslove žele obavljati 

u Republici Hrvatskoj (privremeno odnosno povremeno), najviše je iz Slovenije 33, iz Grčke tri, iz 

Italije šest, iz Rumunjske dva, iz Mađarske četiri, iz Španjolske dva te po jedan iz Slovačke, Bugarske, 

Njemačke te tri zahtjeva iz Turske (članica Svjetske trgovinske organizacije). 

 

 

Svi zahtjevi su ažurirani i sve izdane Potvrde o povremenom odnosno privremenom obavljanju 

regulirane profesije građevinske struke u Republici Hrvatskoj ažurirane su u ENIC/NARIC bazi. 

Upita preko Europske baze podataka - IMI sustava nije bilo. 

Podnesenih zahtjeva za upis državljana iz trećih država (država koje nisu članice Europskog 

gospodarskog prostora i/ili Svjetske trgovinske organizacije) nije bilo. 

  

33

3

6

2
1 1

2
1

4
3

SI ‐ SLOVENIJA

GR ‐ GRČKA

IT ‐ ITALIJA

RO ‐ RUMUNJSKA

SK ‐ SLOVAČKA

BG ‐ BUGARSKA

ES ‐ ŠPANJOLSKA

DE ‐ NJEMAČKA

HU ‐ MAĐARSKA

TR ‐ TURSKA

ZAHTJEVI PO DRŽAVAMA U 2019. GODINI
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3. POSLOVI I ZADACI UREDA PREDSJEDNICE I TAJNIŠTVA KOMORE 

Poslove za tijela Komore, prema općim aktima, obavlja Ured predsjednice i tajništvo Komore. To su, 

prema odredbama Zakona, Statuta i Pravilnika o radu, stručni, administrativni, pravni i drugi poslovi radi 

osiguravanja redovitog tekućeg poslovanja i obavljanja djelatnosti Komore.  

Ured predsjednice obavlja: 

- stručne i administrativne poslove za predsjednicu i zamjenika  

- poslove usklađivanja i kontrole operativnog provođenja odluka Upravnog odbora i 

zadataka Tajništva, tijela i povjerenstava Komore, sukladno zadacima iz akata i Programa 

rada 

- koordinaciju vanjskih usluga i radova 

- stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola, protokolarnih obveza, službenih 

sastanaka 

- koordiniranje poslova vezane uz realizaciju programa rada 

- poslove uspostave suradnje sa srodnim komorama, udrugama civilnog društva, državnim 

institucijama, državnom upravom, lokalnom samoupravom te drugim dionicima javne 

vlast 

- poslove međunarodne suradnje s nadležnim tijelima i međunarodnim organizacijama 

- poslove koji se odnose na komunikaciju i prezentaciju aktivnosti Komore u medijima 

- i druge poslove iz svoga područja rada po potrebi. 

 

U okviru Tajništva obavljaju se različiti poslovi: 

Pravni poslovi: 

- normativna djelatnost u vezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga akata iz djelokruga 

Komore 

- daju se i pripremaju odgovori u vezi s provedbom općih akata Komore 

- organiziranje rada i poslovanja te upravljanje Tajništvom Komore 
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- pripremanje i obrađivanje pisanih materijala za sjednice tijela Komore i radnih tijela 

Komore 

- pripremanje i obavljanje stručnih poslova u svezi s podnescima upućenih Komori 

- priprema stručnih i pravnih mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona iz 

djelokruga graditeljstva 

- priprema odgovora na žalbe u upravnim predmetnima iz nadležnosti Komore 

- priprema i izrada očitovanja i odgovore po traženjima državnih tijela, Vlade Republike 

Hrvatske, Ureda predsjednika, Hrvatskoga sabora i pučkog pravobranitelja 

- odgovaranje na predstavke stranaka i dr 

- suradnja s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, upravnim sudovima i 

Visokim upravnim sudom, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te drugim tijelima 

državne vlasti prema potrebi 

- poslovi zastupanja Komore u upravnim sporovima 

- predlaganje i poduzimanje mjere za unapređenje rada pripremom stručnih uputa radi 

jedinstvenog postupanja u primjeni propis 

- i drugi poslovi po nalogu predsjednice Komore. 

 

Financijsko-računovodstveni poslovi: 

- izrada prijedloga planova prihoda i troškova Komore, praćenje njihova izvršenja 

- provedba nadzora nad zakonitim i namjenskim korištenjem financijskih sredstava 

sukladno planu Komore 

- izrada statističkih i financijskih izvješća, praćenje stanja na računima Komore, kontrola 

uplata i nadopunjavanje automatskih evidencija plaćanja, kontrola naplate i korištenja 

sredstava od vlastitih prihoda, analiza financijskih pokazatelja, te drugi poslovi sukladno 

posebnim propisima i planskim dokumentima Komore 

- vođenje financijskog i računovodstvenog poslovanja, analitičke evidencije, vođenje 

knjiga (UR-a, IR-a), kontiranje, knjiženje financijske dokumentacije, kontrola ispravnosti 

putnih naloga i njihov obračun, vođenje knjige nefinancijske imovine, godišnja 
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inventura, likvidacija računa, obračun plaća, bolovanja, naknada, sitnog inventara, 

knjige osnovnih sredstava, i sl. 

- obavljanje drugih operativnih poslova Komore, po nalogu predsjednice i/ili glavne 

tajnice Komore. 

 

Poslovi za članstvo: 

- vodi imenike, upisnike i evidencije u skladu sa Zakonom (upis novih članova, ažuriranje 

podataka, promjene statusa, mirovanje, prekid i zabrana poslovanja, ispis, izdavanje 

pečata i sl.) 

- izdaje javne isprave na zahtjev člana (potvrda o upisu člana/Ureda, rješenja o upisu) i 

izdavanje računa za administrativne naknade 

- vodi provedbu zakona koji uređuju regulirane profesije i priznavanje inozemnih stručnih 

kvalifikacija 

- članarine (priprema liste za uplatu članarine, provjera plaćanja, slanje podataka za 

opomene, ovrhe i sl. 

- evidencije osiguranja 

- informiranje članstva - telefonske informacije, mail, fax, web (informacije o upisu, 

Statusu i sl.) 

- izdaje uvjerenja, odnosno potvrde o činjenicama o kojima Komora vodi službene 

evidencije 

- izdaje i oduzima ovlaštenom inženjeru, ovlaštenom voditelju građenja i ovlaštenom 

voditelju radova pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera, ovlaštenog voditelja građenja, 

odnosno ovlaštenog voditelja radova 

- obavlja i druge poslove iz svog djelokruga te obavlja druge operativne poslove Komore, 

po nalogu predsjednice i/ili glavne tajnice Komore. 
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Opći poslovi:  

- administrativna i logistička podrška aktivnostima tijela i radnih tijela Komore (priprema 

materijala za sjednice, pozivi, evidencija nazočnosti, slanje dopisa), po potrebi 

prisustvovanje sjednicama i pisanje zapisnika 

- provedba Programa stručnog usavršavanja Komore, organizaciju događanja, 

informiranje članstva, administrativno-regulatorno tumačenje procedura prijave 

- Administrativno-logistička podrška stegovnim tijelima, centru za mirenje, uređivanju 

mrežne stranice Komore 

- poslovi pisarnice (upravljanje dokumentima: zaprimanje, skeniranje i distribucija 

dokumenata, arhiviranje, otprema pošte ) 

- poslovi interne nabave 

- poslovi vezani uz ljudske resurse 

- poslovi popisivanja informatičke opreme i osnovnih sredstava 

- poslovi EU fondova 

- upravljanje protokom informacija u Komori kroz izvršavanje tehničkih zadataka, 

uključujući raspoređivanje telefonskih poziva 

- drugi poslovi iz svoga područja rada te obavljanje drugih operativnih poslova Komore, 

po nalogu predsjednika i/ili glavne tajnice Komore. 

 

Komora za financijsko-računovodstvene poslove ima stalne vanjske suradnike. 

Interexpert d.o.o. je tvrtka angažirana za nadzor i kontrolu financijsko računovodstvenog 

poslovanja. 

 

Data design d.o.o. je tvrtka angažirana je za poslove računovodstva. 

 

U obavljanju stručnih, administrativnih, pravnih i drugih poslova radi osiguravanja redovitog tekućeg 

poslovanja i obavljanja djelatnosti Komore redovito se zaprimaju i otpremaju odgovarajući akti. 
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U urudžbenom zapisniku Komore u 2019. godini evidentirano je ukupno 5.413 ulaznih akata i 23.945 

izlaznih akata.  

Pregled ulazne pošte po vrsti  

UPITI ZA PRAVNA MIŠLJENJA 166

DOPISI TAJNIŠTVU 177

PROMJENA PODATAKA U IMENICIMA 474

ZAHTJEV ZA PRESLIKU RJEŠENJA 46

PEČATI  62

UGOVOR 19

ZAHTJEV - POTVRDA ČLANSTVU 683

POTVRDE ZA SAMOSTALNE UREDE . 22

SKUPNA POTVRDA 48

RAČUNI 1000

PUTNI NALOZI 194

DOPISI UPUĆENI PREDSJEDNICI KOMORE I UPRAVNOM 

ODBORU 20

UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 293

UPIS U IMENIK VODITELJA GRAĐENJA 283

UPIS U IMENIK VODITELJA RADOVA 24

UPIS U EVIDENCIJU TEHNIČARA GRAĐEVINSKE STRUKE 71

STRANCI 56

OTVARANJE SAMOSTALNIH UREDA 31
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ZATVARANJE SAMOSTALNIH UREDA 15

RJEŠENJA O MIROVANJEU ČLANSTVA 212

RJEŠENJE O PREKIDU MIROVANJA 81

RJEŠENJA O ISPISU 45

STEGOVNI SUD 20

VRAĆENA POŠTA  43

OSTALA POŠTA (dopisi, obavijesti, pozivi razni, upiti i sl) 

 

1328

UKUPNO 5413

 

 

Pregled izlazne pošte po vrsti  

Pravna mišljenja 166 

Dopisi Tajništvu 150 

Preslike rješenja 46 

Pečati 680 

Ugovori 50 

Potvrde o članstvu  683 

Potvrda samostalnim uredima 22 

Skupna potvrda 48 

Računi 1100 

Dopisi predsjednici Komore i Upravnog odbora 20 
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Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 286 

Rešenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja 276 

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja radova 24 

Potvrde o upisu u Evidenciju tehničara 70 

Rješenje - stranci 52 

Rješenje o otvaranju samostalnog ureda 31 

Rješenje o zatvaranju samostalnog ureda 15 

Rješenje o mirovanju članstva 212 

Rješenje o aktiviranju 81 

Poslane iskaznice 338 

Poslane ploče 34 

Članarine 224 

STEGOVNI SUD 83 

Ostali dopisi, odgovori, upute članarine i sl. 19254 

 

UKUPNO 23945 

 

  



Izvještaj o izvršenju Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva  
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.  

 

19 
 

4. REDOVITE AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA RADA KOMORE 

Komora je pravna osoba javnog prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o 

komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: 

Zakon), drugim posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u upravnom području 

prostornoga uređenja i gradnje, posebnim zakonom koji uređuje priznavanje inozemnih stručnih 

kvalifikacija i Statutom Komore. 

Tijela Komore su Skupština, Nadzorni odbor, Upravni odbor i predsjednica. 

Skupština je u 2019. godini održala četiri sjednice: 

 26. siječnja 2019. - u Zagrebu  

 27. travnja 2019. – u Šibeniku 

 22. - 29. listopada 2019. – pisana sjednica 

 6. prosinca 2019. – u Zagrebu. 

Na održanim sjednicama razmatrane su 23 točke dnevnog reda iz djelokruga rada Skupštine.  

Pisana sjednica održana je radi donošenja općih akata u postupku usklađenja sa Zakonom o 

izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje i 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu 

i prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 110/19) koji su stupili na snagu 23. studenoga 2019. 

godine. 

 

Prema prijelaznoj odredbi članka 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i 

komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Komore su dužne u roku od 90 dana od 

dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti organizaciju, poslovanje, statut i druge opće akte s 

odredbama toga zakona. Slijedom navedenoga po hitnom postupku doneseni su: 

1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore 

inženjera građevinarstva 

2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
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3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o područnim odborima Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva 

4. Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili 

povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 

 

Nadzorni odbor je u 2019. godini održao tri sjednice. 

- 2. travnja 2019. 

- 17. listopada 2019. 

- 18. studenog 2019. 

Nadzorni odbor nadzire: 

– provedbu Statuta i drugih općih akata Komore,  

– materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore, 

– rad Tajništva Komore 

– Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština. 

 

Nadzorni odbor Komore je u skladu s ovlastima iz Zakona i Statuta nadzirao financijsko poslovanje 

Komore te provedbu Statuta i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza 

članova Komore. Na sjednicama je razmatrao ukupno devet točaka dnevnog reda iz svojeg djelokruga.  

Redovitim aktivnostima i radom Komore sukladno programskim odrednicama koje donosi Skupština 

upravlja predsjednik Komore odnosno Upravni odbor Komore.  

 

Upravni odbor je u 2019. godini održao ukupno deset sjednica, a jedna je od njih održana pisanim 

putem. Na održanim sjednicama razmatrane su ukupno 73 točke dnevnog reda, a razmatrane su teme 

iz djelokruga Upravnog odbora kako slijedi: 

- financijsko-planska dokumentacija za Komoru, s ciljem osiguranja ispravnog računovodstveno-

financijskog sustava organizacije, usklađenosti transakcija s propisima, ekonomičnosti, 
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djelotvornosti, ostvarenja postavljenih ciljeva i zaštite imovine kroz računovodstvena načela i 

politiku konta 

- razmatranje mogućnosti realizacije pričuvnih financijskih sredstava 

- aktivnosti Komore u odnosu na provedbu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 

prostornom uređenju 

- aktivnosti u pripremi redovitih skupština Komore  

- aktivnosti u pripremi 14. Dana ovlaštenih inženjera građevinarstva u Opatiji 

- aktivnosti na provedbi stalnog stručnog usavršavanja u provedbi Zakona o komori arhitekata i 

komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 

- aktivnosti na implementaciji Poslovnog informacijskog sustava HKIG-a radi obveze uvođenja 

e-sustava poslovanja  

- Odluka o dodjeli nagrade Kolos za životno djelo 

- aktivnosti za obnovu ugovora o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti u 

inženjerskim poslovima i djelatnostima u gradnji za razdoblje do 1. lipnja 2020. 

- imenovanja članova povjerenstava i odbora Komore 

- izvješće o provedenim nadzorima nad radom članova Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva  

- plan normativnih aktivnosti u 2019. godini 

- pripreme za raspisivanje izbora za predsjednike i članove vijeća područnih odbora 

- sporazum o suradnji između HZN-a i HKIG-a 

- aktivnosti vezane uz promjenu zakonodavne regulative u odnosu na ovlaštene voditelje 

građenja/radova 

- prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva 

- prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku 

- prijedlog Liste sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva 
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- prijedlog Odluke o imenovanju stegovnog tužitelja i zamjenika stegovnog tužitelja Hrvatske 

komore inženjera građevinarstva 

- prijedlog Odluke o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Hrvatskoj 

komori inženjera građevinarstva 

- prijedlog Odluke o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva 

- 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 

- priprema Skupštine 

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

- ugovaranje izrada korporativne komorske kartice za digitalno potpisivanje dokumenata 

- prijedlog za pokretanje izrade tipskih troškovnika za određene skupine građevinskih radova  

- prijedlog s konačnim prijedlogom - Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

- prijedlog s konačnim prijedlogom - Pravilnik o javnim knjigama Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva 

- prijedlog s konačnim prijedlogom - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o KOLOSU nagradi Hrvatske 

komore inženjera građevinarstva 

- prijedlog s konačnim prijedlogom - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za 

usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva 

- prijedlog s konačnim prijedlogom - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom nadzoru nad 

radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

- prijedlog s konačnim prijedlogom - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske 

komore inženjera građevinarstva 
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- prijedlog s konačnim prijedlogom - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o područnim odborima 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

- prijedlog s konačnim prijedlogom - Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za 

pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih stručnih 

kvalifikacija. 

 

Upravni odbor usmjerio je aktivnosti na istupanje u odnosu na izmjene Zakona o komori arhitekata i 

komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju e Zakona o poslovima i djelatnostima 

prostornoga uređenja i gradnje i osobito na intenziviranje suradnje s resornim Ministarstvom i drugim 

relevantnim institucijama s ciljem pozicioniranja Komore kao institucije koja će podupirati i promicati 

razvoj i zaštitu inženjerske struke u poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja i vođenja 

građenja uzimajući u obzir zaštitu javnog interesa i interesa trećih osoba.  

Komora kroz ustroj i područje rada kontinuirano radi na osiguravanju kvalitetnog, stručnog i 

odgovornog obavljanja poslova reguliranih profesija u graditeljstvu.  

Upravni odbor je donio i sve akte iz svoje nadležnosti vezane za usklađivanje poslovanja s novim 

zakonima. 

 

Predsjednica Komore predstavlja i zastupa Komoru, odgovora za zakonitost njezina rada te obavlja 

druge poslove određene Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 

prostornom uređenju te Statutom Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Funkciju obavlja 

profesionalno na temelju ugovora o radu u punom radnom vremenu. 
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5. AKTIVNOSTI KOMORE U 2019. 

5.1. Općenito 

U proteklom izvještajnom razdoblju Komora je, uz obavljanje javnih ovlasti, provodila i niz drugih 

aktivnosti s ciljem promicanja struke, informiranja stručne i šire javnosti o postignućima graditeljske 

struke te pružanja pomoći članovima Komore kroz savjetodavne i pravne usluge.  

Posebna pozornost posvećena je i provedbi stručnog nadzora nad radom članova kao i daljnjem 

razvijanju međunarodne suradnje kao i suradnje sa strukovnim komorama i strukovnim udruženjima. 

Nastavljena je suradnja s HZN-om, održani su sastanci u Ministarstvu uprave radi implementacije 

usluga Komore u sustav E-građani. 

Osim toga, provodio se program stručnog usavršavanja, a popis svih održanih seminara naveden je u 

točki 5.6. 

Slijedi detaljniji izvještaj pojedinih značajnih aktivnosti.  

 

5.2. Suradnja s resornim ministarstvom 

Proteklu godinu obilježile su aktivnosti vezane uz izmjenu regulative u odnosu na voditelje građenja i 

voditelje radova. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo je u 2019. godini najavljene izmjene Zakona 

o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakona o komori arhitekata i komorama 

inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Tim izmjenama ukinuto je obvezno članstvo za 

voditelje građenja i voditelje radova unatoč argumentiranom protivljenju Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva, Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera strojarstva, Hrvatske komore 

inženjera elektrotehnike, Hrvatske udruge poslodavaca, Sindikata graditeljstva Hrvatske i brojnih 

izvođačkih tvrtki kao i pojedinaca članova Komore. 

Komora je tijekom 2019. godine uputila niz dopisa vezanih uz izmjene Zakona o poslovima i 

djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u 

graditeljstvu i prostornom uređenju: 
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- 8. ožujka 2019. Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja upućeno je očitovanje 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva na Službenu opomenu Europske komisije br 

2018/2285 

- 22. ožujka 2019. četiri komore uputile su dopis ministru gospodarstva poduzetništva i obrta te 

se upozorava na nova financijska i administrativna opterećenja koja su nametnuta 

gospodarstvu izmjenama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019.  

- 29. ožujka 2019. četiri komore uputile su dopis resornom ministru Predragu Štromaru radi 

upozorenja na probleme i posljedice koje mogu nastupiti ukidanjem imenika ovlaštenih 

voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova 

- 2. travnja 2019. pomoćnici ministra Maji Mariji Nahod upućene su primjedbe na prijedlog 

zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u 

graditeljstvu i prostornom uređenju 

- 8. travnja 2019. četiri komore uputile su dopis predsjedniku Vlade RH s obrazloženjem da se 

donošenjem predloženih izmjena neće postići proklamirani ciljevi već upravo suprotno 

- 6. svibnja 2019. četiri komore uputile su dopis predsjedniku Hrvatske udruge poslodavaca, 

Davoru Majetiću 

- 7. svibnja 2019. četiri komore uputile su dopis Klubu zastupnika HDZ-a, g. Branku Bačiću 

- 20. svibnja 2019. HKIG uputila je dopis Hrvatskom uredu za osiguranje, i Croatia osiguranju 

- 29. svibnja 2019. četiri komore opetovano se obraćaju predsjedniku Vlade RH 

- 17. lipnja 2019. četiri komore još jednom upućuju dopis predsjedniku Vlade RH (u prilogu su 

dostavljeni i dopisi HUP-a i Sindikata graditeljstva) 

- 24. lipnja 2019. četiri komore po četvrti puta upućuju apel predsjedniku Vlade o mogućim 

štetnim posljedicama donošenja izmjena ova dva zakona 

- 3. srpnja 2019. četiri komore upućuju dopis predsjedniku Kluba HDZ-a g. Branku Bačiću 

- 17. srpnja upućeni su dopisi svim klubovima zastupnika i posebno pojedinim nezavisnim 

zastupnicima poimence 

- 19. rujna 2019. četiri komore uputile su predsjedniku Vlade zamolbu za sastanak na temu 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 
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gradnje te Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom 

uređenju 

- 14. listopada 2019. četiri komore dale su objavu za medije 

- 28. listopada 2019. četiri komore ponovo upućuju dopis svim klubovima zastupnika i svim 

nezavisnim zastupnicima s fonogramom saborske sjednice prvog čitanja s obrazloženjima i 

komentarima komora na niz činjenično netočnih i pogrešnih navoda državnog tajnika Željka 

Uhlira iznesenih u prvom čitanju. 

 

Svi članovi Komore pozvani su da se uključe u e-savjetovanje o ta dva zakona.  

Strukovne komore su zajednički od prof. dr.sc. Jasne Omejec zatražile pravno mišljenje o ustavno-

pravnom aspektu ovih zakona. Predmetno mišljenje dostavljeno je predsjedniku Vlade i saborskim 

zastupnicima prije drugog čitanja. 

Sve aktivnosti su konstantno koordinirane s predsjednicima ostalih triju inženjerskih komora. Održan 

je niz sastanaka radi pripreme detaljnih primjedbi na predmetne zakone u e-savjetovanju. Pripremljeni 

su i amandmani za saborske zastupnike u prvom i drugom čitanju. Predsjednica je održala niz 

sastanaka sa saborskim zastupnicima i predsjednicima klubova zastupnika. 

Dano je 6 priopćenja za medije, pripremljen je demanti o 15 netočnosti koje je iznosilo Ministarstvo. U 

različitim medijima plasirano je više od 70 medijskih objava, Komora je inicirala konferenciju za medije 

i kratko izvješće za novinare. 

Na 14. Danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva u Opatiji organiziran je okrugli stol o 

promjeni zakona i brojni mediji su prenijeli o oprečnim stajalištima struke i resornog ministarstva. 

Organizirano je također niz medijskih nastupa predsjednice Komore.  

Na ovu temu poslana su četiri dopisa članovima i objavljeni su brojni tekstovi na internetskoj i 

Facebook stranici Komore. 
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5.3. Povjerenstva i odbori 

Upravni odbor Komore za pojedina pitanja može imenovati radne skupine i druga povjerenstva prema 

potrebi. 

U 2019. godini radila su sljedeća povjerenstva i radne grupe: 

- Povjerenstvo za financije 

- Povjerenstvo za zakonodavstvo 

- Povjerenstvo za međunarodnu suradnju 

- Povjerenstvo za osiguranje 

- Povjerenstvo za pitanja struke 

- Povjerenstvo za dodjelu nagrade Kolos 

- Povjerenstvo za dodjelu novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

- Povjerenstvo za dodjelu nagrada studentima građevinskih studija u Republici Hrvatskoj 

- Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

- Povjerenstvo za informatizaciju 

- Povjerenstvo za javnu nabavu 

- Povjerenstvo za normiranje poslova i usluga 

- Radna skupina za BIM. 

 

5.3.1 Povjerenstvo za financije 

Povjerenstvo za financije radi u sastavu: 

 

- Branko Poljanić, dipl.ing.građ., predsjednik  

- Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ. 

- Sergej Črnjar, dipl.ing.građ. 

- Marko Jerinić, dipl.ing.građ. 

- Andrino Petković, dipl.ing.građ. 

- Jurica Vrdoljak, dipl.ing.građ. 
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U izvještajnom razdoblju održana su četiri sastanka. Povjerenstvo kontinuirano prati izvršenje Plana 

prihoda i rashoda Komore. 

 

5.3.2 Povjerenstvo za zakonodavstvo 

Povjerenstvo za zakonodavstvo radi u sastavu: 

1. Jurica Vrdoljak, dipl.ing.građ., predsjednik 

2. Emilija Barišić, dipl.ing.građ., članica 

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

4. Barbara Peruško, dipl.ing.građ., članica 

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

6. Ante Maslać, dipl.ing.građ., član 

7. Adela Gizdić, dipl.ing.građ., članica 

8. Igor Petrović, dipl.ing.građ. 

9. Ivan Totić, dipl.ing.građ.  

10. Željko Sokolić, dipl.ing.građ. 

11. Marijan Prša, dipl.ing.građ. 

 

U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo je razmatralo nacrte općih akata, održane su četiri sjednice od 

kojih dvije pisanim putem. 

Zadaće Povjerenstva za zakonodavstvo su: praćenje promjena zakonodavstva koje se odnosi na 

graditeljsku struku i djelatnost graditeljstva, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge u postupku 

donošenja i izmjena tih propisa. U suradnji s glavnom tajnicom i pravnom službom izrađuje nacrte 

općih akata Komore, odnosno nacrte izmjena i dopuna tih akata. Daje prijedloge tumačenja odredbi 

Statuta Komore, poslovnika o radu tijela Komore, pravilnika, odluka i pojedinačnih akata. Daje 

mišljenja o usklađenosti pojedinih akata Komore sa Statutom Komore te po potrebi obavlja i druge 

poslove. 
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5.3.3 Povjerenstvo za međunarodnu suradnju 

 

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju radi u sastavu: 

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

2. Ivan Paska, dipl.ing.građ., član 

3. Adela Visković, dipl.ing.građ., članica 

4. Željko Sokolić, dipl.ing.građ., član 

5. Zvonimir Sever, dipl.ing.građ., član 

6. Marko Bišćan, dipl.ing.građ., član 

7. Slaven Novinc, dipl.ing.građ., član 

8. Marko Vajdić, dipl.ing.građ., član 

 

U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo je održalo jedan sastanak, pojedini članovi Povjerenstva bili su 

angažirani kao predstavnici Komore na organiziranim međunarodnim događanjima. Aktivnosti 

Povjerenstva detaljno su opisane u točki 5.6. 

 

5.3.4 Povjerenstvo za osiguranje 

Povjerenstvo za osiguranje radi u sastavu 

1. dr.sc. Danko Holjević, dipl.ing.građ., predsjednik  

2. Vjekoslav Leko, dipl.ing.građ., član  

3. Marijan Ricov, dipl.ing.građ., član  

4. Ozren Sudić, dipl.ing.građ., član (podnio ostavku 25.4.2019.) 

5. Zlatko Prpić, dipl.ing.građ., član 

6. dr.sc. Božo Soldo, dipl.ing.geot. 

 

Povjerenstvo je u 2019. godini održalo dva sastanka. Povjerenstvo je dovršilo Prijedlog poziva za 

dostavu ponuda za usluge obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti članova Komore. 



Izvještaj o izvršenju Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva  
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.  

 

30 
 

 

5.3.5 Povjerenstvo za pitanja struke 

Povjerenstvo za pitanja struke radi u sastavu: 

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

2. dr.sc. Davor Milaković, dipl.ing.građ., član  

3. Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ., član  

4. Tihana Mijić, dipl.ing.građ., članica  

5. Davorka Stepinac, dipl.ing.građ., članica 

6. Pero Šiša, dipl.ing.građ., član 

7. Rodoljub Lalić, dipl.ing.građ., član 

8. Tomislav Pitlović, dipl.ing. građ., član 

9. Hrvoje Damić, struč.spec.aedif., član 

10. Goran Grget, dipl.ing.građ., član  

11. Zlatko Taritaš, dipl.ing.građ., član 

12. Marijan Prša, dipl.ing.građ., član 

U 2019. godini održane su tri sjednice u Zagrebu, međutim Povjerenstvo je održalo četiri konzultacije 

pisanim putem radi formuliranja mišljenja o dostavljenim pitanjima. 

Povjerenstvo je također dostavilo Upravnom odboru prijedlog za pokretanje izrade tipskih troškovnika 

za određene skupine građevinskih radova. 

 

5.3.6 Povjerenstvo za dodjelu nagrade Kolos 

Povjerenstvo za nagrade Komore radi u sastavu: 

 

1. prof.dr.sc. Neven Kuspliić, dipl.ing.građ., predsjednik  

2. dr.sc. Antun Szavits Nossan, dipl.ing.građ., član 

3. izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić, dipl.ing.građ., članica 

4. dr.sc. Vladimir Skendrović, dipl.ing.građ., član 
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5. prof.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ., član 

6. Ivan Paska, dipl. ing.građ., član 

7. Aleksej Dušek, dipl.ing.građ., član 

8. Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., predsjednica Komore 

9. Aljoša Fuštar dipl.ing.građ., član 

10. dr.sc. Josip Marušić, dipl.ing.građ., član 

U izvještajnom razdoblju održan je jedan sastanak. Evaluirani su pristigli prijedlozi za dodjelu nagrade 

Kolos i donesena je odluka o nagrađenim kandidatima. 

Povjerenstvo je uputilo predsjednici Komore inicijativu za izmjenu Pravilnika o dodjeli Kolosa. 

 

5.3.7 Povjerenstvo za dodjelu novčane pomoći članovima Komore 

Povjerenstvo radi u sastavu: 

1. Andrino Petković, dipl.ing.građ., predsjednik 

2. Branko Poljanić, dipl.ing.građ. 

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

4. Valentina Grubešić, dipl.ing.građ. 

5. Emil Dereš, dipl.ing.građ. 

 

U 2019. godini održana je jedna sjednica. Razmatrana su tri zahtjeva za dodjelu novčane pomoći 

članovima Komore. Novčana pomoć odobrena je u sva tri predmeta u skladu s Pravilnikom o dodjeli 

novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva u maksimalnom iznosu od 

10.000 kuna. 

 

5.3.8 Povjerenstvo za dodjelu nagrada studentima građevinskih studija u Republici 

Hrvatskoj 
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Povjerenstvo za dodjelu nagrada studentima građevinskih studija u RH za 2019. godinu imenovano je 

u sastavu:  

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

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

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

4. dr.sc. Josip Atalić, dipl.ing.građ., član 

5. mr.sc. Željko Lebo, dipl.ing.građ., član. 

 

1. Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu novčanih nagrada i stipendija studentima 

građevinskih studija u RH za tekuću akademsku godinu 2019/20. objavljen je 30. listopada 2019. 

god. s rokom prijava do 15. studeni 2019. Programom natječaja je određeno stipendiranje osam 

studenata. 

2. Na Natječaj je pristiglo 15 prijava. Valjanih je prijava 14., jer se jedna odnosi na studenticu prve 

godine, a novčane se nagrade prema Pravilniku i Natječaju dodjeljuju samo studentima druge 

godine diplomskih studija u RH. 

3. Povjerenstvo je provelo postupak u skladu s Pravilnikom i Natječajem. Povjerenstvo je 

jednoglasno odlučilo pristigle prijave bodovati kako slijedi: 

a/ broj bodova iz preddiplomskog studija građevinarstva jednak je umnošku srednje ocjene 

preddiplomskog studija i broja ukupno postignutih ECTS bodova tijekom preddiplomskog 

studija 

b/ broj bodova iz diplomskog studija građevinarstva jednak je sumi umnožaka ocjena i 

pripadajućih ECTS-a za pojedini predmet 

c/ znanstveni i stručni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WoS donose 50 

bodova/radu 

d/  znanstveni i stručni radovi objavljeni u ostalim časopisima donose 25 bodova/radu. 

 

Predsjednik Povjerenstva je uz predsjednicu Komore prisustvovao potpisivanju ugovora o 

stipendiranju studenata. 
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5.3.9 Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova Komore 

Obavljanje nadzora nad radom članova Komore uređeno je odredbama članaka 41. do 44. Zakona o 

komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 

78/2015.). Zakonom se propisuju ovlasti Komore o provođenju stručnog nadzora nad radom članova 

Komore, način postupanja u slučaju da se tijekom nadzora utvrde nepravilnosti, obveze Komore u 

pogledu izrade godišnjeg izvješća o provedenim nadzorima i godišnjeg plana nadzora, te obveza 

suradnje s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja. 

Stručni nadzor nad radom članova Komore provodi se od siječnja 2013. godine kada je donesen prvi 

Pravilnik o nadzoru nad radom članova Komore. 

Stručni nadzor nad radom članova Komore ima savjetodavno i edukativno obilježje. Provodi se sa 

svrhom provjere ispunjavanja i usklađenosti postupanja članova Komore s odredbama propisa iz 

područja građenja i/ili pravilima struke u vezi s projektiranjem i/ili stručnim nadzorom građenja, 

vođenjem građenja i vođenjem radova te osobito s općim aktima Komore, odnosno Statutom Komore, 

Kodeksom strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva. 

Stručni nadzor nad radom provodi Povjerenstvo Komore imenovano za tu svrhu, odnosno 

Povjerenstvo čiji su članovi neposredni provoditelji nadzora, uz mogućnost sudjelovanja i drugih 

članova Komore u funkciji savjetnika specijalista za pojedine strukovne smjerove. 

U Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

imenovani su: 

1. Adela Visković, dipl.ing.građ, predsjednica 

2. mr.sc. Mihaela Zamolo, dipl.ing.građ, članica 

3. Eugenio Močinić, dipl.ing.građ, član 

4. Jelena Tomaš dipl.ing.građ, članica 

5. Gordana Ratkajec, dipl.ing.građ, članica 

6. Bruno Škacan, dipl.ing.građ., član 

7. Zlatko Belošević, dipl.ing.građ., član 

8. Marijan Prša, dipl.ing.građ., član 
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Imajući na umu da je osnovni cilj provedbe stručnog nadzora poboljšati kvalitetu pruženih usluga, 

Povjerenstvo osobitu pozornost posvećuje davanju potrebnih uputa za otklanjanje utvrđenih 

nepravilnosti kod nadziranih osoba. 

Povjerenstvo je u 2019. godini održalo pet sjednica. 

Predsjednica Povjerenstva može odlučiti da se u stručni nadzor uključe, osim članova Povjerenstva, i 

drugi članovi Komore iz pripadajućeg područnog odbora nadzirane osobe, u funkciji savjetnika – 

specijalista. 

Povjerenstvo je 6. veljače 2019. godine usvojilo Godišnji plan stručnog nadzora nad radom članova 

Komore u 2019. godini s planiranom projekcijom stručnih nadzora za 2019. godinu. 

Svi članovi Povjerenstva potpisali su izjavu o povjerljivosti. 

Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova Komore održalo je u 2019. godini pet sjednica. 

Na sjednicama se analiziralo i usuglašavalo postupanje i rad provoditelja stručnog nadzora i 

pripremalo se za provedbu stručnog nadzora, provjera i prikupljanje podataka potrebnih za 

provođenje nadzora. 

Za potrebe rada Povjerenstva Tajništvo Komore pripremilo je predloške dokumenata za ujednačeno 

postupanje u provedbi stručnog nadzora, te osiguralo pravnu pomoć kao i tehničku pomoć za rad 

Povjerenstva. 

Godišnjim planom stručnog nadzora nad radom članova Komore u 2019. godini predviđena su 32 

stručna nadzora, a svi su oni i provedeni.  

Tijekom 2019. godine provedena su i tri izvanredna stručna nadzora prema zahtjevu Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja. 

U provedbi stručnih nadzora nad radom članova Komore u 2019. godini nisu utvrđene nepravilnosti na 

temelju kojih bi bilo potrebno poduzimati bilo kakve mjere predviđene Pravilnikom o stručnom 

nadzoru nad radom članova Komore. 

Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova Komore je tijekom 2019. godine obavilo sve 

normativne i administrativne aktivnosti za rad Povjerenstva. 
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Budući da je osnovni cilj provedbe stručnog nadzora poboljšati kvalitetu pruženih usluga, Povjerenstvo 

će i dalje osobitu pozornost usmjeriti na davanje potrebnih uputa za otklanjanje utvrđenih 

nepravilnosti kod nadziranih osoba. 

 

5.3.10 Povjerenstvo za informatizaciju 

Povjerenstvo za informatizaciju radi u sastavu: 

1. Berislav Rupčić, dipl.ing.građ., predsjednik 

2. dr.sc. Matej Mihić, mag. ing. aedif., član 

3. Josip Brajdić, dipl.ing.građ., član 

4. Goran Jukić, struč.spec.ing.aedif., član 

5. Maja Mrkonjić, mag.ing.aedif., članica. 

 

U izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice. Osnovna je zadaća ovoga Povjerenstva pripremiti 

prijedlog oblikovanja nove internetske stranice. Razlog da se izradi nova web-stranica Komore prioje 

svega je taj da se članovima omogući pristup što većem broju informacija o radu Komore i pojedinih 

radnih tijela kao i pristup sadržajima koji su potrebni u radu ovlaštenih inženjera (pročišćeni tekstovi 

zakona i pravilnika, mišljenja ministarstava koja je ishodila HKIG i sl…).  

Prilikom kreiranja stranice i organizacije sadržaja potrebno je voditi računa da bude prilagođena i 

osuvremenjena prema obrascu modularnih stranica. Nadalje, potrebno je uzeti u obzir digitalnu 

pristupačnost internetske stranice te se nova stranica treba izraditi u skladu s Prijedlogom standarda 

digitalne pristupačnosti.  

Posebno se pazilo na oblikovanje prostora za novi sadržaj koji će biti dostupan članovima Komore uz 

logiranje, a to se prije svega odnosi na osobne stranice članova kao i na omogućavanje pristupa web 

seminarima u sklopu stručnog usavršavanja. 

U 2019. godini pripremljen je prijedlog novog izgleda i rasporeda sadržaja web-stranice te su u tijeku 

aktivnosti na programiranju cjelovite stranice. Nadalje slijede aktivnosti na usklađivanju i povezivanju 

osobnih stranica članova te aktivnosti potrebne za pokretanje webinara (potrebna oprema za 

snimanje, kreiranje prostora za pohranu videomaterijala i sl..) i 
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5.3.11  Povjerenstvo za javnu nabavu 

Povjerenstvo za javnu nabavu radi u sastavu: 

1. KARMEN KOMLJEN PETOŠIĆ, mag.ing.aedif., predsjednica 

2. mr.sc. MIROSLAV BLANDA, dipl.ing.građ., član 

3. BRANIMIR BARAČ, dipl.ing.građ. 

4. SRĐAN LAŠIĆ, dipl.ing.građ., član 

5. SERGEJ ČRNJAR, dipl.ing.građ., član 

6. HELENA JEFTIMIJA, dipl.ing.građ., članica 

7. ZDENKO MAHMUTOVIĆ, dipl.ing.građ., član 

8. dr.sc. MIROSLAV ŠIMUN, dipl.ing.građ. član 

9. DAVOR PARADŽIK, dipl.ing.građ., član 

10. MARIJANA ZVONAR, dipl.ing.građ., članica 

11. RUŽICA PALIJAN, dipl.ing.građ., članica 

12. TOMISLAV KRIZMANIĆ, dipl.ing.građ., član 

13. VEDRANA ŠARIĆ, dipl.ing.građ., članica 

14. SINIŠA RADAKOVIĆ, dipl.ing.građ., član 

15. DARKO JUKIĆ, dipl.ing.građ., član 

16. JOSIP BRAJDIĆ, dipl.ing.građ., član 

17. ŽELJKA ŠARIĆ, dipl.ing.građ., članica 

18. VESNA ROGULJA, dipl.ing.građ., članica 

19. MARIJA SOJČIĆ, dipl.ing.građ., članica 

 

U izvještajnom razdoblju održano je ukupno pet sastanaka članova Povjerenstva. Svi su članovi 

podijeljeni na dvije radne skupine, a to su: 

1. Radna skupina za izradu III. izdanja Smjernica za javnu nabave usluga 

2. Radna skupina za izradu I. izdanja Smjernica za javnu nabavu radova. 
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5.3.12 Povjerenstvo za normiranje poslova i usluga 

1. IGOR DŽAJIĆ, dipl.ing.građ., predsjednik 

2. TIHANA MIJIĆ, dipl.ing.građ., članica 

3. VEDRANA ŠARIĆ, dipl.ing.građ., članica  

4. VEDRANA TUDOR, dipl.ing.građ., članica 

5. dr.sc. MATEJ MIHIĆ, mag.ing.aedif., član 

6. IVAN MARKIĆ, dipl.ing.građ., član 

7. GORAN GRGET, dipl.ing.građ. član 

8. DUBRAVKA ŠESTAN, ing.građ., članica 

9. SRĐAN LAŠIĆ, dipl.ing.građ., član. 

10. IVAN KNEŽEVIĆ, dipl.ing.građ., član 

 

Povjerenstvo za normiranje poslova i usluga održalo je u 2019. godini dvije sjednice. Provedena je 

detaljna analiza postojećeg Pravilnika o standardu usluga radi dogovora o daljnjem postupanju. 

 

5.3.13  Radna skupina za BIM 

Radna skupina radi u sastavu: 

1. mr.sc. Igor Džajić, dipl.ing.građ. – predsjednik 

2. Filip Andabaka, dipl.ing.građ. 

3. mr.sc. Dražen Galić, dipl.ing.građ. 

4. Denis Šimenić , dipl.ing.građ. 

5. Martina Pavlović Cerinski, dipl.ing.građ. 

6. Anton Ecimović, dipl.ing.građ.  

7. dr.sc. Mirko Grošić, dipl.ing.građ.  

8. Hrvoje Šolman, dipl.ing.građ. 

9. dr.sc. Zlata Dolaček Alduk, dipl.ing.građ. 
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Radna skupina za BIM osnovana je 4. prosinca 2019. Održan je jedan sastanak u 2019. godini radi 

dogovora o daljnjim aktivnostima. 

 

5.3.14  Radna skupina za Tehničke smjernice za hidrologiju 

1 dr.sc. Damir Bekić, dipl.ing.građ.  GF Zagreb  

2 dr.sc. Josip Rubinić, dipl ing.građ.   GF Rijeka  

3 Damir Jukić, dipl.ing.građ.    GF Split  

4 dr.sc. Tamara Brleković, dipl.ing.građ.  GF Osijek  

5 Gordana Bušelić    DHMZ  

6 dr.sc. Darko Barbalić, dipl.ing.građ.   Hrvatske vode Zagreb  

7 Berislav Rupčić, dipl.ing.građ.  Geokon  

8 dr.sc. Marijan Babić, dipl.ing.građ.   Institut IGH  

   

Radna skupina održala je u prosincu sastanak radi dogovora o aktivnostima na pripremi izrade 

Tehničkih smjernica za hidrologiju. 

 

5.4 Stručno usavršavanje članova 

Komora ustrojava, organizira i provodi stručno usavršavanje u okviru javnih ovlasti propisanih 

zakonom. 

Osnova za stručno usavršavanje članova utvrđena je Pravilnikom o stručnom usavršavanju osoba 

građevinske struke i Programom stručnog usavršavanja HKIG-a. 

Na temelju Pravilnika o stručnom usavršavanju imenovan je Odbor za stručno usavršavanje. 

Odbor za stručno usavršavanje radio je u sastavu: 

• Miljenko Srkoč, dipl.ing.građ.,  

• dr.sc. Božo Soldo, dipl.ing.građ. 

• dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.građ. 
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• dr.sc. Lino Fučić, dipl.ing.građ.  

• Darko Ojvan,dipl.ing.građ. 

 

Posebno je imenovano i Povjerenstvo za pripremu seminara za Dane Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva radi pripreme programa stručnih seminara.  

Povjerenstvo je u 2019. godini radilo u sastavu: 

1. Miljenko Srkoč, dipl.ing.građ., predsjednik  

2. dr.sc. Lino Fučić, dipl.ing.građ. 

3. dr.sc. Josip Galić, dipl.ing.građ. 

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

5. Anton Filipović, dipl.ing.građ. 

6. dr.sc. Danko Biondić, dipl.ing.građ. 

7. Željko Pavlin, dipl.ing.građ. 

8. Boris Vranješ, dipl.ing.građ. 

9. dr.sc. Leo Matešić, dipl.ing.građ. 

10. dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.građ. 

11. dr.sc. Davor Grandić, dipl.ing.građ. 

12. dr.sc. Ivica Džeba, dipl.ing.građ. 

13. dr.sc. Zlatko Šavor, dipl.ing.građ. 

14. Aleksej Dušek, dipl.ing.građ. 

15. dr.sc. Stjepan Lakušić, dipl.ing.građ. 

16. Nada Marđetko Škoro, dipl.ing.građ. 

17. mr.sc. Mirjana Mašala Buhin, dipl.ing.građ. 

18. dr.sc. Davorin Kolić, dipl.ing.građ. 

19. dr.sc. Vlatka Rajčić, dipl.ing.građ. 

20. Siniša Radaković, dipl.ing.građ. 

21. dr.sc. Davor Grandić ,dipl.ing.građ. 

22. Hrvoje Šolman, dipl.ing.građ. 



Izvještaj o izvršenju Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva  
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.  

 

40 
 

23. Mirko Jurčević dipl.ing.građ. 

 

U 2019. godini održana su ukupno 34 seminara s ukupno 4.120 sudionika. Od ukupnog broja 

seminara 20 je bilo bez kotizacije. 

 

Tablični pregled održanih seminara s brojem sudionika: 

 

Br Datum Tema Predavač/i Mjesto Kotiza
cija 

kn bez 
PDV 

Broj 
sudioni

ka 

 
 
1 

 
 

31.1.2019. 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima Informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  

 
 
Dunja Magaš, 
dipl.ing.građ. 
Danijel Meštrić, 
mag.ing.aedif. 

 
 

Zagreb 

 
 

gratis 

 
 

107 

 
 
2 

 
 

07.2.2019. 

Provedba stručnog nadzora, 
vođenje građevinskog 
dnevnika, završno izvješće 
nadzornog inženjera te 
izjava izvođača o izvedenim 
radovima i uvjetima 
održavanja građevine 

 
Davorin Oršanić, 
dipl.ing.arh. 
dr.sc. Lino Fučić, 
dipl.ing.građ. 
Damir Borović, 
dipl.ing.građ 

 
 

Zagreb 

 
 

400,00 

 
 

75 

 
 
3 

 
 

22.2.2019. 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima Informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  

 
 
Dunja Magaš, 
dipl.ing.građ. 
Danijel Meštrić, 
mag.ing.aedif. 

 
 

Osijek 

 
 

gratis 

 
 

176 

 
 
4 

 
 

22.2.2019. 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  

 
 
Dunja Magaš, 
dipl.ing.građ. 
Danijel Meštrić, 
mag.ing.aedif. 

 
 

Slavonski 
Brod 

 
 

gratis 

 
 

59 

 
 
5 

 
 

1.3.2019. 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  

 
 
Dunja Magaš, 
dipl.ing.građ. 
Danijel Meštrić, 
mag.ing.aedif. 

 
 

Rijeka 

 
 

gratis 

 
 

224 
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6 

 
 

14.3.2019. 

Priprema idejnih projekata 
za izgradnju sustava 
vodoopskrbe i odvodnje i 
edukacija za pripremu GML 
kao obveznog sadržaja 
podneska za izdavanje akata 
za gradnju 
 

 
 
Snježana Đurišić, 
dipl.ing.građ. 
Željko Veseli, dipl.ing.arh. 

 
 

Zagreb 

 
 

300,00 

 
 

51 

 
 
7 

 
 

15.3.2019. 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  

 
 
Dunja Magaš, 
dipl.ing.građ. 
Danijel Meštrić, 
mag.ing.aedif. 

 
 

Split 

 
 

gratis 

 
 

211 

 
 
8 

 
 

21.3.2019. 

Lokacijska i građevinska 
dozvola za infrastrukturne 
građevine s osvrtom na 
upravno-sudsku praksu i 
osvrtom na odredbe o 
komunalnom doprinosu i 
novosti u Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu 

 
Tanja Dodik 
Marta Mustur 

 
Zagreb 

 
250,00 

 
72 

 
 
9 

 
 

28.3.2019. 

Provedba stručnog nadzora, 
vođenje građevinskog 
dnevnika, završno izvješće 
nadzornog inženjera te 
izjava izvođača o izvedenim 
radovima i uvjetima 
održavanja građevine 

 
Davorin Oršanić, 
dipl.ing.arh. 
dr.sc. Lino Fučić, 
dipl.ing.građ. 
Damir Borović, 
dipl.ing.građ 

 
 

Zagreb 

 
 

400,00 

 
 

49 

 
 

10 

 
 

4.4.2019. 

Priprema idejnih projekata 
za izgradnju sustava 
vodoopskrbe i odvodnje i 
edukacija za pripremu GML 
kao obveznog sadržaja 
podneska za izdavanje akata 
za gradnju 
 

 
 
Snježana Đurišić, 
dipl.ing.građ. 
Željko Veseli, dipl.ing.arh. 

 
 

Split 

 
 

300,00 

 
 

32 

 
 
 

11 

 
 

8.5.2019. 

Provedba stručnog nadzora, 
vođenje građevinskog 
dnevnika, završno izvješće 
nadzornog inženjera te 
izjava izvođača o izvedenim 
radovima i uvjetima 
održavanja građevine 

 
Davorin Oršanić, 
dipl.ing.arh. 
dr.sc. Lino Fučić, 
dipl.ing.građ. 
Damir Borović, 
dipl.ing.građ. 

 
 
 

Zagreb 

 
 

400,00 

 
 

37 

 
12 

 

 
9.5.2019. 

 
Postupak mirenja u 
Republici Hrvatskoj 

 
Vitomir Boić, dipl.iur. 

 
Zagreb 

 
300,00 

 
14 

 
 

13 

 
 

22.5.2019. 

Redovito godišnje 
usavršavanje osoba koje 
provode energetske 
preglede građevina i 
energetsko certificiranje 
zgrada  

Dario Ilija Rendulić, 
dipl.ing.el. 
Dina Grgin, dipl.ing.arh. 
Pero Žodan, dipl.ing.stroj. 
dr.sc. Nenad Ferdelji, 
dipl.ing.stroj. 
dr.sc. Igor Balen, 
dipl.ing.stroj. 

 
 

Zagreb 

 
 

gratis 

 
 

121 
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14 

13.-
15.6.2019. 

14. Dani Hrvatske komore 
inženjera građevinarstva 
Program – Prilog 1 

  
Opatija 

 
1.500,

00 

 
1.247 
(1.092

) 
15 27.6.2019. Digitalno upravljanje 

projektnom 
dokumentacijom 
 
 

Baldini studio Zagreb gratis 78 

 
 

16 

 
 

2.7.2019. 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  
 

 
Dunja Magaš, 
dipl.ing.građ. 
Danijel Meštrić, 
mag.ing.aedif. 

 
 

Zadar 

 
 

gratis 

 
 

107 

 
17 

 
31.7.2019. 

Radionica – Korištenje 
informacijskog sustava 
eDozvola – predaja zahtjeva 
i digitalno potpisivanje 
dokumenata 
 

Gordana Špehar Hafizović, 
dipl.ing.arh. 

 
Split 

 
gratis 

 
65 

 
 
 

18 

 
 

17.9.2019. 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  
 

 
Gordana Špehar Hafizović, 
dipl.ing.arh. 

 
 

Osijek 

 
 

gratis 

 
 

118 

 
 
 

19 

 
 

17.9.2019. 
 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  

 
Gordana Špehar Hafizović, 
dipl.ing.arh. 

 
 

Slavonski 
Brod 

 
 

gratis 

 
 

58 

 
 
 

20 

 
 

18.9.2019. 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  

 
Gordana Špehar Hafizović, 
dipl.ing.arh. 

 
 

Zagreb 

 
 

gratis 

 
 

139 

 
 
 

21 

 
 

19.9.2019. 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  

 
Gordana Špehar Hafizović, 
dipl.ing.arh. 

 
 

Dubrovnik 

 
 

gratis 

 
 

61 
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22 

 
19.9.2019. 

Provedba stručnog nadzora, 
vođenje građevinskog 
dnevnika, završno izvješće 
nadzornog inženjera te 
izjava izvođača o izvedenim 
radovima i uvjetima 
održavanja građevine 

 
Davorin Oršanić, 
dipl.ing.arh. 
dr.sc. Lino Fučić, 
dipl.ing.građ. 
Damir Borović, 
dipl.ing.građ 

 
 

Zagreb 

 
 

400,00 

 
 

66 

 
 

23 

 
 

1.10.2019. 
 
 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  

 
Gordana Špehar Hafizović, 
dipl.ing.arh. 

 
 

Varaždin 

 
 

gratis 

 
 

109 

24 26.9.2019. Digitalna revolucija – 
predavanje i interaktivna 
radionica 

Baldini studio Zagreb gratis 118 

 
 

25 

 
 

11.10.2019. 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  

 
 
Gordana Špehar Hafizović, 
dipl.ing.arh. 

 
 

Rijeka 

 
 

gratis 

 
 

234 

 
 

26 

 
 

25.10.2019. 

Prezentacija i predavanje o 
prednostima informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
i nadogradnji sustava e-
dozvole podmodulom e-
konferencija te o novinama 
koje će donijeti Zakon o 
gradnji  

 
 
Gordana Špehar Hafizović, 
dipl.ing.arh. 

 
 

Pula 

 
 

gratis 

 
 

77 

27 8.11.2019. Izmjene ugovora za 
izvođenje građevinskih 
radova 
 

prof.dr.sc. Saša Nikšić Zagreb 200,00 93 

 
28 

 
14.11.2019. 

Provedba stručnog nadzora, 
vođenje građevinskog 
dnevnika, završno izvješće 
nadzornog inženjera te 
izjava izvođača o izvedenim 
radovima i uvjetima 
održavanja građevine 

 
Davorin Oršanić, 
dipl.ing.arh. 
dr.sc. Lino Fučić, 
dipl.ing.građ. 
Damir Borović, 
dipl.ing.građ 

 
Sl. Brod 

 
400,00 

 
23 

29 22.11.2019. Izmjene ugovora za 
izvođenje građevinskih 
radova 
 

prof.dr.sc. Saša Nikšić Varaždin 200,00 28 

 
30 

 
26.11.2019. 

Dosadašnja iskustva u 
postupcima e-konferencija i 
otklanjanje nedoumica 
 

Snježana Đurišić, 
dipl.ing.građ. 

 
Zagreb 

 
gratis 

 
115 

31 28.11.2019. Izmjene ugovora za 
izvođenje građevinskih 
radova 
 

prof.dr.sc. Saša Nikšić Pula 200,00 43 
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32 4.12.2019. U raljama Opće uredbe o 
zaštiti podataka (GDPR) 
 

Dijana Kladar 
Ana Bačić, mag.iur. 

Zagreb gratis 20 

 
33 

 
5.12.2019. 

Provedba stručnog nadzora, 
vođenje građevinskog 
dnevnika, završno izvješće 
nadzornog inženjera te 
izjava izvođača o izvedenim 
radovima i uvjetima 
održavanja građevine 
 

 
Davorin Oršanić, 
dipl.ing.arh. 
dr.sc. Lino Fučić, 
dipl.ing.građ. 
Damir Borović, 
dipl.ing.građ 

 
Zagreb  

 
400,00 

 
44 

 
34 

 
13.12.2019. 

Edukacija za korisnike 
bespovratnih sredstava iz 
ESI fondova – HKIG 
Provedba ugovora o 
radovima 

Dragica Dujić 
Ines Koščević 
Amelia Milanović 

 
Zagreb 

 
gratis 

 
50 

sudionici ukupno: 4.121 
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5.5 Promicanje inženjerske struke  

 

S ciljem promicanja inženjerske struke Komora je u protekloj godini, u okviru planiranih sredstava, 

sufinancirala izdavanje šest stručnih knjiga: 

 

1. Proračun konstrukcija prema EN 1990, I.A. Projektiranje - prof.dr.sc. Boris Androić 

2. Sveučilišni udžbenik „Konstrukcijska geometrija“, autorica: mr.sc. Ivanka Stipančić – 

Klaić 

3. Monografija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

4. Sveučilišna monografija o načelima i postupcima proračuna građevinskih 

konstrukcija, autori J. Dvornik, D. Lazarević i N. Bičanić 

5. Teorija elastičnosti i plastičnosti s metodama rješavanja zadaća, autori: prof.dr.sc. 

Mladenko Rak, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Ivan Duvnjak, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Domagoj 

Damjanović, dipl.ing.građ. 

6. Monografija o prof. Ervinu Nonveilleru – Hrvatsko geotehničko društvo  

 

Kontinuirano se provodi medijska promocija Komore vezano uz pitanja od interesa za rad struke i 

zaštitu javnog interesa. 

Komora ciljano usmjerava medijsku pozornost na pojedine aktivnosti. U protekloj godini je više 

medijskih istupanja bilo vezano za stajališta Komore u odnosu na izmjene Zakona o poslovima i 

djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u 

graditeljstvu. 

Također su posebno medijski isticani i „Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva“ te dodjela 

KOLOSA – godišnje nagrade HKIG-a.  

Predsjednica Komore dala je niz intervjua, istupala je u javnosti, na televiziji i radiju, u skladu s 

ovlastima s ciljem promoviranja i zaštite članstva i struke u cjelini (ukupno .  

Internetska stranica u formi portala kontinuirano se nadopunjava sadržajima vezanim za članstvo u 

Komori kako bi se postigli komunikacijski ciljevi i kako bi informacije od značaja za rad Komore te 
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dostignuća u struci došle do svih kojima su namijenjene. U 2019. godini započeo je rad na izradi nove 

internetske stranice.  

Sve vijesti kontinuirano se objavljuju i na Facebook stranici Komore koja ima 2.275 pratitelja.  

Izvještavanje se obavlja putem internetskih stranica Komore, mailing listom za članstvo, medijima, na 

raznim skupovima, obraćanjem javnosti ili institucijama RH te na druge prikladne načine. 

 

5.6 Međunarodna suradnja 

U okviru međunarodne suradnje Komoru predstavlja predsjednica, članovi Povjerenstva za 

međunarodnu suradnju te drugi članovi zaduženi za pojedina područja rada. 

 

5.6.1 Aktivnosti Povjerenstva za međunarodnu suradnju u 2019. godini: 

1. ECEC (European Council of Engineers Chambers) 11. travnja 2019. i World 

Construction Forum 2019 (WCF2019) u Ljubljani, 8. -11. travnja 2019. 

Sudionici: 

- Nina Dražin Lovrec 

- Adela Visković 

- Zvonimir Sever 

 

2. Inženjerska inicijativa za regionalnu suradnju (IIRS) 13. travnja 2019. u Sofiji, 

Sudionici:_ 

‐ Nina Dražin Lovrec 

‐ Ivan Paska 

‐ Željko Sokolić 

‐ dr.sc. Mirko Orešković 

 

3. Inženjerska inicijativa za regionalnu suradnju (IIRS) 30. 11. - 2. prosinca 2019. u Skoplju,  

Sudionici: 
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- Željko Sokolić  

-  Slaven Novinc 

 

4. ECCE (European Council of Civil Engineers) održana u PODGORICI, 31. svibnja 2019. 

Sudionici: 

‐ Nina Dražin Lovrec 

‐ Ivan Paska 

‐ Željko Sokolić 

 

5. Civil Engineering Summit (CES 2019) 24. - 25. rujna 2019. u Lisabonu 

‐ Nina Dražin Lovrec – održala je predavanje o Zračnoj luci Zagreb 

‐ Zvonimir Sever – održao je predavanje o Ombli  

Za vrijeme trajanja CES-a održana je 25. rujna skupština ECCE-a. 

Sudionici: 

- Nina Dražin Lovrec 

- Adela Visković 

- Ivan Paska 

- Zvonimir Sever 

 

5.6.2  Glavne teme i aktivnosti Povjerenstva za međunarodnu suradnju u 2019. godini 

 

Povjerenstvo je nastavilo rad na svim svojim stalnim aktivnostima: 

 Sudjelovanje na međunarodnim skupovima 

 Međunarodna suradnja komora iz susjednih zemalja u okviru IIRS, ali i šire 

 Glavne teme i područja aktivnosti Povjerenstva za međunarodnu suradnju u proteklom 

razdoblju 

 Sudjelovanje na međunarodnim skupovima – u okviru ECEC i ECCE. 
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Bitne teme koje prevladavaju u međunarodnom radu i suradnji HKIG s međunarodnim organizacijama 

i udruženjima bile su direktno vezane uz strukovna pitanja u okviru dviju strukovnih inženjerskih 

udruga – ECCE i ECEC, te posebno Direktiva EU iz tih područja. Ovdje su nabrojene neke od njih: 

U okviru ECEC: 

-  Automatsko prepoznavanje kvalifikacija svih struka u Europi 

-  Inženjeri na jedinstvenom tržištu 

-  Izazovi i perspektive građevinske industrije u EU 

-  Zajednička načela obuke za inženjere. 

 

U okviru ECCE: 

-  Nužnost konstrukcijske/seizmičke provjere (i eventualnih ojačanja) postojećih zgrada 

paralelno s poboljšanjem njihove energetske učinkovitosti“ (The need for 

structural/seizmic rehabilitation of existing buildings in parallel with energy efficiency 

improvements). 

-  Profesionalna mobilnost - "Suočavanje s manjkom građevinskih stručnjaka u Europi" 

-  Odgovarajući propisi za praksu građevinarstva u Europi 

-  Automatsko priznavanje novih zanimanja na temelju zajednički dogovorenih principa 

 obuke 

- Infrastruktura i upravljanje vodama 

-  Inženjersko udruženje mediteranskih zemalja (EAMC) 

-  2018 - godina europskih građevinskih inženjera (Ideja je bila organizirati niz 

događanja u zemljama čije su komore članice ECCE, ali i šire. Namjera je također bila 

povećati prepoznatljivost i važnost građevinske struke i promicati graditeljstvo diljem  

Europe). 

 

ECCE je pokrenula inicijativu „Nužnost konstrukcijske/seizmičke provjere (i eventualnih ojačanja) 

postojećih zgrada paralelno s poboljšanjem njihove energetske učinkovitosti“ (The need for 

structural/seizmic rehabilitation of existing buildings in parallel with energy efficiency improvements).  
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Inicijativa je pokrenuta radi činjenice da EU financira samo termičku i energetsku učinkovitost zgrada, 

a ne i njihovo ojačanje, pa čak niti za detekciju stanja konstrukcije tih zgrada. Svrha ove inicijative 

ECCE je da se nađu mjere za kombinirano djelovanje. Cilj nam nije izmisliti nešto novo s tehničke 

strane problema. Za to postoje brojni instituti i laboratoriji u cijeloj EU i šire. Ovo treba biti dokument 

koji pokušava upozoriti javnost, autoritete i administraciju EU na drugu, bitnu stranu – konstrukcijsku 

– ojačanja i tehničkog poboljšanja zgrada, pa da se to provode kao politika i da ima u konačnosti 

financijske probitke. Naime, ako se želi riješiti energetska učinkovitost, zgrade prvo trebaju opstati i 

biti sigurne za korištenje. 

IIRS (Inženjerska inicijativa za regionalnu suradnju): 

-  vrednovanje inženjerske struke unutar zemalja EU i izvan nje, 

-  međusobna pomoć pri konstituiranju ili poboljšanju uvjeta komora u susjednim 

zemljama 

-  međusobna priznavanja stručnih kvalifikacija unutar zemalja IIRS i šire, 

-  javna nabava i bitna poboljšanja i pojednostavljenja njene regulative, 

-  cjeloživotno obrazovanje i ponovno uvođenje obvezatne izobrazbe inženjera, 

-  zaštita okoliša bez bitnog smanjenja učinkovitosti, te energetski djelotvorne zgrade i 

energetska učinkovitost na području gradnje. 

 

Većina tema kod rada ovog Povjerenstva vezana je uz strukovna pitanja u okviru Europske unije te uz 

suradnju s komorama zemalja iz okruženja, a pretežno preko sudjelovanja u asocijacijama komora 

Europe.  

 

5.7 Pravne usluge 

Komora je radi osiguranja što kvalitetnije potpore članstvu, još 1. siječnja 2014., pokrenula sustav 

redovite dvosmjerne komunikacije dajući pisana pravna mišljenja i savjete na upite svojih članova. U 

prošloj godini dano je 196 pravnih mišljenja članovima Komore te je odgovoreno na velik broj upita 

kako bi im se pomoglo u vezi s primjenom propisa i općih akata Komore. Nastojalo se na taj način 

članovima olakšati pružanje profesionalnih usluga i poslovanje u okviru njihovih tvrtki. 
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Komora je u 2019. godini izradila brojna mišljenja na zakone i podzakonske propise kao i dopise 

nadležnim državnim resorima vezano uz zakone koji su u postupku donošenja. 

Odgovori na najčešća pitanja članova Komore nalaze se na internetskoj stranici Komore u rubrici 

„Pitanja, tumačenja i upute“. Također u toj rubrici nalaze se odgovori Ministarstva graditeljstva i 

prostornoga uređenja vezano uz tumačenje i primjenu propisa iz djelokruga graditeljstva i prostornoga 

uređenja. 

Pravna mišljenja i savjeti daju se za propise koji reguliraju područja: 

 graditeljstva  

 prostornoga uređenja  

 radnog prava 

 propisa kojima se uređuje rad Komore. 

 

5.8 Porezno savjetovanje 

Kontinuiranim praćenjem potreba članstva u proteklom razdoblju Komora je uočila brojne izazove s 

kojima se članovi susreću u svakodnevnom obavljanju poslova. Da bi se članovima olakšalo pružanje 

profesionalnih usluga i poslovanja, Komora je također organizirala i pružanje pomoći poreznog 

savjetovanja za sve svoje članove. 

Porezno savjetovanje pruža tvrtka Interekspert d.o.o. Pitanja vezana za porezno savjetovanje mogu se 

uputiti na e-mail racunovodstvo@hkig.hr ili telefonski svakog četvrtka od 12,00 do 16,00 sati na broj 

01/5508-449. 

U 2019. godini 104 člana zatražila su savjete vezane za porezni sustav i poslovanje samostalnih ureda 

te isplatu putnih naloga, osobnog dohotka i drugih davanja vezanih uz radni odnos. 

 

5.9 Suradnja s Hrvatskim zavodom za norme 

Komora je i u 2019. godini nastavila realizaciju Sporazuma o suradnji s Hrvatskim zavodom za norme. 

 

Nastavno se daje analiza pristupa članova HKIG-a repozitoriju hrvatskih norma. 

 Šesto pretplatničko razdoblje (12 mjeseci) – 1. ožujka 2019. do 29. veljače 2020. godine 
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Pristup repozitoriju hrvatskih norma HRN4You za 3501 korisnika osiguran plaćanjem godišnje 

pretplate za pristup bazi normi (račun broj: 399-2019, 216.361,80 kn)  

 

 Administratori grupe HKIG 

 Mirko Franić   mirko.franic@hkig.hr  

 Ivanka Jukičić  ivanka.jukicic@hkig.hr  

 

 Od 3501 (3676) zasad su u registar korisnika HKIG upisana 2622. Od tih korisnika: 

 2510 se verificiralo (95,73 % upisanih) 

 104 se nije registriralo (3,97 % upisanih) >>> istekao verifikacijski mail 

 7 je korisnika u statusu „ne verificiran“ (0,26 % upisanih) 

 1 korisnika u statusu „u tijeku“ (0,04 % upisanih) 

 0 je korisnika u statusu „blokiran“ 

 

 Od 2510 verificiranih korisnika ukupno je 1208 korisnika pregledavalo norme  

(48,13 % verificiranih; 46,07 % upisanih) 

 

 1208 korisnika ukupno je 53752 puta pregledalo/otvorilo neku od norma. U prosjeku je 

svaki korisnik pregledao 44 norme 

 
 100 i više norma >>>  78 korisnika 

 51 do 99 norma >>>  77 korisnika 

 11 do 50 norma >>>  540 korisnika 

 6 do 10 norma >>>  495 korisnika 

 1 do 5 norma >>> 3543 korisnika 

 

Trenutačno se u repozitoriju hrvatskih normi nalazi više od 49.250 normi (važećih i povučenih). 
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Članovi HKIG pregledali su ukupno 4733 različite norme. U prosjeku je svaka norma pogledana 11 

puta. 

 

5.10 Implementacija sustava e-građani 

Svako nadležno tijelo dužno je u skladu s konceptom e-građani razviti i implementirati e-sustav 

poslovanja. Komponente e-sustava predstavljaju sigurnu i naprednu elektroničku komunikaciju s 

javnim sektorom, a osobni korisnički pretinac omogućava izravan pristup elektroničkim uslugama 

javne uprave ili nadležnog tijela kao i primanje osobnih elektroničkih poruka nadležnog tijela ili javne 

uprave. 

Implementacijom e-sustava poslovanja za nadležna tijela i dalje ostaje poslovanje prema odredbama 

Zakona o općem upravnom postupku i Uredbi o uredskom poslovanju koji podrazumijevaju zasebne 

žute košuljice za svaki postupak zasebno. Uz izdani e-dokument potpisan odgovarajućim e-potpisom 

čelnika tijela javne vlasti potrebno je omogućiti i izdavanje papirnatih rješenja u svakom upravnom i 

neupravnom postupku. Predmetne akte i pripadajuću dokumentaciju temeljem koje su izdani također 

je potrebno čuvati u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima.  

Uspostava platforme e-poslovanja zahtijeva i odgovarajuću prilagodbu odgovarajućih zakona i drugih 

provedbenih akata koji reguliraju razvijanje sustava sigurne identifikacije i provjere podataka na razini 

tijela javne uprave i tijela javne vlasti.  

U tom smislu Komora je provela dio aktivnosti za uspostavu platforme e-poslovanja. U prvoj fazi je 

skenirana arhiva članstva. Postavljene su i aktivne su u sklopu internetske stranice www.hkig.hr te 

dvije e-procedure (zahtjev za pokretanje stegovnog postupka i zahtjev za mirenje).  

Tijekom 2019. godine omogućeno je članovima preuzimanje potvrde o članstvu putem osobnih 

stranica članova. Isto tako izvršeno je uključenje u NIAZ i omogućeno je članovima preuzimanje 

potvrde o članstvu preko sustava e-građani, izvršene su sve pravno tehničke radnje za podnošenje 

zahtjeva za upis u imenike Komore putem sustava e-građani. 
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5.11 Suradnja sa strukovnim komorama 

Suradnja sa strukovnim komorama inženjera i arhitekata tijekom 2019. bila je vrlo intenzivna. Komore 

su bile jedinstvene i zastupale su ista stajališta u odnosu na izmjene Zakona o poslovima i 

djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u 

graditeljstvu. Periodički su se održavali sastanci čelnih ljudi komora na kojima su se razmatrale 

aktualne teme, a glavna tajnica HKIG pripremala je sve dopise kojim su se KOMORE obraćale 

nadležnim državnim resorima Vlade RH te KLUBOVIMA zastupnika u Hrvatskom saboru.  

 

5.12 Suradnja s HSGI-om 

Hrvatska komora inženjera građevinarstva, njegujući dosadašnju suradnju s Hrvatskim savezom 

građevinskih inženjera, redovito daje potporu za izdavanje časopisa Građevinar. Predstavnici Komore 

po pozivu sudjeluju na tematskim sastancima kojeorganizira Savez. 

 

5.13 Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

Četrnaesti Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva održani su u Opatiji od 13. do 15. 

lipnja 2019. pod pokroviteljstvom Predsjednice RH i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. 

Širokim izborom zanimljivih tema seminara i predavača koji su u većini slučajeva prezentirali svoje 

projekte ponovno je potvrđeno da je ovaj oblik usavršavanja prihvatljiv građevinarima u Hrvatskoj. 

Ukupno 27 seminara s istovremenim odvijanjem programa u sedam dvorana tijekom dva cjelokupna 

dana (četvrtak popodne, petak, subota dopodne) predstavljalo je zahtjevan zadatak. Međutim brojne 

zahvale i čestitke sudionika potvrđuju da smo ga i ove godine uspješno svladali. 

Ukupno je sudjelovalo oko 1100 sudionika. 
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5.14. Dodjela nagrade KOLOS za 2019. godinu 

U Opatiji su 13 . lipnja 2019. u okviru plenarne sjednice Dana HKIG-a dodijeljene nagrade KOLOS - 

nagrada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za iznimne rezultate trajne vrijednosti na 

unapređivanju i razvoju struke, za javnu prepoznatljivost i priznatost te razvoj tehničkog stvaralaštva u 

Republici Hrvatskoj i u svijetu - za izuzetna inženjerska dostignuća primijenjena u izgradnji objekata i 

doprinos razvoju i unapređenju graditeljske djelatnosti. 

Dobitnici KOLOSA za 2019. godinu 

KOLOS - Nagradu za životno djelo u građevinarstvu dobio je Zvonimir Sever, dipl.ing.građ. 

 

KOLOS - Nagrade za izuzetna dostignuća u struci po kategorijama: 

- KONSTRUKCIJE: 

dr.sc. Jure Radnić, dipl.ing.građ. 

Projekt - Dogradnja i rekonstrukcija Zračne luke Split 

- PROMETNICE: 

Alen Hebrang, dipl.ing.građ. 

Glavni projekt - Državna cesta DC414, dionica: Sparagovići – Doli brza cesta od km 0+000,00 

do 18+086,04 km 

- STRUČNI NADZOR GRADNJE: 

Ivo Barbalić, dipl.ing.građ. 

Zoran Trogrlić, dipl.ing.građ. 

Dinko Tvrtković, dipl.ing.stroj. 

Za stručni nadzor na izgradnji novog mosta kopno - otok Čiovo 
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- GEOTEHNIKA: 

Ivan Mihaljević, dipl.ing.građ. 

Projekt - Izgradnja autoceste Priština-Hani i Elezit 

 

5.15 Ugovaranje obveznog osiguranja 

Dana 30. listopada 2018. potpisan je Aneks br.2 ugovora obveznog osiguranja za razdoblje od 1. 

prosinca 2018. do 1. lipnja 2019., a 17. svibnja 2019. potpisan je Aneks br.3 ugovora za razdoblje od 

1. lipnja do 1. prosinca 2019.. Razlog potpisivanja tih aneksa bila je najava Ministarstva graditeljstva 

da neće biti obvezno članstvo u Komori za voditelje građenja i voditelje radova, tako da se kod 

ugovaranja osiguranja ni jednom potencijalnom ponuditelju nije mogao dati podatak o točnom broju 

članova Komore, a o čemu ovisi i iznos osiguranja. 

Nakon donošenja novih zakona kojima je propisano dobrovoljno članstvo u Komori za voditelje 

građenja i voditelje radova potpisan je 8. studenog 2019. i Aneks broj 4. ugovora kojim je ugovoreno 

osiguranje za razdoblje od 1. prosinca 2019. do 1. lipnja 2020.. Prije isteka zadnjeg osigurateljnog 

razdoblja provest će se odabir osiguravatelja za sljedeće razdoblje jer bi do tada trebalo biti jasnije 

koji će broj članova dobrovoljno ostati u Komori.  

Osiguranje od odgovornosti ugovoreno je za svakog osiguranika na iznos osiguranja za osnovno 

pokriće i za čisto imovinsku štetu od ukupno 1.000.000,00 kuna po svakom štetnom događaju. Ako 

jedan osigurani slučaj prouzroče dva, tri ili više osiguranika, ukupni limit po tom osiguranom slučaju 

iznosi najviše 3.000.000,00 kuna po osiguranom slučaju. 

Ukupni agregatni limit za osnovno pokriće i za čisto imovinsku štetu po osiguraniku iznosi 

3.000.000,00 kuna. 

Aktivnosti za rješavanje pitanja vezanih uz obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti članova 

Komore provodi Povjerenstvo za obvezatno osiguranje od profesionalne odgovornosti u 

inženjerskim poslovima i djelatnostima u gradnji. 
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Povjerenstvo za obvezatno osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima i 

djelatnostima u gradnji radilo je u sastavu: 

 

‐ dr.sc. Danko Holjević, dipl.ing.građ., predsjednik 

‐ Jurica Vrdoljak, dip.ing.građ. 

‐ Vjekoslav Leko, dipl.ing.građ. 

‐ Zlatko Prpić, dipl.ing.građ. 

‐ Marijan Ricov, dipl.ing.građ. 

‐ dr.sc. Božo Soldo, dipl.ing.građ. 
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6. RAD STEGOVNIH TIJELA KOMORE 

6.1 Stegovno tužiteljstvo 

U 2019. godini stegovno tužiteljstvo je zaprimilo deset prijava protiv ovlaštenih inženjera 

građevinarstva u kojima su sve prijavitelji fizičke osobe, od čega je pet prijava odbačeno i pet 

prijavitelja je odustalo od daljnjeg progona. 

Stegovno tužiteljstvo je u 2019. godini održalo četiri sjednice.  

U 2019. godini podignute su 24 optužnice zbog stegovnog djela iz članka 12. stavka 2. točke 41. 

Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku od studenog 2015. 

 

6.2 Stegovni sud 

Pred Stegovnim sudom Hrvatske komore inženjera građevinarstva u 2019. godini, po optužnici 

stegovnog tužitelja, vođena su 24 stegovna postupka. Od toga je 16 predmeta riješeno, a 8 ih je u 

radu. 

Doneseno je šest osuđujućih presuda, devet obustava postupaka, a u jednom predmetu je odbijen 

tužbeni zahtjev.  

 

6.3 Viši stegovni sud 

Viši stegovni sud Hrvatske komore inženjera građevinarstva u 2019. godini nije imao niti jedan 

predmet. 

 

 

KLASA:  170-01/20-01/ 

URBROJ:  

Predsjednica  

Hrvatske komore inženjera građevinarstva  
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Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ. 


