
Objava Središnjeg izbornog povjerenstva 

 

13.09.2018. godine održana je  sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva. Razlozi održavanja 

sjednice  bili su: 

 

1.)   nalaz  iz Zapisnika o obavljenom redovitom stručnom nadzoru nad radom člana Ivice Klanca, 

dipl.ing.građ.  

2.)  pitanja i prigovori članova HKIG-a vezano za provedbu kandidacijskog postupka za izbor 

predsjednika HKIG-a  u mandatu 2018. – 2022. 

 

Ad 1.) Na temelju nalaza iz Zapisnika o obavljenom redovitom stručnom nadzoru nad radom člana 

Ivice Klanca, dipl.ing.građ. od 10. rujna 2018. Središnje izborno povjerenstvo je u okviru svoje 

nadležnosti utvrdilo da je imenovani Ivica Klanac, dipl.ing.građ. izabran za člana Skupštine 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva u mandatu 2018.-2022. na ponovljenim izborima u 

VI Izbornoj jedinici Po Zadar na kandidacijskoj listi nositelja Josipa Krole, dipl.ing.građ., te je 

3. srpnja 2018. kao član Skupštine objavljen na Zbirnoj listi izabranih članova Skupštine 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva.  Imenovani je kandidacijskom postupku pristupio 

kao aktivan član Hrvatske komore inženjera građevinarstva, te kao takav nije podlijegao 

ograničenjima iz članka 2. stavka 3. Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva. 

Prema naknadno stečenim informacijama o Ivici Klancu, dipl.ing.građ. upisanom u Imenik 

ovlaštenih voditelja građenja pod rednim brojem GVG 1115,  Središnje izborno povjerenstvo 

je utvrdilo da u VI Izbornoj jedinici PO Zadar ponovljeni izbori nisu provedeni u skladu s  

člankom 2. stavkom 3. Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva. Zatvorena kandidacijska lista nositelja Josipa Krole, dipl.ing.građ. nije bila 

pravovaljana s obzirom da je izabrani kandidat Ivica Klanac, dipl.ing.građ. u vrijeme 

provođenja kandidacijskog postupka, postupka glasanja i utvrđivanja rezultata glasanja na 

ponovljenim izborima za dva (2) kandidata za izbor članova Skupštine Hrvatske komore 

inženjera građevinarstva u mandatu 2018.-2022. godine za VI Izbornu jedinicu Područni odbor 

Zadar obnašao  plaćenu javnu dužnost načelnika Općine Posedarje i zaposlen je u tijelu lokalne 

samouprave, te je tim izborom bio dužan svoj status u skladu s člankom 32. stavkom 1. 

podstavkom 3. i 4. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 

prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 78/2015) staviti u mirovanje. Isto tako 

imenovani je u skladu s člankom 46. stavkom 3. Statuta Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva  bio dužan Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva dostaviti svaku promjenu 

podataka radi ažurnog vođenja odgovarajućih imenika i upisnika Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva u roku od najviše 15 dana od dana nastanka promjene.  

Sukladno svemu gore navedenom Središnje izborno povjerenstvo nedvojbeno utvrđuje  

postojanje okolnosti  iz kojih proizlazi zaključak kako   postupak  izbora u VI Izbornoj jedinici 

PO Zadar nije proveden u skladu s Pravilnikom o izborima, odgovarajućim Obvezatnim 

uputama Središnjeg izbornog Povjerenstva, te drugim aktima koji uređuju izborni proces. 

 

Vezano na gore izneseno Središnje izborno povjerenstvo je na sjednici 13.09.2018. godine doniejlo 

slijedeće odluke:  

• Odluka o poništavanju  u cijelosti ponovljenih izbora u Izbornoj jedinici PO Zadar 



• Odluka o  stavljanju van snage Zbirne lista izabranih članova Skupštine Hrvatske komore 

inženjera građevinarstva u mandatu 2018.-2022. od 3. srpnja 2018. 

• Odluka o obustavi kandidacijskog postupka za izbor  predsjednika Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva koji je započet „Pozivom članovima skupštine Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva izbranih u mandatu 2018.-2022. da pristupe kandidiranju za izbor predsjednika 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva u mandatu 2018.-2022.“ objavljen dana 7. rujna 

2018. na internetskoj stranici Komore 

Slijedom svega naprijed navedenoga daljnja propisana procedura u izbornom procesu  je slijedeća: 

1. Upravni odbor HKIG će na temelju odredbe članka 24. stavak 5. Pravilnika o izborima za tijela 

HKIG odrediti dva člana Skupštine HKIG za VI. Izbornu jedinicu Područni odbor Zadar. 

2. Skupština HKIG (stari saziv) donijet će pisanim putem  Odluku o izmjeni Odluke o raspisivanju 

izbora za članove tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva u mandatu 2018.-2022. koja 

će sadržavati nove rokove za provođenje postupka za izbor predsjednika Komore i održavanje 

konstituirajuće sjednice Skupštine.  

3. Središnje izborno povjerenstvo objavit će Poziv članovima Skupštine Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva izabranih u mandatu 2018.-2022. da pristupe kandidiranju za izbor predsjednika 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva u mandatu 2018-2022. i objaviti novu Obvezatnu 

uputu  broj VI. 

4. Konstituirajuća sjednica Skupštine održat će se  predvidivo u listopadu 2018. 

 

Ad 2.)    Vezano na dostavljena pitanja i prigovore članova HKIG-a u odnosu na kandidacijski postupak 

za izbor predsjednika HKIG-a u mandatu 2018.-2022., a shodno zaključku pod točkom 1. 

Središnje izborno  povjerenstvo donijelo je  Odluku o poništavanju Obvezatne upute broj VI. 

Nove Obvezatne upute br. VI. biti će u skladu sa Pravilnikom o izborima za tijela Hrvatske 

komore inženjera građevinarstva. 

Vezano na točku 2.) Središnje izborno povjerenstvo je na sjednici  održanoj 13.09.2018. godine 

donijelo slijedeću odluku:  

• Odluka o poništavanju  Obvezatne upute broj VI 

U Zagrebu, 14.09.2018. 

 

Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva 

Željko Sokolić, dipl.ing.građ. 

 

 


