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PRIJEDLOG
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

1.

UVOD

Izvještaj o izvršenju Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u daljemu tekstu:
Komora) podnosi se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.
Komora je pravna osoba javnoga prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenima Zakonom o
komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (u daljnjemu tekstu:
Zakon), drugim posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u upravnome području
prostornoga uređenja i gradnje, posebnim zakonom koji uređuje priznavanje inozemnih stručnih
kvalifikacija i Statutom Komore.
Članovi Komore svoje interese ostvaruju neposredno u kontaktu sa službama Tajništva Komore i preko
izabranih predstavnika u Skupštini i drugim oblicima ustroja i rada utvrđenima Statutom Hrvatske
komore inženjera građevinarstva.
U skladu s općim aktima, poslove za tijela Komore obavlja Tajništvo Komore. To su stručni,
administrativni, pravni i drugi poslovi koji omogućuju redovito tekuće poslovanje Komore.
Komora ima i stalne vanjske suradnike. Za nadzor i kontrolu financijsko-računovodstvenoga poslovanja
angažirana je tvrtka Interexpert d.o.o., a za poslove računovodstva Data design d.o.o.
Na dan 31. prosinca 2020. Komora je imala 6412 aktivnih članova i 1094 člana u mirovanju. U
izvještajnome razdoblju u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva (projektiranje i nadzor) upisana
su 243 nova člana, u Imenik inženjera gradilišta upisano je 3229 članova, a 24 člana upisana su u Imenik
voditelja radova (Prilog 1. Tablica s prikazom broja i strukture članstva).
U razred revidenata upisana su 104 revidenta.
Komora je obavljala poslove na temelju Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za
2020. godinu. Polazeći od tih programskih odrednica, u nastavku je dan izvještaj o radu tijela Komore
te radnih tijela.
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2.

AKTIVNOSTI KOMORE U 2020.

U proteklome izvještajnom razdoblju Komora je obavljala redovite aktivnosti u sklopu ispunjavanja javnih
ovlasti propisanih člankom 23. Zakona kao i niz drugih aktivnosti u cilju promicanja struke, informiranja
stručne i šire javnosti o postignućima graditeljske struke te pružanja pomoći članovima Komore kroz
savjetodavne i pravne usluge.
U cilju obavljanja javnih ovlasti kontinuirano se izdaju odgovarajući akti te su u urudžbenome zapisniku
evidentirano je 9.507 ulaznih akta te 27.201 izlazni akt (Prilog 2. Tablica s podacima o evidenciji broja
ulaznih i izlaznih akata u urudžbenom zapisniku).

2.1

Aktivnosti vezane uz potres

Komora se uključila u aktivnosti nakon potresa u gradu Zagrebu:
•

Na dan potresa upućen je poziv svim inženjerima i revidentima iz grada Zagreba da se jave radi
organizacije žurnih pregleda građevina oštećenih u potresu.

•

Odazvalo se oko 200 inženjera koji su u ekipama bili raspoređeni po terenu te su krenuli s
pregledom šteta na objektima. Poslije se u akciju uključilo više od 500 članova Komore.

•

Stožeru civilne zaštite dostavljena je informacija o tri tvrtke koje su ponudile pomoć u obliku
snimanja dronovima.

•

Komora je u najkraćemu roku nabavila zaštitnu opremu i dezinficijense za članove na terenu te
pokrenula akciju za donaciju zaštitne opreme u većim količinama.

•

Nabavljene su i zaštitne plastične naočale, nitrilne i gumene rukavice, građevinski čekići za
otvaranje fuga i uklanjanje dijelova žbuke radi boljeg uvida u stanje konstrukcije, dezinficijensi
s pumpicom te naglavne baterijske svjetiljke.

•

Komora je ugovorila suradnju s tvrtkama Pan-ppek i Dubravica za nabavu sendviča i peciva u
svim njihovim poslovnicama za inženjere na terenu.

•

Nakon 10 dana volontiranja, dana 30. ožujka 2020. Komora je uputila pismo Predsjedniku Vlade
i Gradonačelniku Zagreba da se aktivnosti inženjera na terenu formaliziraju. Inicijativa je
prihvaćena i definirani su ugovori s osiguranjem i plaćenim troškovima za gorivo za približno
500 inženjera.

•

Komora je više puta pozivala članove iz Zagreba da se uključe u akciju.
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Za projektante organizirano je snimanje webinara i objavljene su sve prezentacije iz arhive

•

Komore na temu obnove i rekonstrukcije zidanih zgrada u cilju edukacije članova.
•

O svim aktivnostima Komora redovito obavještava članove i drugu zainteresiranu javnost.

Predstavnici Komore su zajedno sa stručnjacima Građevinskog fakulteta u Zagrebu sudjelovali u radu
stručne radne skupine koja je izradila:
-

Stručne smjernice za obnovu zgrada oštećenih potresima u Zagrebu i okolici i

-

Priručnik Urgentni program potresne obnove.

Komora se 29. prosinca 2020. uključila i u aktivnosti usmjerene na ublažavanje posljedica nakon potresa
u Sisačko-moslavačkoj županiji. Svim članovima Komore upućeni su pozivi da se uključe u žurne
preglede uporabljivosti zgrada. Nabavljena je zaštitna oprema za članove koji izlaze na teren, dogovorna
je suradnja s tvrtkama Mlin i pekarne Sisak, Pan-pek i Dubravica za nabavu hrane za volontere.

2.2

Usklađivanje organizacije i poslovanja Komore s izmjenama Zakona

Na temelju članka 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članka 43. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 110/2019) komore su u
roku od 90 dana od dana stupanja na snagu tih zakona bile obvezne uskladiti organizaciju, poslovanje,
statut i druge opće akte s odredbama Zakona.
Komora je uskladila organizaciju, poslovanje te statut i druge opće akte s odredbama Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom
uređenju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja
i gradnje (Narodne novine, br. 110/2019), i to u roku iz prijelazne odredbe, odnosno do 21. veljače
2020.
Izmijenjeni su sljedeći opći akti Komore:


Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva



Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku



Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera građevinarstva



Pravilnik o javnim knjigama Hrvatske komore inženjera građevinarstva



Pravilnik o KOLOSU nagradi Hrvatske komore inženjera građevinarstva



Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva



Pravilnik o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva



Pravilnik o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva
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Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili
povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija



Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora
inženjera građevinarstva.

Na temelju članka 43. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/2019) komore su u roku od
90 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona bile obvezne ustrojiti imenik inženjera gradilišta i
imenik voditelja radova.
Do 21. veljače 2020. ustrojeni su Imenik inženjera gradilišta i Imenik voditelja radova, a upis u nove
imenike omogućen je od 21. veljače 2020. Podnošenje zahtjeva za upis u imenike omogućeno je preko
elektroničkog obrasca koji je dostupan na mrežnoj stranici Komore.
Tajništvo Komore izdalo je 3229 rješenja o upisu u Imenik inženjera gradilišta, 24 rješenja o upisu u
Imenik voditelja radova te 1183 rješenja po službenoj dužnosti na temelju prijelaznih odredbi Zakona.
Tajništvo je radilo redovito te su rješenja i pečati inženjerima gradilišta i voditeljima radova bili izdavani
bez ikakvih zastoja i za vrijeme rada od kuće i poslije, tijekom rada u timovima.
Na temelju članka 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga
uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 110/2019) komore su obvezne u roku od 14 dana od dana
stupanja na snagu Zakona Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (u
daljnjemu tekstu: Ministarstvo) predati evidencije voditelja projekata.
Dana 6. prosinca 2019. Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine predana je
evidencija voditelja projekata.
Prema članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera
u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine ,br. 110/2019) komore su bile obvezne u roku
od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona po službenoj dužnosti upisati revidente koji su ovlaštenje
za obavljanje kontrole projekata dobili na temelju odredbi propisa koji su vrijedili do stupanja na snagu
Zakona u razred revidenata unutar imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva.
Komora je do 21. veljače 2020. ustrojila Razred revidenata, međutim upis revidenata po navedenoj
prijelaznoj odredbi počeo je u svibnju 2020. jer je Ministarstvo tek 18. svibnja 2020., nakon više
požurnica koje je uputila Komora, dostavilo podatke sa službenim popisom revidenata koji su ovlaštenje
za obavljanje poslova kontrole projekata dobili od Ministarstva kao i preslike rješenja kojima je tim
osobama dano ovlaštenje.
Na temelju navedene prijelazne odredbe izdano je 106 rješenja revidentima do 22. svibnja 2020.
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Upis novih revidenata bio je moguć od 2. svibnja 2020., kada je na snagu stupio Pravilnik o upisu u
razred revidenata (Narodne novine, broj 50/2020) koji je donio Ministar.

2.3

Ostale aktivnosti

Kako bi omogućila što kvalitetnija potpora članstvu, Komora je uspostavila sustav redovitoga pravnog
savjetovanja, dajući pisana pravna mišljenja i savjete na upite i zahtjeve članova Komore. U 2020.
izrađeno je i članovima Komore dostavljeno 245 pisanih pravnih mišljenja te su dostavljeni odgovori na
velik broj upita kako bi im se pomoglo u vezi s primjenom propisa i općih akata Komore. Na taj se način
članovima nastojalo olakšati pružanje profesionalnih usluga i poslovanje u sklopu njihovih tvrtki.
Komora je u 2020. redovito davala primjedbe i mišljenja u vezi zakona i podzakonskih propisa u postupku
donošenja te upućivala dopise nadležnim državnim resorima.
Odgovori na najčešća pitanja članova Komore nalaze se na mrežnoj stranici Komore, u rubrici „Pitanja,
tumačenja i upute“. Također u toj rubrici nalaze se odgovori Ministarstva vezani uz tumačenje i primjenu
propisa iz djelokruga graditeljstva i prostornoga uređenja.
Pravna mišljenja i savjeti daju se za propise koji reguliraju područja gradnje, poslova i djelatnosti u
prostornome uređenju i gradnji za propise radnoga i trgovačkoga prava te za propise i opće akte kojima
se uređuje djelovanje Komore.
Komora je 13. veljače 2020. podnijela Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom
Republike Hrvatske pojedinih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 110/2019) s prijedlogom za
donošenje rješenja o privremenoj mjeri i Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s
Ustavom Republike Hrvatske pojedinih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori
arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 110/2019)
s prijedlogom za donošenje rješenja o privremenoj mjeri.
Redovitim praćenjem potreba članstva u proteklome razdoblju Komora je uočila brojne izazove s kojima
se članovi susreću tijekom svakodnevnoga obavljanja poslova. Da bi se članovima olakšalo pružanje
profesionalnih usluga i poslovanja, Komora je organizirala i pružanje pomoći poreznoga savjetovanja
svim svojim članovima.

Porezno savjetovanje pruža tvrtka Interekspert d.o.o. Pitanja vezana uz porezno savjetovanje mogu se
uputiti na e-adresu racunovodstvo@hkig.hr ili svakoga četvrtka od 12.00 do 16.00 sati na telefonski broj
01/5508-449.
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U 2020. godini 135 članova Komore zatražilo je savjete vezane uz porezni sustav i poslovanje
samostalnih ureda te uz isplatu putnih naloga plaće i drugih davanja vezanih uz radni odnos.
Tijekom 2020. izvršena je obveza uključivanja u NIAZ, implementirani su svi obvezni obrasci i izvedene
su sve pravno-tehničke radnje potrebne za podnošenje zahtjeva za izdavanje isprava na temelju javnih
ovlasti koje Komora obavlja preko sustava e-Građani.
Preko NIAS-a odnosno sustava e-Građani članovima su dostupne sljedeće usluge:
1.

Hrvatski državljani

a) Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva
b) Zahtjev za upis u Imenik inženjera gradilišta
c) Zahtjev za upis u Imenik voditelja radova
d) Zahtjev za upis u razred revidenata
e) Zahtjev za promjenu podataka
f)

Zahtjev za mirovanje/aktiviranje članstva

g) Zahtjev za osnivanje/zatvaranje samostalnog ureda
h) Zahtjev za upis u Evidenciju tehničara građevinske struke
2. Stranci
a) Zahtjev za upis u Imenik stranih ovlaštenih osoba
b) Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Navedene zahtjeve članovi Komore mogu podnijeti prijavom na sustav e-Građanin (NIAS), a rješenja
se također izdaju preko istoga sustava.
Preko sustava e-Građani mogu se podnijeti i zahtjevi za izdavanje sljedećih potvrda:
a. Potvrde o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva (s nazivom tvrtke
zaposlenja i/ili bez njega)
b. Potvrde o upisu u Imenik inženjera gradilišta
c.

Potvrde o upisu u Imenik voditelja radova

d. Potvrde o upisu u Upisnik samostalnih ureda
e. Potvrde o upisu u Evidenciju tehničara-voditelja manje složenih radova
f.

EU potvrde

g. Potvrde za povremeno i/ili privremeno obavljanje poslova (prvi upis) – stranci
h. Potvrde za povremeno i/ili privremeno obavljanje poslova (godišnja obnova) – stranci.
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3.

IZVJEŠĆE O RADU TIJELA KOMORE

Tijela Komore jesu Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednica.
3.1

Skupština Komore

Skupština je u 2020. održala četiri pisane sjednice, i to:


od 6. do 14. veljače 2020.



od 16. do 24. travnja 2020.



od 21. do 29. svibnja 2020.



od 16. do 24. studenoga 2020.

Na održanim sjednicama bilo je razmotreno 16 točaka dnevnoga reda iz djelokruga rada Skupštine.
Zbog provedbe epidemioloških mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa Skupština je sjednice
održala pisanim putem.
•

Zbog ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa Skupština Komore donijela je Odluku o
oslobođenju od plaćanja članarine na rok od tri mjeseca (1. 4. 2020. – 30. 6. 2020.).

•

Skupština Komore donijela je i Odluku o smanjenju članarine na razdoblje od jedne godine, pa
će do 31. prosinca 2021. članarina iznositi 1500 kuna na godinu.

3.2

Upravni odbor Komore

U 2020. Upravni odbor održao je devet sjednica, a jedna o tih sjednica bila je održana pisanim putem.
Na sjednicama razmotreno je ukupno 47 točaka dnevnoga reda, i to teme iz djelokruga rada Upravnog
odbora:
-

financijsko-planska dokumentacija za Komoru kako bi se osigurali ispravan računovodstvenofinancijski sustav organizacije, usklađenost transakcija s propisima, ekonomičnost,
djelotvornost, provedba postavljenih ciljeva i zaštita imovine kroz računovodstvena načela i
politiku konta

-

mogućnosti realizacije pričuvnih financijskih sredstava

-

aktivnosti Komore u odnosu na provedbu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uređenja i gradnje te Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i
prostornom uređenju

-

priprema redovitih skupština Komore

-

priprema Dana ovlaštenih inženjera građevinarstva 2020.
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-

provedba stalnoga stručnog usavršavanja u provedbi Zakona o komori arhitekata i komorama
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

-

implementacija Poslovnoga informacijskog sustava HKIG-a radi obveze uvođenja e-sustava
poslovanja

-

odluka o dodjeli nagrade Kolos za životno djelo

-

obnova ugovora o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti u inženjerskim
poslovima i djelatnostima u gradnji

-

imenovanja članova povjerenstava i odbora Komore

-

izvješće o nadzorima provedenim nad radom članova Hrvatske komore inženjera
građevinarstva

-

plan normativnih aktivnosti u 2020.

-

pripreme za raspisivanje prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore inženjera
građevinarstva

-

sporazum o suradnji između HZN-a i HKIG-a

-

aktivnosti vezane uz promjenu zakonodavne regulative u odnosu na ovlaštene voditelje
građenja/radova odnosno inženjere gradilišta/voditelje radova

-

izrada općih akata

-

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

-

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

-

Prijedlog s konačnim prijedlogom – Pravilnik o izmjeni Pravilnika o područnim odborima
Hrvatske komore inženjera građevinarstva

-

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 intenziviranje suradnje s resornim ministarstvom i drugim
relevantnim institucijama radi pozicioniranja Komore kao institucije koja će podupirati i promicati razvoj
i zaštitu inženjerske struke u poslovima projektiranja, stručnoga nadzora građenja i vođenja građenja,
uzimajući u obzir zaštitu javnoga interesa i interesa trećih osoba.
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Upravni odbor donio je odluku prema kojoj osobe koje su bile upisane u Imenik ovlaštenih voditelja
građenja i Imenik ovlaštenih voditelja radova imaju pravo upisa u nove imenike inženjera gradilišta i
voditelja radova tijekom 2020. bez troškova upisa.
Obvezu podmirenja svih troškova vezanih uz upis u nove imenike (upisnina, upravne pristojbe, izrada
pečata i drugo) preuzela je Komora.

3.3

Nadzorni odbor Komore

U 2020. Nadzorni odbor održao je dvije sjednice, i to: .
-

od 20. do 26. ožujka 2020.

-

5. studenoga 2020.

Jedna je održana pisanim putem.
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, provedbu Statuta i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i podmirenje obveza
članova Komore. Na sjednicama razmotrio je devet točaka dnevnoga reda iz svojega djelokruga.

3.4

Predsjednica Komore

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 punome radnom vremenu.

4.

AKTIVNOSTI POVJERENSTAVA I RADNIH TIJELA KOMORE

4.1

Povjerenstva

U sklopu Komore osnovana su sljedeća Povjerenstva:
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1. Povjerenstvo za financije
2. Povjerenstvo za zakonodavstvo
3. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
4. Povjerenstvo za osiguranje
5. Povjerenstvo za pitanja struke
6. Povjerenstvo za dodjelu nagrade Kolos
7. Povjerenstvo za dodjelu novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva
8. Povjerenstvo za dodjelu nagrada studentima građevinskih studija u Republici Hrvatskoj
9. Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva
10. Povjerenstvo za javnu nabavu, koje se nije sastalo u izvještajnome razdoblju
11. Povjerenstvo za normiranje poslova i usluga
12. Povjerenstvo za stručnu procjenu zahtjeva za priznavanja i provjeru inozemnih stručnih
kvalifikacija osoba građevinske struke
13. Povjerenstvo za poslove stručnog pregleda dokumentacije za upis u razred revidenata.
U nastavku dan je pregled aktivnosti pojedinih povjerenstava.

4.1.1

Povjerenstvo za financije

Povjerenstvo za financije djeluje 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.

U izvještajnome razdoblju bile su održane tri sjednice. Povjerenstvo redovito prati provedbu Plana
prihoda i rashoda Komore, pripremljeni su i upućeni u proceduru donošenja Rebalans Plana prihoda i
rashoda Komre za 2020. i Plan prihoda i rashoda Komore za 2021.
U 2020. godini pandemija COVID-19 i dva potresa u značajnoj mjeri su utjecali na poslovanje Hrvatske
komore inženjera građevinarstva. U 2020. godini ukupni prihodi komore iznosili su 7.096.578 kn, a
ukupni rashodi 9.301.004, te manjak prihoda od 2.204.426 kn.
Smanjenje prihoda od članarina rezultat je odluke o oslobođenju članarine Komori na rok od tri mjeseca.
Rebalansom plana planirani su prihodi 7.132.250 kn, dok su ostvareni prihodi Komore 7.095.578,47 kn,
odnosno 1% manji od plana.
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Revizor je izdao bezuvjetno mišljenje o tim financijskim izvještajima Komore za 2020. godinu o čemu se
Skupštini podnosi poseban Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera
građevinarstva za 2020. godinu s revizorskim izvješćem.
Također je pregledano i financijsko poslovanje HKIG Educa d.o.o. u 2020. godini. HKIG-Educa d.o.o
ostvarila je prihode od 139.558,68 kn i rashode 176.087,48.
Prihodi u izvještajnom razdoblju su bitno manji nego u prethodnim razdobljima jer nije bilo moguće
organizirati Dane HKIG-a u Opatiji. Dani HKIG-a su u konačnici održani online u listopadu i pristup
svim predavanjima bio je besplatan. U proteklom razdoblju većina webinara održana je bez naplate
kotizacije. Realizirani troškovi odnose se na honorare predavača, i druge aktivnosti povezane s
organizacijom i održavanjem webinara. Isto tako Educa ima paušalno ugovorene računovodstvene
usluge koje su kontinuirano potrebne.

4.1.2

Povjerenstvo za zakonodavstvo

Povjerenstvo za zakonodavstvo djeluje 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 izvještajnome razdoblju bile su održane tri sjednice pisanim putem na kojima su bili razmotreni nacrti
općih akata Komore koje je trebalo uskladiti s odredbama Zakona i primjedbe i prijedlozi članova Komore
upućeni u e-Savjetovanju te je utvrđen tekst općih akata koji su upućeni Upravnome odboru.
Povjerenstvo za zakonodavstvo redovito prati izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na
graditeljsku struku i formulira primjedbe i prijedloge u postupku njihova donošenja i izmjena.

15

4.1.3

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju djeluje 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 izvještajnome razdoblju Povjerenstvo je komuniciralo pisanim putem i online sastanci i konferencije.
U sklopu međunarodne suradnje Komoru predstavljaju predsjednica, članovi Povjerenstva za
međunarodnu suradnju te drugi članovi zaduženi za pojedina područja djelovanja.
U 2020. bile su održane online skupštine ECEC-a (European Council of Engineers Chambers), ECCE-a
(European Council of Civil Engineers) i WFEO-a (World Federation of Engineering Organizations).
Većina tema kojima se bavi ovo povjerenstvo vezano je uz strukovna pitanja u sklopu Europske unije te
uz suradnju s komorama zemalja iz okružja, uglavnom na temelju sudjelovanja u udruženjima europskih
komora.

4.1.4

Povjerenstvo za osiguranje

Povjerenstvo za osiguranje djeluje 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. travnja 2019.)
5. Zlatko Prpić, dipl. ing. građ., član
6. dr. c. Božo Soldo, dipl. ing. geot.

U izvještajnome razdoblju Povjerenstvo je održalo šest sjednica. Pripremljen je natječaj i proveden
postupak odabira osiguravatelja.
Ugovor o obveznome osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, inženjera gradilišta i voditelja
radova te stranih ovlaštenih osoba članova Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima

16

prostornog uređenja i gradnje sklopljen je s tvrtkom Croatia osiguranja d.d. na iduće dvije godine, do
1. prosinca 2022.
Tim je ugovorom ugovoreno obvezno osiguranje članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva od
profesionalne odgovornosti u poslovima prostornoga uređenja i gradnje.
Osiguranje od odgovornosti ugovoreno je za svakog osiguranika na iznos osiguranja od 1.000.000,00
kuna po osiguranome slučaju. Osiguranje od odgovornosti ovlaštenih inženjera u sklopu osiguranoga
iznosa osiguranja obuhvaća i pokriće za čisto imovinske štete (imovinska šteta u širemu smislu ili čisto
imovinska šteta, odnosno šteta koja nije nastala povredom tijela ili zdravlja neke osobe, ni oštećenjem
odnosno uništenjem stvari). Ukupni agregatni limit po osiguraniku iznosi 3.000.000 kuna na godinu. Ako
jedan osigurani slučaj prouzroče dva, tri ili više osiguranika ukupni limit osigurateljnoga pokrića po tome
osiguranom slučaju iznosi najviše 4.000.000 kuna. Osiguranjem nije obuhvaćena odgovornost inženjera
gradilišta i voditelja radova za čisto imovinske štete.
Članovi Komore mogu samostalno ugovoriti veće limite pokrića za pojedini stručni posao ili projekt uz
sljedeću godišnju premiju po pojedinome poslu ili projektu:
Limiti pokrića po štetnome
događaju i agregatni limit u

Iznos godišnje premije u kunama

kunama
2.000.000

4.536,00

4.000.000

9.072,00

5.000.000

11.340,00

6.000.000

13.608,00

7.500.000

17.010,00

Premiju osiguranja za limite veće od 7.500.000 kuna određuje osiguratelj po pojedinačnoj prijavi.
Na temelju navedenog ugovora svi osiguranici prilikom ugovaranja bilo koje vrste osiguranja (osim
životnoga osiguranja, rentnoga osiguranja, putnoga zdravstvenog osiguranja [CORIS], zdravstvenoga
osiguranja i osiguranja od autoodgovornosti), ako kao članovi HAK-a već ne ostvaruju poseban popust,
mogu koristiti popust od 20 posto. Prilikom ugovaranja osiguranja od profesionalne odgovornosti fizičkih
osoba članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva, kao i pravnih osoba u kojima su članovi
Hrvatske komore inženjera građevinarstva zaposlenici, ovlaštenih za energetsko certificiranje zgrada
ostvaruje se popust od 30 posto na redovitu premiju osiguranja.
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4.1.5

Povjerenstvo za pitanja struke

Povjerenstvo za pitanja struke djeluje 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 2020. Povjerenstvo je održalo jednu sjednicu u Zagrebu te pet sjednica pisanim putem radi
formuliranja stručnih mišljenja na zahtjev članova Komore. Nakon usuglašavanja o svakome pojedinom
pitanju članovima je upućeno mišljenje Povjerenstva za pitanja struke.

4.1.6

Povjerenstvo za dodjelu nagrade Kolos

Povjerenstvo za dodjelu nagrade Kolos djeluje 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

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.

Aljoša Fuštar, dipl. ing. građ., član

9.

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

U izvještajnome razdoblju Povjerenstvo je održalo jednu sjednicu te evaluiralo 11 prijedloga za dodjelu
nagrade Kolos.
Nakon analize svih pristiglih prijedloga i očitovanja svih članova Povjerenstva donesene su odluke o
dodjeli Kolosa po kategorijama:
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Konstrukcije:
1. Juraj Pojatina, dipl. ing. građ.
Projekt konstrukcije najvišeg i najsloženijeg antenskog stupa
2. dr. sc. Zlatko Šavor, dipl. ing. građ.
mr. sc. Nijaz Mujkanović, dipl. ing. građ.
Gordana Hrelja Kovačević, mag. ing. aedif.
Projekt Most kopno – otok Čiovo.
3. Darko Lazić, dipl. ing. građ.
Projekt mosta preko rijeke Save na autocesti Beli Manastir – Osijek – Svilaj

Hidrotehnika:
Tatjana Uzelac, dipl. ing. građ.
Idejni koncept i projekt odvodnje oborinskih i površinskih voda grada Pule

Organizacija građenja:
Krunoslav Komesar, dipl. ing. građ.
Organizacija građenja Hotela Pical u Poreču
Vanjska pravna osoba:

SPEGRA INŽENJERING d.o.o.
Vanjska fizička osoba:
Zlatko Franolić

Nagrada Kolos za izniman angažman na poslovima utvrđivanja šteta nakon potresa u Zagrebu i okolici
dodijeljena je pojedinačno mr. sc. Mihaeli Zamolo, dipl. ing. građ., te timu koji su činili: dr. sc. Josip
Atalić, dipl. ing. građ., dr. sc. Mario Uroš, dipl. ing. građ., i dr. sc. Marta Šavor Novak, dipl. ing. građ.

Dobitnici nagrada bili su objavljeni u sklopu plenarne sjednice digitalnih Dana Hrvatske komore inženjera
građevinarstva 2020.
Dana 14. prosinca 2020. prof. dr. sc. Neven Kuspilić podnio je ostavku te je 15. prosinca 2020. odlukom
Upravnog odbora razriješen dužnosti predsjednika Povjerenstva.
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4.1.7

Povjerenstvo za dodjelu novčane pomoći članovima Komore

Povjerenstvo djeluje 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 2020. Povjerenstvo je održalo dvije sjednice te razmotrilo četiri zahtjeva za dodjelu novčane pomoći
članovima Komore. Novčana pomoć odobrena je u sva četiri predmeta u skladu s Pravilnikom o dodjeli
novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva u maksimalnome iznosu od
10.000 kuna.

4.1.8

Povjerenstvo za dodjelu nagrada studentima građevinskih studija u Republici
Hrvatskoj

Povjerenstvo za dodjelu nagrada studentima građevinskih studija u RH za 2020. imenovano je u sastavu:
 dr. sc. Boris Trogrlić, dipl. ing. građ., predsjednik
 dr. sc. Jelena Bleiziffer, dipl. ing. građ. članica
 dr. sc. Zlata Dolaček Alduk, dipl. ing. građ. članica
 dr. sc. Josip Atalić, dipl. ing. građ., član
 mr. sc. Željko Lebo, dipl. ing. građ., član.
U izvještajnome razdoblju Povjerenstvo je održalo tri sjednice.
Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu novčanih nagrada i stipendija studentima
građevinskih studija u RH za tekuću akademsku godinu 2020./2021. objavljen je 20. listopada 2020. s
rokom prijava do 3. studenoga 2020.
Programom natječaja određeno je stipendiranje 16 studenata.
Na natječaj je stiglo 38 prijava. Valjano je bilo 36 prijava. Dvije prijave nisu bile valjane jer su studenti
preddiplomski studij građevinarstva u Republici Hrvatskoj završili s prosječnom ocjenom manjom od 3,5
te zato prijave nisu ušle u razmatranje. Naime, jedan od uvjeta natječaja bila je najmanja prosječna
ocjena od 3,5.
Povjerenstvo je provelo postupak prema pravilima natječaja.
Stipendija se dodjeljuje na temelju bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:
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a) Broj bodova iz preddiplomskoga studija građevinarstva jednak je umnošku prosječne težinske
ocjene ostvarene na preddiplomskome studiju i ukupnoga broja ECTS bodova ostvarenih na
preddiplomskome studiju.
b) Broj bodova na razini diplomskoga studija građevinarstva jednak je zbroju umnožaka ocjena i
pripadajućih ECTS bodova za položene ispite (ili predmete) na diplomskome studiju.
c) Znanstveni i stručni radovi objavljeni u časopisima indeksiranima u WoSCC (Web of Science

Core Collection), Scopus i Medline donose:
- 60 bodova po radu, ako je kandidat jedan od četvero ili manje autora
- 30 bodova po radu, ako je kandidat jedan od petero ili više autora.
d) Znanstveni i stručni radovi objavljeni u ostalim časopisima indeksiranima u ostalim bazama
podataka i/ili zbornicima radova stručnih skupova (samo cjeloviti radovi) donose 15 bodova po
radu.
e) Radovi objavljeni na stručnim skupovima u organizaciji Komore donose 15 bodova po radu.
Rang-lista studenata za dodjelu novčanih nagrada i stipendija studentima studija građevinarstva u
Republici Hrvatskoj za tekuću akademsku godinu 2020./2021. objavljena je na mrežnoj stranici
Komore 21. prosinca 2020.

4.1.9

Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova Komore

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.
Povjerenstvo je u 2020. održalo dvije sjednice. Na sjednicama Povjerenstva radilo se na analizi i
usuglašavanju postupanja i rada provoditelja stručnoga nadzora te na pripremama za provedbu
stručnoga nadzora, provjerama i prikupljanju podataka potrebnih za provedbu nadzora.
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Povjerenstvo je na pisanoj sjednici organiziranoj od 18. do 20. ožujka 2020. usvojilo Godišnji plan
stručnog nadzora nad radom članova Komore za 2020. godinu.
Godišnjim planom stručnog nadzora nad radom članova Komore u 2020. godini bila su planirana 32
redovita stručna nadzora, a provedena su 34.
Prilikom donošenja godišnjega plana nadzora članovi nad kojima će se provoditi nadzor biraju se
nasumičnim računalnim odabirom.
Naime, nadzor se tijekom 2020. obavljao u uvjetima proglašene epidemije koronavirusa i u skladu s
odlukama Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze. Također, dana 22. ožujka Zagreb i
okolicu pogodio je razoran potres te su se neki članovi Povjerenstva dodatno angažirali u svim aspektima
pružanja potrebne pomoći, kako u obilasku oštećenih građevina na terenu tako i u donošenju propisa i
zakona.
Osobit je doprinos dala članica Povjerenstva mr. sc. Mihaela Zamolo.
Tijekom 2020. bilo je podneseno šest zahtjeva za provođenje izvanrednih stručnih nadzora. Četiri
zahtjeva podnijelo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a dva zahtjeva
fizičke osobe. Četiri izvanredna nadzora na zahtjev Ministarstva provedena su, a preostala dva nadzora
odgođena su zbog epidemiološke situacije i dostave dokumentacije Grada Zagreba.
U provedbi stručnih nadzora nad radom članova Komore u 2020. nisu utvrđene nepravilnosti na temelju
kojih bi trebalo poduzimati bilo kakve mjere predviđene Pravilnikom o stručnom nadzoru nad radom
članova Komore.
Budući da je osnovni cilj stručnoga nadzora poboljšati kvalitetu pruženih usluga, Povjerenstvo će i dalje
veliku pozornost usmjeriti na davanje potrebnih uputa za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih kod
nadziranih osoba.
Provedeni nadzori bit će analizirani kada se omogući elektronička obrada podataka iz zapisnika i upitnika
u njihovu prilogu. Za to je potrebno dodatno ekipirati Povjerenstvo i predvidjeti sredstva u financijskome
planu.
Predsjednica Povjerenstva može odlučiti o tome da se u stručni nadzor osim članova Povjerenstva
uključe i drugi članovi Komore iz pripadajućega područnog odbora nadzirane osobe u funkciji savjetnikaspecijalista.
Svi članovi Povjerenstva potpisali su izjavu o povjerljivosti.
Za potrebe rada Povjerenstva Komora je osigurala pravnu i tehničku pomoć.
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U cilju daljnjeg unaprjeđenja stručnih nadzora predlaže se to da se pojačana pozornost usmjeri na izradu
mrežnih upitnika i zapisnika.

4.1.10

Povjerenstvo za javnu nabavu

Povjerenstvo za javnu nabavu djeluje 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 izvještajnome razdoblju Povjerenstvo za javnu nabavu nije se sastajalo.

23

4.1.11

Povjerenstvo za normiranje poslova i usluga

Povjerenstvo za normiranje poslova i usluga djeluje u sastavu:
1.

dr. sc. Matej Mihić, mag. ing. aedif., predsjednik

2.

mr. sc. Igor Džajić, dipl. ing. građ., član

3.

Tihana Mijić, dipl. ing. građ., članica

4.

Vedrana Šarić, dipl. ing. građ., članica

5.

Vedrana Tudor, dipl. ing. građ., članica

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.
U 2020. Povjerenstvo za normiranje poslova i usluga održalo je sedam sjednica. Detaljno je analiziran
postojeći Pravilnik o standardu usluga radi dogovora o daljnjemu postupanju i pri kraju je izrada
prijedloga novoga pravilnika o standardu usluga.

4.1.12

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

Povjerenstvo djeluje u sastavu:
1. dr. sc. Antun Szavits-Nossan, dipl. ing. građ., predsjednik Povjerenstva
2. dr. sc. Snježana Knezić, dipl. ing. građ., članica
3. dr. sc. Ivica Završki, dipl. ing. građ., član.
Ukupno 210 članova Komore zatražilo je potvrde za rad izvan granica Republike Hrvatske odnosno na
području Europskoga gospodarskog prostora, od toga stotinu za obavljanje poslova ovlaštenoga
inženjera građevinarstva (za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja), a 110 za obavljanje
poslova inženjera gradilišta.
Sve EU-ove potvrde za rad članova Komore u inozemstvu izdane su istoga dana kada su zatražene.
Od srpnja 2020. svim aktivnim članovima Komore omogućeno je samostalno preuzimanje EU-ove
potvrde preko sustava e-Građanin (NIAS).
Povjerenstvo za stručnu procjenu zahtjeva za priznavanja i provjeru inozemnih stručnih kvalifikacija
osoba građevinske struke redovito rješava predmete priznavanja odnosno provjere inozemnih stručnih
kvalifikacija. Komunikacija se održava elektroničkom poštom te se svi zahtjevi rješavaju u roku tri dana.
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Povjerenstvo provodi postupak provjere ispunjavanja uvjeta za priznavanje inozemne stručne
kvalifikacije za fizičke osobe građevinske struke koje žele poslove regulirane profesije građevinske struke
u Republici Hrvatskoj obavljati privremeno i/ili povremeno kao i u slučaju kada imaju poslovni nastan te
žele obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u Republici Hrvatskoj.

Pregled podataka za 2020.
Stranci – državljani država članica EU/EGP koji poslove žele obavljati u Republici Hrvatskoj na
privremenoj odnosno povremenoj osnovi:
-

zaprimljeno je 18 zahtjeva za upis u Evidenciju stranih osoba koje obavljaju poslove na
privremenoj ili povremenoj osnovi u 2020.

-

izdano je 17 potvrda o povremenom ili privremenom obavljanju regulirane profesije
građevinske struke

-

odbijen je jedan zahtjev za obavljanje poslova ovlaštenog inženjera građevinarstva
(odustao jer nije dobio posao na natječaju).

U 2020. izdano je 69 godišnjih obnova potvrde o povremenom odnosno privremenom obavljanju
regulirane profesije građevinske struke.
Države članice Svjetske trgovinske organizacije (WTO)
Zaprimljena su ukupno četiri zahtjeva za provjeru inozemne stručne kvalifikacije za državljane države
koja nije članica EGP-a, ali je članica Svjetske trgovinske organizacije. Sva četiri zahtjeva odnosila su se
na državljane Republike Turske, diplomirane inženjere građevine, za potrebe obavljanja poslova
inženjera gradilišta.
Povjerenstvo je navedene zahtjeve proučilo te su na temelju njihova prikazanog iskustva i iskustva u
obavljanju poslova u drugoj državi članici EGP-a (Bugarskoj) izdana četiri rješenja o priznavanju
inozemne stručne kvalifikacije.

Treće zemlje (državljani država koje nisu članice Europskog gospodarskog prostora i/ili
Svjetske trgovinske organizacije)
Podnesena su dva zahtjeva za upis državljana iz trećih država, i to državljana države Izrael. Oba zahtjeva
odbijena su zbog nedostatne stručne spreme (jedan zahtjev odnosio se na diplomiranog inženjera
poljoprivrede, a drugi na inženjera kemije).
Zaprimljen je jedan zahtjev za priznavanjem inozemne stručne kvalifikacije za državljana Federacije
Bosne i Hercegovine koji je odbijen (Bosna i Hercegovina nije država članica EGP-a ni Svjetske trgovinske
organizacije te nema uzajamnosti s Republikom Hrvatskom).
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Ostale napomene
Svi zahtjevi ažurirani su i sve izdane potvrde o povremenom odnosno privremenom obavljanju regulirane
profesije građevinske struke u Republici Hrvatskoj ažurirane su u bazi ENIC/NARIC.
Upita preko Europske baze podataka – sustava IMI nije bilo.
Nakon usvajanja Izmjena i dopuna Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
(Narodne novine, 110/19), koje su na snagu stupile 23. studenoga 2019., uočen je manji broj zahtjeva,
i to zbog prestanka upisa stranih osoba koje žele obavljati poslove inženjera gradilišta u Republici
Hrvatskoj na povremenoj odnosno privremenoj osnovi u evidencije Komore.
Nije bilo zahtjeva za upis u Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva.

4.1.13

Povjerenstvo za poslove stručnog pregleda dokumentacije za upis u razred
revidenata

Povjerenstvo djeluje u sastavu:
1. Darko Pavoković, dipl. ing. građ., BK 23/14
2. dr. sc. Vlatka Rajčić, dipl. ing. građ., DK 115/17
3. mr. sc. Vjenceslav Leko, dipl. ing. građ., MK 69/15
4. dr. sc. Predrag Mišćević, dipl. ing. građ., GK 32/14.

Povjerenstvo za poslove stručnog pregleda dokumentacije za upis u razred revidenata održalo je dvije
sjednice, od toga jednu pisanim putem. U 2020. Povjerenstvo je razmotrilo pet zahtjeva, od kojih su
četiri riješena pozitivno, a jedan je u postupku zbog potrebe dopune dokumentacije.

4.2

Radne skupine

U 2020. osnovane su sljedeće radne skupine:
-

Radna skupina za BIM

-

Radna skupina za internetsku stranicu

-

Radna skupina za Tehničke smjernice za hidrologiju.
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4.2.1

Radna skupina za BIM

Radna skupina djeluje 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.

Radna skupina za BIM održala je 10 sastanaka i pripremljene su Smjernice za primjenu BIM-a na
infrastrukturnim projektima. Smjernice su upućene na recenziju i njihova se objava očekuje u prvome
kvartalu 2021.
4.2.2

Radna skupina za internetsku stranicu

Radna skupina za internetsku stranicu djeluje 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 izvještajnome razdoblju Radna skupina za internetsku stranicu nije se sastajala.
4.2.3

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
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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 nije se sastajala u izvještajnome razdoblju.
4.3

Ekspertne skupine

Osnovane su sljedeće ekspertne skupine:
-

4.3.1

Ekspertna skupina za izradu Nacrta Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije
Ekspertna skupina za izradu Urgentnog program potresne obnove – dimnjaci
Ekspertna skupina za izradu priručnika za zidane konstrukcije.

Ekspertna skupina za izradu Nacrta Tehničkog propisa za građevinske
konstrukcije

Ekspertnu skupinu za izradu Nacrta Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije čine:
1. mr. sc. Dragan Kovač, dipl. ing. građ.
2. Krešimir Tarnik, dipl. ing. građ.
3. Juraj Pojatina, dipl. ing. građ.
4. Mario Todorić, dipl. ing. građ.
5. Milan Crnogorac, dipl. ing. građ.
6. Miljenko Srkoč, dipl. ing. građ.
7. Lino Fučić, dipl. ing. građ.
Ekspertna skupina održala je više sastanaka i konzultacija radi formuliranja prijedloga za izmjene
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije kako bi njime bila obuhvaćena obnova potresom
oštećenih građevina.

4.3.2

Ekspertna skupina za izradu Urgentnog programa potresne obnove

Urgentni program potresne obnove zajednički je projekt Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i
Hrvatske komore inženjera građevinarstva.
Članovi Ekspertne skupine sudjelovali su kao predstavnici Komore u izradi priručnika „Urgentni program
potresne obnove“.
Članovi ekspertne skupine (predstavnici HKIG-a) jesu:
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1. Milan Crnogorac, dipl. ing. građ.
2. Mario Todorić, dipl. ing. građ.
3. Krešimir Tarnik, dipl. ing. građ.
4. Juraj Pojatina, dipl. ing. građ.
5. Miljenko Srkoč, dipl. ing. građ.

4.3.3

Ekspertna skupina za izradu priručnika za zidane konstrukcije

Ekspertna skupine Hrvatske komore inženjera građevinarstva izradila je priručnik „Zidane omeđene
konstrukcije“.
Nakon serije potresa na području Sisačko-moslavačke županije, od kojih je najrazorniji bio magnitude
od čak 6,2 po Richteru, već na temelju prvih pregleda bilo je jasno to da će prilikom obnove postojati
potreba za izgradnjom velikoga broja potpuno novih građevina, ponajprije obiteljskih kuća. Razlog jest
taj što je velik broj građevina oštećen u tolikoj mjeri da je izgubio nosivost i stabilnost ili se ne može
popraviti odnosno popravak nije isplativ u usporedbi s gradnjom nove građevine. U priručniku dan je
kratki osvrt na zidane konstrukcije kakve se većinom očekuju u obnovi. Ukratko su navedene prednosti
zidanih konstrukcija, propisi i norme te pravila po kojima se te građevine projektiraju i izvode. Također
su priložena dva primjera pravilno projektirane i koncipirane zidane konstrukcije za gradnju u potresnim
područjima.
Članovi Ekspertne skupine za izradu priručnika za zidane konstrukcije jesu:
1. Nikša Ivanović, mag. ing. aedif.
2. Tomislav Češljaš, mag. ing. aedif.
3. Krešimir Tarnik, dipl. ing. građ.
4. mr. sc. Dragan Kovač, dipl. ing. građ.

5.

STRUČNO USAVRŠAVANJE ČLANOVA KOMORE

Komora ustrojava, organizira i provodi stručno usavršavanje u sklopu javnih ovlasti propisanih Zakonom.
Osnova za stručno usavršavanje članova Komore utvrđena je Pravilnikom o stručnom usavršavanju
osoba građevinske struke i Programom stručnog usavršavanja.
Na temelju Pravilnika o stručnom usavršavanju imenovan je Odbor za stručno usavršavanje.
Odbor za stručno usavršavanje djelovao je u sastavu:
•

Miljenko Srkoč, dipl. ing. građ.,

•

dr. sc. Božo Soldo, dipl. ing. građ.
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•

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

•

dr. sc. Lino Fučić, dipl. ing. građ.

•

Darko Ojvan, dipl. ing. građ.

Imenovano je i Povjerenstvo za pripremu seminara za Dane Hrvatske komore inženjera građevinarstva
radi pripreme programa stručnih seminara.
Povjerenstvo je u 2020. djelovalo u sastavu:
1.

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

2.

Miljenko Srkoč, dipl. ing. građ.

3.

dr. sc. Lino Fučić, dipl. ing. građ.

4.

dr. sc. Josip Galić, dipl. ing. građ.

5.

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

6.

Anton Filipović, dipl. ing. građ.

7.

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

8.

Željko Pavlin, dipl. ing. građ.

9.

Boris Vranješ, dipl. ing. građ.

10. dr. sc. Leo Matešić, dipl. ing. građ.
11. dr. sc. Boris Trogrlić, dipl. ing. građ.
12. dr. sc. Davor Grandić, dipl. ing. građ.
13. dr. sc. Ivica Džeba, dipl. ing. građ.
14. dr. sc. Zlatko Šavor, dipl. ing. građ.
15. Aleksej Dušek, 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.
23. Mirko Jurčević, dipl. ing. građ.
U 2020. bilo je održano 28 seminara/webinara (Prilog 3. Pregled stručnih skupova) na kojima je
sudjelovao 8691 sudionik. Bez naplate kotizacije održana su 23 stručna savjetovanja .
Prvi put u posljednjih petnaest godina Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva zbog proglašene
epidemije uzrokovane virusom Covid-19 nisu bili održani sredinom lipnja u Opatiji. S obzirom na
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epidemiološke mjere, Upravni odbor donio je odluku o održavanju digitalnih Dana HKIG-a 1. i 2.
listopada 2020.
Uvodno su održana dva okrugla stola, a nakon toga uslijedila su 83 predavanja. Program se istodobno
održavao u tri virtualne dvorane (Prilog 4. Pregled programa Dana HKIG 2020.)
Sva predavanja snimljena su i dostupna svim članovima Komore na mrežnim stranicama Komore.
Plenarna sjednica na kojoj su proglašeni dobitnici Kolosa za 2020. održana je u hotelu Sheraton u
prisutnosti 20 sudionika. Nakon plenarne sjednice održana su dva okrugla stola:
1. Primjena Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Sudionici:


Darko Horvat, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine



Mirjana Čagalj, Hrvatska gospodarska komora



Josip Atalić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu



Dragutin Kamenski, Kamgrad



Krešimir Tarnik, Hrvatska komora inženjera građevinarstva



Nina Dražin Lovrec, Hrvatska komora inženjera građevinarstva

2. Ulaganje u infrastrukturne projekte u sljedećem razdoblju
Sudionici:
 Tomislav Mihotić, državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 Josip Škorić, Hrvatske ceste
 Boris Huzjan, Hrvatske autoceste
 Zoran Đuroković, Hrvatske vode
 Stjepan Kralj, Institut IGH
 Mirko Habijanec, Radnik Križevci
 Zvonimir Sever, Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Organiziran je izravni prijenos plenarne sjednice i okruglih stolova. Preko platformi vimeo i youtube bilo
je uključeno od 1700 do 2400 gledatelja (preko mrežne i Facebookove stranice Komore).
Bilo je održano 18 seminara u sklopu kojih je obrađeno ukupno 86 tema. Dvadeset i pet predavača
održalo je predavanja u realnome vremenu iz HKIG-a, 16 predavača uključilo se u realnome vremenu
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izvana (iz ureda ili od kuće), 14 predavača unaprijed je snimilo predavanje u Komori, a 30 predavača
unaprijed je snimilo predavanje u svojemu prostoru.
Komora je prva u Republici Hrvatskoj na taj način organizirala skup s toliko predavača te je bilo vrlo
zahtjevno organizacijski i tehnički uskladiti da se sve aktivnosti provode prema planiranome rasporedu.
U tom je dijelu informatička podrška imala važnu ulogu i uspješno je svladala sve izazove.

6.

PROMICANJE INŽENJERSKE STRUKE

6.1

Općenito

Radi promicanja inženjerske struke Komora je u protekloj godini, u sklopu planiranih sredstava,
sufinancirala izdavanje pet priručnika i dviju stručnih knjiga:
-

„Konstrukcijska pojačanja zidanih zgrada metode i primjeri“, autori: izv. prof. dr. sc.
Marijana Hadzima-Nyarko, dipl. ing. građ., izv. prof. dr. sc. Naida Ademović, dipl. ing.građ., i dr.
sc. Marija Jeleča, mag. ing. aedif.

-

„Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada“, autor dr. sc. Josip Galić,
dipl. ing. građ.

-

priručnik „Tehnike popravka i pojačanja zidanih zgrada“, autor dr. sc. Josip Galić

-

priručnik „Urgentni program potresne obnove – UPPO“, autori: Milan Crnogorac, dipl. ing.
građ., Mario Todorić, dipl. ing. građ., dr. sc. Mario Uroš, dipl. ing. građ., dr. sc. Josip Atalić, dipl.
ing. građ.

-

priručnik „Zidane omeđene konstrukcije“, autori: Nikša Ivanović, mag. ing. aedif., Krešimir
Tarnik, dipl. ing. građ., Tomislav Češljaš, mag. ing. aedif., mr. sc. Dragan Kovač, dipl. ing. građ.

-

„Čelične konstrukcije 1“, autor dr. sc. Boris Androić, dipl. ing. građ.

-

„Čelične konstrukcije 2“, autor dr. sc. Boris Androić, dipl. ing. građ.

Redovito se provodi medijska promocija Komore vezana uz pitanja od interesa za rad struke i zaštitu
javnoga interesa. U prilogu ovoga izvještaja jest i Izvještaj o aktivnostima u odnosima s javnošću (Prilog
5. Izvještaj o aktivnostima u odnosima s javnošću).
Komora ciljano usmjerava medijsku pozornost na pojedine aktivnosti. U protekloj je godini više medijskih
istupa bilo vezano uz stajališta Komore o potresu.
Također su medijski bili istaknuti Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva 2020. te dodjela

Kolosa, godišnje nagrade HKIG-a.
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Predsjednica Komore dala je niz intervjua, istupala je u javnosti, na televiziji i radiju, u skladu s ovlastima
i radi promoviranja i zaštite interesa članstva i struke u cjelini.
Mrežna stranica u formi portala redovito se nadopunjava sadržajima vezanima uz članstvo u Komori kako
bi se postigli komunikacijski ciljevi i kako bi informacije važne za rad Komore te o dostignućima u struci
došle do svih kojima su namijenjene. U 2020. počelo se raditi na izradi nove mrežne stranice.
Sve vijesti redovito se objavljuju i na Facebookovoj stranici Komore, koja ima 4164 pratitelja.
Zainteresirani se izvještavaju preko mrežnih stranica Komore, mailing liste članova, medija, raznih
skupova, obraćanja javnosti ili institucijama RH te na druge prikladne načine.

6.2

Suradnja s resornim ministarstvom

Nakon što su proglašene mjera zaštite od epidemije koronavirusa, Komora je 17. ožujka 2020.
Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uputila inicijativu da se mogućnost
potpisivanja projekata kvalificiranim elektroničkim potpisom osobne iskaznice produlji do 31. svibnja
2020., što je i odobreno.
Komora je inicirala izmjenu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije u dijelu projektiranja
potresne otpornosti građevine kako bi se mogla započeti obnova potresom oštećenih zgrada u Zagrebu
i okolici.
Predstavnici Komore sudjelovali su u radu Savjeta za izradu nacrta Zakona o obnovi zgrada oštećenih
potresom, na izradi Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, na izradi izmjena i dopuna Prvog
programa mjera kako bi se uključile i Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija te na izradi Tehničkog
propisa za građevinske konstrukcije. Isto tako predstavnici Komore sudjelovali su izradi Pravilnika o
sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i
projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

6.3

Suradnja s Hrvatskim zavodom za norme

Komora je i u 2020. nastavila provoditi Sporazum o suradnji s Hrvatskim zavodom za norme.
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Sporazum o suradnji između HZN-a i HKIG-a potpisan je 16. srpnja 2014., a obnovljen 1. veljače 2019.
Izvještajno razdoblje djelomično obuhvaća dva pretplatnička razdoblja:
-

šesto pretplatničko razdoblje (12 mjeseci) – od 1. ožujka 2019. do 29. veljače 2020.

-

sedmo pretplatničko razdoblje (12 mjeseci) – od 1. ožujka 2020. do 28. veljače 2021.

Pristup repozitoriju hrvatskih norma HRN4You za 3501 korisnika osiguran je plaćanjem godišnje
pretplate za pristup

Napomena: Tijekom trajanja pristupa repozitoriju dopušteno je povećanje od najviše pet posto
bez potpisivanja aneksa Sporazuma – maksimalan broj korisnika je 3676)

Pretplatničko razdoblje od 1. ožujka 2021. do 31. ožujka 2021. besplatno je zbog prelaska na novo
programsko rješenje u 2021.; https://repozitorij.hzn.hr
Administratori grupe HKIG-a su:
 Mirko Franić mirko.franic@hkig.hr
 Ivanka Jukičić
ivanka.jukicic@hkig.hr
Radi prelaska na novo programsko rješenje svi korisnici trebaju ponoviti registracijski postupak pa
je trenutačno u registar korisnika HKIG-a upisano 2828 korisnika koji su obnovili prijavu u sustav.
Od trenutačno 2828 upisanih korisnika ukupno je 1239 korisnika pregledavalo norme (43,81 posto
upisanih).
Neku od norma pregledalo je/otvorilo je 1239 korisnika ukupno 48.605 puta. U prosjeku je
svaki korisnik pregledao 39 norma:
 100 i više norma >>>
110 korisnika
 od 51 do 99 norma >>>
161 korisnika
 od 11 do 50 norma >>>
476 korisnika
 od 6 do 10 norma
>>>
184 korisnika
 od 1 do 5 norma
>>>
308 korisnika.
Trenutačno se u repozitoriju hrvatskih norma nalazi više od 51.170 norma (važećih i povučenih).
Članovi HKIG-a pregledali su ukupno 4468 norma. U prosjeku je svaka norma pogledana 11 puta.

6.4

Suradnja sa strukovnim komorama

Strukovne komore surađuju na rješavanju pitanja od zajedničkoga interesa. Tako je svih pet strukovnih
komora (Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora
ovlaštenih inženjera geodezije, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike i Hrvatska komora inženjera
strojarstva) Premijeru uputilo prijedlog žurnih mjera vezanih uz graditeljstvo u uvjetima krize izazvane
epidemijom koronavirusa.
Predložene su sljedeće mjere:
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1.

omogućiti nastavak rada na gradilištima, osobito na infrastrukturnim projektima koji su
sufinancirani iz EU-ovih fondova, u skladu s uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

2.

ovjerene radove po svim javnim projektima plaćati odmah po ovjeri; ne treba čekati valute

3.

dopustiti/omogućiti zamjenu uvoznih materijala/proizvoda s domaćim materijalima/proizvodima
bez velikih i dugačkih procedura u donošenju takvih odluka (podrazumijeva se to da kod
zamjene materijala/proizvoda tehničke karakteristike domaćega proizvoda koji mijenja uvozni
trebaju biti iste ili bolje)

4.

žurno uspostaviti linije dobave strateškoga materijala iz uvoza (npr. armaturno željezo, staklo i
aluminij)

5.

omogućiti rad pojedinih smještajnih objekata na jadranskoj obali za smještaj radnika uz
pridržavanje svih epidemioloških preporuka, jer će se u protivnome brojna gradilišta morati
zatvoriti

6.

sudjelovanje države u financiranju dijela plaća zaposlenih u pravnim osoba iz sektora
graditeljstva i prostornoga uređenja, kako je to propisano za ostale sektore (Iako izrijekom nije
formalno onemogućen rad u tome sektoru, zbog prirode posla u kojemu je potrebna intenzivna
komunikacija sa strankama u uredima i na terenu, posebno u geodetskim poslovima [terenske
izmjere, izlaganja elaborata i sl.], njih više nije moguće obavljati jer stranke u postupku odbijaju
komunikaciju.)

7.

smanjiti doprinose za investicije – građevinske dozvole

8.

otvoriti povoljne kreditne linije za tekuću likvidnost bez obzira na bonitete tvrtki

9.

potaknuti sve javne naručitelje, posebno državu, da nastave s planiranim postupcima javnih
nabava u gradnji, prostornome uređenju i djelatnostima vezanima uz gradnju te da raspisuju
nove postupke javne nabave u graditeljstvu jer samo će dostupnost novih poslova dugoročno
osigurati zadržavanje zaposlenika

10.

od ovog trena pa do završetka krize zaustaviti obvezu dostave ispisanih primjeraka idejnih i
glavnih projekata u postupcima izdavanja dozvola za gradnju jer se ispisani projekti moraju
ovjeravati i slati iz jednoga ureda u drugi, često i iz jednoga grada u drugi; propisati samo
mogućnost digitalne predaje projekata te isto primijeniti na dostavu ispisanih primjeraka
geodetskih elaborata uredima za graditeljstvo i katastar prilikom izdavanja potvrda na izrađene
elaborate.
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6.5

Suradnja s fakultetima i veleučilištima

Komora njeguje partnerski odnos s fakultetima građevinarstva i veleučilištima. U izvještajnom razdoblju
Komora je u suradnji s Građevinskim fakultetom u Zagrebu izradila priručnik Urgentni program potresne
obnove, osnovana je ekspertna skupina koja je sudjelovala u izmjeni Tehničkog propis za građevinske
konstrukcije, u izradi Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te u izradi Izmjena i dopuna Prvog
programa mjera. Isto tako ekspertna skupina članova Komore sudjelovala je u izradi priručnika Potresno
inženjerstvo – Obnova zidanih zgrada.
Predsjednica Komore sudjelovala je na projektu Održivi model stručne prakse na Građevinskom i
arhitektonskom fakultetu Osijek u provedbi aktivnosti osposobljavanja nastavnog i nenastavnog osoblja
Fakulteta i studenata. Cilj projekta je omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz stručnu
praksu kao obveznog dijela studijskog programa i jačanje kompetencija osoblja studentskih službi kao
podrške za provedbu stručne prakse.
Komora i građevinski fakulteti zajednički su organizirali i webinare na temu otpornosti konstrukcije na
potres.
Predstavnici fakulteta građevinarstva i veleučilišta članovi su Skupštine Komore te neposredno sudjeluju
u radu Skupštine Komore.

6.6.

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 koje organizira HSGI.

7.

RAD STEGOVNIH TIJELA KOMORE

7.1

Stegovno tužiteljstvo

U 2020. Stegovno tužiteljstvo zaprimilo je 15 prijava protiv članova Komore, od čega su tri prijave
odbačene, osam prijavitelja odustalo je od prijave, u dva predmeta podignuta je optužnica, a dva su
predmeta još uvijek u postupku.
Stegovno tužiteljstvo je u 2020. održalo tri sjednice.
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7.2

Stegovni sud

U 2020. pred Stegovnim sudom Hrvatske komore inženjera građevinarstva po optužnici stegovnoga
tužitelja pokrenuta su dva stegovna postupka. Od toga je u jednome predmetu donesena oslobađajuća
presuda, a jedan je predmet još uvijek u postupku.
U 2020. riješeno je sedam predmeta koji su bili pokrenuti u 2019. zbog stegovnoga djela iz članka 12.,
stavka 2., točke 41. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku od studenoga 2015.
(neplaćanje članarine).
U četiri predmeta doneseno je rješenje o obustavi postupka jer su optuženi u cijelosti podmirili dug, a
u tri predmeta donesena je osuđujuća presuda s izrečenom kaznom ukora.

7.3

Viši stegovni sud

Viši stegovni sud Hrvatske komore inženjera građevinarstva u 2020. nije imao ni jedan predmet.

8.

CENTAR ZA MIRENJE

Centar za mirenje Hrvatske komore inženjera građevinarstva pruža usluge rješavanja sporova mirenjem
u kojemu jedan ili više izmiritelja pomaže strankama, domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, da
zaključe nagodbu u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima o pravima
kojima slobodno raspolažu. U 2020. zaprimljen je jedan prijedlog za mirenje, međutim druga strana
nije bila suglasna s mirenjem te isto nije bilo provedeno.

KLASA:
URBROJ:
U Zagrebu,
Predsjednica
Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Nina Dražin Lovrec, dipl. ing. građ.

