
Hrvatska komora inženjera građevinarstva 
 

Na temelju članka 21. stavka 6. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, sazivam i 
pozivam Vas na  11.  sjednicu Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, 

 
koja će se održati u četvrtak  1. listopada 2015. godine, s početkom u  14:00  sati, 

u prostorijama Komore, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, I kat  
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

D n e v n i     r e d : 
- Utvrđivanje broja nazočnih članova ili njihovih punomoćnika, potrebnih  

za donošenje pravovaljanih  odluka Upravnog odbora Komore 
- verifikacija Zapisnika 10. sjednice Upravnog odbora Komore, koja je održana 07. svibnja 

2015. godine 
- Utvrđivanje dnevnog reda  
- Izvještaj predsjednika Komore o aktivnostima Komore između dvije sjednice Upravnog 

odbora 
   

1. Plan pripremnih aktivnosti HKIG-a za provedbu Zakona o  komori arhitekata i 
komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakona o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Izvjestitelj: Zvonimir Sever, predsjednik 
Komore 
 

2. Prijedlog Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
Izvjestitelj: Željko Sokolić, predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo 

 
3. Izvještaj o  izvršenju Plana prihoda i rashoda HKIG-a  za razdoblje od 01.01.-

31.08.2015. Izvjestitelj: Branko Pejaković, predsjednik Povjerenstva za financije 
 

4. Pokretanje aktivnosti  za uspostavu Poslovnog informacijskog sustava HKIG-a radi 
obveze uvođenja e-sustava poslovanja na bazi platforme e-građani 
 

5. Aktivnosti na uspostavljanju sustava stalnog stručnog usavršavanja  u provedbi 
Zakona o  komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom 
uređenju, Izvjestitelj: Zvonimir Sever, predsjednik Komore 
 

6. Obavijest: 
-  o pregovorima za obavezno osiguranje od profesionalne  odgovornosti 
članova Komore 

-    o uporabi rodno osjetljivog jezika - zamjena pečata  ovlaštenim 
inženjerkama građevinarstva 
Izvjestitelj: Zvonimir Sever, predsjednik Komore 

 
7. Zahtjevi za  financijsku potporu   

-  Antologija hrvatske arhitekture druge polovine dvadesetog stoljeća, autorica  dr.sc. Borka 
Bobovec 

-  Priručnik  Čelične konstrukcije,  autori: doc.dr.sc. Davor Skejić i  rof.dr.sc. Ivica Džeba 
 

8. Razno 
 

Na sjednicu su također pozvani  predsjednik i članovi Nadzornog odbora Komore. 
 
Broj:   11/ 2015.  
Zagreb, 21. rujna 2015.  godine  
 

 
Predsjednik 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.v.r. 


