
         P R I J E D L O G 

 

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 

prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 78/2015, 114/2018, 110/2019) i članka 53. stavka 3. 

Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva („Narodne novine“, broj 132/2015 i 123/2019), na 

prijedlog Upravnog odbora Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 11. sjednici 

održanoj____________________. godine donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama Odluke o imenovanju sudaca na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg 

stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

 

Članak 1. 

U Odluci o imenovanju sudaca na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore 

inženjera građevinarstva od 27. travnja 2019. godine u točki I. stavak 1. sa liste sudaca za izbor 

predsjednika vijeća Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva, iz reda sudaca redovnih 

sudova razrješuje se Ivana Bujas.  

Članak 2. 

U točki II. stavak 1. Odluke o imenovanju sudaca na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog 

suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 27. travnja 2019. godine sa liste sudaca za izbor 

predsjednika vijeća Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva, iz reda sudaca 

redovnih sudova razrješuje se Jasna Galešić. 

Članak 3. 

U ostalom dijelu  Odluka o imenovanju sudaca na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 27. travnja 2019. godine, ostaje nepromijenjena. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Komore. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb, 

 

        Predsjednica 

         Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

 

                    Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ. 
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O b r a z l o ž e nj e 

 

 

Sutkinja Ivana Bujas razrješuje se na osobni zahtjev. 

 

Jasna Galešić razrješuje se iz razloga što je imenovana javnim bilježnikom te prema odredbi 18. stavak 

2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera građevinarstva u graditeljstvu i prostornom 

uređenju (NN br. 78/15, 114/18 i 110/19) više ne može obavljati funkciju predsjednika Vijeća Višeg 

stegovnog suda. 


