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IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA 

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 

 
 

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 2021.  

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 te 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 
te za poslove računovodstva.  

Na dan 31. prosinca 2021. Komora je imala 6550 aktivnih članova i 1241 člana u mirovanju. U 
izvještajnome razdoblju u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva (projektiranje i nadzor) upisana 
su 263 nova člana, u Imenik inženjera gradilišta upisano je 197 članova, a dva člana upisana su u Imenik 
voditelja radova (Prilog 1. Tablica s prikazom broja i strukture članstva).  

U razred revidenata upisana su četiri revidenta. 

Komora je obavljala poslove na temelju Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 
2021. 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 2021.  
 

U proteklome izvještajnom razdoblju Hrvatska komora inženjera građevinarstva obavljala je redovite 

aktivnosti u sklopu ispunjavanja javnih ovlasti 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.  

 

Komora je u 2021. obavljala svoje poslove i zadatke utvrđene Zakonom o komori arhitekata i komorama 
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/2015, 114/18, 110/19), 
Statutom Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, 132/2015, 123/19) te drugim 
posebnim propisima kao i općim aktima Komore, a to su: 

- vodi Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva s razredom revidenata 
- vodi Imenik inženjera gradilišta  
- vodi Imenik voditelja radova 
- vodi Imenik stranih ovlaštenih osoba koje su njezini članovi 
- vodi Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora 

građenja 
- vodi Upisnik zajedničkih ureda 
- vodi Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima 
- vodi Evidenciju stranih ovlaštenih osoba koje povremeno ili privremeno obavljaju poslove 

projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe 
- vodi evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije  
- vodi Evidenciju izdanih EU potvrda 
- provodi obradu i pripremu IMI dosjea u informacijskome sustavu unutarnjega tržišta  
- izdaje rješenja, uvjerenja, odnosno potvrde o činjenicama o kojima Komora vodi službene i 

druge evidencije radi unapređenja struke i zaštite javnoga interesa 
- izdaje i oduzima članovima Komore pečat, iskaznicu i poslovnu karticu s potpisnim i 

identifikacijskim certifikatom 
- organizira i provodi stručno usavršavanje 
- provodi stručni nadzor nad radom svojih članova. 

 

Na temelju Statuta Komora vodi: 

- Evidenciju o članovima Komore brisanim iz imenika i upisnika 
- Evidenciju o stegovnim postupcima 
- Evidenciju počasnih članova Komore 
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- Evidenciju stranih ovlaštenih osoba koji su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radili na projektu 
od posebnog kulturnog značaja 

- Evidenciju voditelja radova – tehničara građevinske struke. 
 
U obavljanju javnih ovlasti kontinuirano se izdaju odgovarajući akti te je u urudžbenome zapisniku 
evidentirano 6314 ulaznih akta i 25.113 izlaznih akata (Prilog 2. Tablica s podacima o evidenciji broja 
ulaznih i izlaznih akata u urudžbenome zapisniku).  

Komora se 29. prosinca 2020. uključila i u aktivnosti usmjerene na ublažavanje posljedica nakon potresa 
u Sisačko-moslavačkoj županiji.  
 

2.1. Aktivnosti vezane uz potres 
 

Komora se uključila u aktivnosti nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji:  

• Na dan potresa upućen je poziv svim ovlaštenim inženjerima da se jave radi hitnih pregleda 
škola i dvorana radi smještaja stanovnika koji su izgubili domove.  

• Također su pozvani svi stručnjaci radi pregleda oštećenja i uporabljivosti zgrada.  

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

• Nabavljena je radna stanica za potrebe Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI). 

 Komora je ugovorila suradnju s tvrtkama Pan-pek i Dubravica te Mlin i pekarne Sisak vezanu uz 
nabavu sendviča, peciva, mlijeka i mliječnih proizvoda te sokova i vode u svim njihovim 
poslovnicama za inženjere na terenu.  

• Komora je više puta pozivala članove da se uključe u akciju.   

 Sklopljen je ugovor o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja za članove Komore koji 
sudjeluju u hitnim pregledima zgrada. 

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

 Predsjednica Komore sudjelovala je na sastancima Stožera civilne zaštite RH u Petrinji na temu 
obnova od potresa. 

Predsjednica i član Upravnog odbora Berislav Rupčić dana 31. prosinca 2020. posjetili su naš stožer pri 
Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo u Petrinji te obišli teren na stradalim područjima Sisačko-
moslavačke županije. Tom prilikom dopremljena je prva pošiljka maski, rukavica i vode koju je osigurala 
Komora, ali je utvrđeno da nedostaju zaštitna oprema, računalna oprema, jakne, kontejner i vozila. 
Komora je za sve inženjere osigurala prehranu u pekarama u Zagrebu i Sisku. Za potrebe stožera 
nabavljeni su kontejner i kombi. 
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U hitnim pregledima do kraja ožujka sudjelovalo je 1500 inženjera, i to iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka 
i Dubrovnika. 

Predstavnici Komore su zajedno sa stručnjacima Građevinskog fakulteta u Zagrebu sudjelovali u izradi 
novog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 
županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te Programa mjera 
obnove zgrada oštećenih potresom. 

Dana 23. veljače 2021. u organizaciji Komore održana je konferencija „Obnova potresom pogođenih 
područja“ u hotelu Westin, na kojoj su mjerodavni ministar i njegovi suradnici sudionicima skupa 
prezentirali regulativu vezanu uz obnovu: Zakon o obnovi i Program mjera obnove zgrada oštećenih 
potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-
moslavačke županije i Karlovačke županije te Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne 
dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće 
oštećenih potresom. Nakon prezentacije navedenih propisa organiziran je okrugli stol u sklopu kojega 
su inženjeri mogli postavljati pitanja radi pojašnjenja i otklanjanja poteškoća koje se javljaju u provedbi 
tih propisa, a u cilju što bolje pripreme za izradu dokumentacije i provedbu same obnove. 

Prijenos konferencije bio je organiziran preko Facebook stranice i kanala Vimeo koji je pratilo 2598 
sudionika. 

 

2.2.  Ostale aktivnosti 

 
Komora je u 2021. redovito davala primjedbe i mišljenja u vezi zakona i podzakonskih propisa iz područja 
graditeljstva koji su u postupku donošenja te upućivala dopise nadležnim državnim resorima. 
 
Kako bi omogućila što kvalitetniju potporu članstvu, Komora provodi sustav redovitoga pravnog 
savjetovanja, dajući pisana pravna mišljenja i savjete na upite i zahtjeve članova Komore. U 2021. 
izrađeno je i članovima Komore dostavljeno 198 pisanih pravnih mišljenja te su dostavljeni i odgovori 
na velik broj upita kako bi se članovima Komore pomoglo u vezi s primjenom propisa i općih akata 
Komore. Na taj se način nastojalo olakšati pružanje profesionalnih usluga i poslovanje.  
 
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. 
 



8 
 

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 tijekom 2021. za svoje članove osigurala besplatan pristup Pravnom portalu Ingbiro na 
kojemu se nalaze pročišćeni tekstovi zakona i podzakonskih akata te uslugu redovitoga obavještavanja 
o promjeni zakonske regulative iz područja gradnje. 
 
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 za sve svoje članove organizirala i porezno savjetovanje. 
 
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. 
 
U 2021. godini 119 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 2021. Komora je preko sustava e-Građani domaćim i stranim ovlaštenim osobama omogućila 
podnošenje zahtjeva i ishođenje svih dokumenata u postupcima koje obavlja na temelju prenesenih 
javnih ovlasti.  
U sustavu e-Građani članovima Komore dostupne su 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. 
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Preko sustava e-Građani mogu se podnijeti i zahtjevi za izdavanje: 

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. 

 

3. IZVJEŠĆE O RADU TIJELA KOMORE 

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

 

3.1. Skupština Komore 

Skupština je u 2021. održala jednu pisanu sjednicu i jednu sjednicu uživo, i to: 

  od 6. do 14. travnja 2021. 
 4. prosinca 2021. u Zagrebu. 

Na sjednicama bilo je razmotreno 10 točaka dnevnoga reda iz djelokruga rada Skupštine.  

Pisana sjednica Skupštine održana je za sljedeće točke dnevnog reda: 
- Izvještaj o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Hrvatske komore 

inženjera građevinarstva u 2020. godini 
- Prijedlog Izvještaja o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva  za 2020. godinu s revizorskim izvještajem i Revizorsko izvješće o reviziji  
financijskih izvještaja  HKIG EDUCA d.o.o. za 2020. godinu 

- Prijedlog Izvještaja o izvršenju  Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 
2020. godinu 

- Prijedlog Kodeksa strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
 
Na sjednici u Zagrebu raspravljene su sljedeće točke dnevnog reda: 

- Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2021. godinu 
- Prijedlog Odluke o privremenom smanjenju članarine 
- Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2022. godinu 
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- Prijedlog programa rada HKIG-a za 2022. godinu 
- Konačni Prijedlog Pravilnika o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
- Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju sudaca na listu sudaca Stegovnog suda i 

Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

 

3.2. Upravni odbor Komore 

U 2021. Upravni odbor održao je sedam sjednica, a jedna o tih sjednica bila je održana pisanim putem. 
Na njima je razmotreno ukupno 35 točaka dnevnoga reda, i to na sljedeće teme iz djelokruga rada 
Upravnog odbora: 

- financijsko-planska dokumentacija za Komoru kako bi se osigurali ispravan financijsko 
računovodstveni 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 redovite skupštine Komore  
- priprema Dana ovlaštenih inženjera građevinarstva 2021. 
- provedba stalnoga stručnog usavršavanja i donošenje Programa stručnog usavršavanja za 

razdoblje 1. 1. 2022. – 31. 12. 2024. 
- implementacija Poslovnoga informacijskog sustava HKIG-a radi obveze uvođenja e-sustava 

poslovanja  
- odluka o dodjeli nagrade Kolos za životno djelo 
- obnova ugovora o obveznome osiguranju od profesionalne odgovornosti u inženjerskim 

poslovima i djelatnostima u gradnji 
- imenovanja članova povjerenstava i odbora Komore 
- izvješće o nadzorima provedenima nad radom članova Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva  
- plan normativnih aktivnosti u 2021.  
- Sporazum o suradnji između Hrvatskog zavoda za norme (HZN) i HKIG-a 
- izrada općih akata  
- Pravilnik o područnim odborima 
- Kodeks strukovne etike 
- inicijativa za izradu pravilnika o standardu usluga projektiranja i /ili stručnog nadzora građenja 
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- ugovaranje pristupa pročišćenim tekstovima zakonskih i podzakonskih akata za članove 
Komore 

- Odluka o kategorijama i dodjeli pomoći članovima Komore za uspostavu poslovanja nakon 
potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji 

- financijska potpora za izdavanje knjiga iz područja graditeljstva 
- osiguravanje pristupa pročišćenim tekstovima zakona i podzakonskih akata za članove 

Komore. 
 

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.  

 

3.3. Nadzorni odbor Komore 

U 2021. Nadzorni odbor održao je dvije sjednice, i to: . 

- 25. ožujka 2021.  
- 4. prosinca 2021. 

Nadzorni odbor nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Komore, materijalno i financijsko 
poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore i 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 je razmotrio  devet točaka dnevnoga reda iz svojega djelokruga rada: 

-  Prijedlog Izvještaja o izvršenju Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2020. godinu 
- Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja HKIG-a za 2020. godinu 
- Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za HKIG EDUCU za 2020.godinu 
- Prijedlog Izvještaja o radu Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2020. godinu 
- Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2021.godinu 
- Prijedlog Odluke o privremenom smanjenju članarine  
- Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2022. godinu 
- Prijedlog programa rada HKIG-a za 2022. godinu 
- Prijedlog Pravilnika o područnim odborima HKIG-a 
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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: 

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. 
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U izvještajnome razdoblju bile su održane dvije sjednice. Povjerenstvo redovito prati provedbu Plana 
prihoda i rashoda Komore, pripremljeni su i upućeni u proceduru donošenja Rebalans Plana prihoda i 
rashoda Komore za 2021. i Plan prihoda i rashoda Komore za 2022. 
 
U 2021. ukupni prihodi Komore iznosili su 10.500.975,51 kuna, a ukupni rashodi 9.580,323,25 kuna te 
je ostvarena razlika prihoda nad rashodima u iznosu od 920.652,26 kuna.  
 
Revizor je izdao bezuvjetno mišljenje o tim financijskim izvještajima Komore za 2021. o čemu se 
Skupštini podnosi poseban Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva za 2021. godinu s revizorskim izvješćem. 
 
Također je pregledano i financijsko poslovanje HKIG Educe d.o.o. u 2021. HKIG-Educa d.o.o. ostvarila 
je prihode u iznosu od 2.410.986,43 kuna i rashode u iznosu od 1.889.009,10 kuna. 
 
U proteklome razdoblju većina webinara održana je bez naplate kotizacije. Realizirani troškovi odnose 
se na honorare predavača i druge aktivnosti povezane s organizacijom i održavanjem webinara.  
 
Također, 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. 
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U ožujku 2021. Povjerenstvo za zakonodavstvo je na pisanoj sjednici razmatralo Izvješće o provedenom 
savjetovanju za Nacrt kodeksa strukovne etike HKIG-a. 
 
Na dvije sjednice koje su održane uživo u listopadu i studenome 2021. bili su razmotreni Nacrt prijedloga 
pravilnika o područnim odborima, Nacrt prijedloga pravilnika o standardu usluga projektiranja i/ili 
stručnog nadzora građenja kao i primjedbe i prijedlozi članova Komore upućeni u e-Savjetovanju te je 
utvrđen tekst općih akata koji su upućeni Upravnome odboru. 
Jedna sjednica održana je pisanim putem i na njoj je razmotren Nacrt kodeksa strukovne etike HKIG-a. 
 
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.  
 
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. 
U sklopu međunarodne suradnje Komoru predstavljaju Predsjednica, članovi Povjerenstva za 
međunarodnu suradnju te drugi članovi zaduženi za pojedina područja djelovanja. 

U 2021. 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 to 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 
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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 za osiguranje razmatralo je pitanje dodatnoga osiguranja prema 
kojemu bi članovi Komore pri ugovaranju osnovnoga osiguranja od profesionalne odgovornosti s 
teritorijalnim pokrićem u EU-u imali povoljniju cijenu. 

S tim u vezi od najvećih osiguravatelja u Republici Hrvatskoj zatražena je ponuda za osnovno osiguranje 
od profesionalne odgovornosti člana Komore za rad na teritoriju EU-a. Osiguravajuća društva očitovala 
su se da ne mogu razmatrati osiguranje u EU-u paušalno za godinu dana, nego isključivo po pojedinome 
projektu. Također nisu bila u mogućnosti izraditi jedinstvenu ponudu jer svaka država ima specifičnosti 
i drugačije limite osiguranja. Zato je bilo predloženo da se ponude izdaju po pojedinačnim upitima. 

Ugovor o obveznome osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, inženjera gradilišta i voditelja 
radova te stranih ovlaštenih osoba članova Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima 
prostornog uređenja i gradnje sklopljen je s tvrtkom Croatia osiguranja d.d. i na snazi je do 1. prosinca 
2022. 

 

 

 

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 
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10. Goran Grget, dipl. ing. građ., član 
11. Zlatko Taritaš, dipl. ing. građ., član 
12. Marijan Prša, dipl. ing. građ., član. 

U 2021. Povjerenstvo je održalo petnaest sjednica pisanim putem radi formuliranja stručnih mišljenja 
na zahtjev članova Komore. Nakon usuglašavanja o svakome pojedinom pitanju članovima je upućeno 
mišljenje Povjerenstva o pitanjima struke. 

4.1.6. Povjerenstvo za dodjelu nagrade Kolos 
 
Povjerenstvo za dodjelu nagrade Kolos djeluje u sastavu: 

1. Zvonimir Sever, 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 14 prijedloga za dodjelu 
nagrade Kolos.  

Nakon analize svih pristiglih prijedloga i očitovanja svih članova Povjerenstva donesene su odluke o 
dodjeli Kolosa po kategorijama: 

1. Strukovni smjer Konstrukcije (beton/drvo)  

Kolos je dodijeljen timu koji čine Nikola Miletić, dipl.ing.građ., Dražen Strunje, mag. ing. 
aedif., i Antonio Šafranko, mag. ing. aedif., za projekt „Sportska dvorana Zeleni brijeg – 
krovna konstrukcija“. 

2. Strukovni smjer Konstrukcije (beton) 

Kolos je dodijeljen Predragu Presečkom, dipl. ing. građ., za projekt „Trilogija kongresnih 
dvorana velikih raspona“. 

3. Strukovni smjer Konstrukcije (beton/čelik) 

Kolos je dodijeljen timu koji čine Martin Arežina, mag. ing. aedif., dr. sc. Marin Franetović, mag. 
ing. aedif., i Danijel Filaković, dipl. ing. građ., za projekt konstrukcije plinske kombi 
kogeneracijske elektane EL-TO Zagreb. 

4. Strukovni smjer Konstrukcije (zidane konstrukcije/mostovi) 
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Kolos je dodijeljen timu koji čine prof. dr. sc. Davor Grandić, dipl. ing. građ., Goran Grget, dipl. 
ing. građ., i Ivana Šuto, dipl. ing. građ., za projekt „Obnova i rekonstrukcija Donjeg i Gornjeg 
mosta u Ninu“. 

Napomena: Kod donošenja ove odluke članica povjerenstva prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 
izuzela se od odlučivanja. 

5. Strukovni smjer Hidrotehnika 

Kolos je dodijeljen Josipu Prceli, dipl. ing. građ., za projekt „Pristran plutajućeg terminala za 
ukapljeni prirodni plin na otoku Krku“. 

6. Strukovni smjer Geotehnika 

Kolos je dodijeljen Peri Šiši, dipl. ing. građ., za projekt „Građevinska jama – dnevna bolnica KB 
Sveti Duh“. 

7. Strukovni smjer Geotehnika 

Kolos je dodijeljen dr. sc. Mirku Grošiću, dipl. ing. građ., za projekt Roxanich-Hertange Wine 
Hotel i petoetažni vinski podrum. 

8. Strukovni smjer Potresno inženjerstvo 

Kolos je dodijeljen timu koji čine Karmen Komljen Petošić, mag. ing. aedif., Domagoj Bunarđija, 
mag. ing. aedif., i Ivan Matorić, dipl. ing. građ., za rad na otklanjanju posljedica potresa u Sisku. 

9. Strukovni smjer Potresno inženjerstvo 

Kolos je dodijeljen timu koji čine Maja Baniček, mag. ing. aedif., dr. sc. Marija Demšić, dipl. ing. 
građ., i dr. sc. Joško Krolo, dipl. ing. građ., za rad na otklanjanju posljedica potresa u Petrinji. 

10. Strukovni smjer Potresno inženjerstvo 

Kolos je dodijeljen timu koji čine Krešimir Mićić, mag. ing. aedif., i Igor Sušilović, mag. ing. 
aedif., za rad na otklanjanju posljedica potresa u Glini. 

11. Strukovni smjer Organizacija građenja/Stručni nadzor građenja 

Kolos je dodijeljen timu koji čine Eugenio Močinić, dipl. ing. građ., Ivica Mršić, mag. ing. aedif., 
i Dražen Šunjić, dipl. ing. građ., za stručni nadzor građenja turističkog kompleksa Costabela.  

12. Strukovni smjer Organizacija građenja/Stručni nadzor građenja 

Kolos je dodijeljen timu koji čine Ines Pean, dipl. ing. građ., Luka Cener, dipl. ing. građ., i 
Marijan Čančar, dipl. ing. građ., za nadzor nad rekonstrukcijom i izgradnjom ACI marine Rovinj. 

13. Kategorija Vanjska pravna osoba 

Kolos u kategoriji Vanjska pravna osoba dodijeljen je Građevinskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu za izniman doprinos u poslijepotresnoj procjeni oštećenja, sanaciji posljedica potresa i 
planiranju obnove nakon zagrebačkoga i sisačko-moslavačkoga potresa 2020. 
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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 2021. Povjerenstvo je održalo četiri sjednice te razmotrilo sedam zahtjeva za dodjelu novčane pomoći 
članovima Komore. Novčana pomoć odobrena je 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 2021. 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 jednu sjednicu. 

Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu novčanih nagrada i stipendija studentima 
građevinskih studija u RH za tekuću akademsku godinu 2021./2022. objavljen je 20. listopada 2021. s 
rokom prijava do 3. studenoga 2021.  

Programom natječaja određeno je stipendiranje 16 studenata. 

Na Natječaj je u otvorenome roku pristiglo 19 prijava. Valjanih je bilo 16 prijava. Tri prijave nisu bile 
valjane jer su studenti-prijavitelji završili preddiplomski studij građevinarstva s prosječnom ocjenom 
nižom od 3,5.  

Ljestvica poretka studenata za dodjelu novčanih nagrada i stipendija studentima studija građevinarstva 
u Republici Hrvatskoj za tekuću akademsku godinu 2021./2022. objavljena je na mrežnoj stranici 
Komore 25. studenoga 2021. 
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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 2021. održalo tri 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. 
 
Povjerenstvo je svoje aktivnosti provodilo u skladu s Godišnjim planom stručnog nadzora nad radom 
članova HKIG za 2021. godinu.  
 
Prilikom donošenja godišnjega plana nadzora članovi nad kojima će se provoditi nadzor biraju se 
nasumičnim računalnim odabirom. 
 
Godišnjim planom stručnog nadzora nad radom članova Komore u 2021. godini bila su planirana 32 
nadzora, koja su i bila provedena. Za potrebe jednoga stručnog nadzora nije se mogla uspostaviti 
komunikacija i te se nije mogao utvrditi termin nadzora te je protiv toga člana Komore Povjerenstvo za 
stručni nadzor podnijelo stegovnu prijavu. 
 
Stručni nadzori su se tijekom 2021. obavljali u uvjetima epidemije koronavirusa i u skladu s odlukama 
Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze.  
 
Tijekom 2021. bilo je podneseno 12 zahtjeva za provođenje izvanrednih stručnih nadzora. Izvanredne 
stručne nadzore nad radom članova HKIG-a obavile su Adela Visković i Mihaela Zamolo. Od ukupno 12 
prijavljenih izvanrednih stručnih nadzora, 10 izvanrednih nadzora je provedeno, jedan podnositelj 
prijave odustao je od zahtjeva za provedbom izvanrednoga nadzora, a jedan preostali izvanredni nadzor 
bit će proveden u 2022. 
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Budući da je osnovni cilj stručnoga nadzora poboljšati kvalitetu pruženih usluga, Povjerenstvo će i dalje 
veliku pozornost usmjeravati na davanje potrebnih uputa za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih kod 
nadziranih osoba. 

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 savjetnika-
specijalista. 

Svi članovi Povjerenstva potpisali su Izjavu o povjerljivosti. 

Za potrebe rada Povjerenstva Komora je osigurala pravnu i tehničku pomoć. 
 
U cilju daljnjega 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.,član 
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. 
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U izvještajnome razdoblju Povjerenstvo za javnu nabavu dalo je dva pisana očitovanja. 

Na vlastiti zahtjev razriješena je Predsjednica Povjerenstva, a za predsjednika je imenovan Marijan 
Ricov. Zamjenicom predsjednika povjerenstva imenovana je Helena Jeftimija, a za člana je imenovana 
Vedrana Šarić. 

 

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 2021. Povjerenstvo za normiranje poslova i usluga održalo je šest sjednica. Detaljno je analiziran 
važeći Pravilnik o standardu usluga projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te je izrađen prijedlog 
novoga pravilnika o standardu usluga. U tijeku je razmatranje primjedaba koje je na tekst Pravilnika 
dostavilo Povjerenstvo za zakonodavstvo. 
 
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  
2. dr. sc. Snježana Knezić, dipl. ing. građ., članica 
3. dr. sc. Ivica Završki, dipl. ing. građ., član. 

Ukupno 172 člana Komore zatražila su EU potvrde za rad izvan granica Republike Hrvatske odnosno na 
području Europskoga gospodarskog prostora (EGP), od toga 88 za obavljanje poslova ovlaštenoga 
inženjera građevinarstva (za poslove projektiranja i/ili stručnoga nadzora građenja), a 84 za obavljanje 
poslova inženjera gradilišta. 
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Preko sustava e-Građani izdano je 168 EU-ovih potvrda, četiri potvrde izdane su u redovitome postupku 
istoga dana kada su zatražene. 

Od srpnja 2021. 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 od osam 
dana.  

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 2021.  

Stranci – državljani država članica EU/EGP koji poslove žele obavljati u Republici Hrvatskoj na 
privremenoj odnosno povremenoj osnovi: 

- Zaprimljen je 21 zahtjev za upis u Evidenciju stranih osoba koje obavljaju poslove na 
privremenoj ili povremenoj osnovi u 2021.  

- Izdana je 21 potvrda o povremenome ili privremenome obavljanju regulirane profesije 
građevinske struke.  

 
U 2021. izdano je 69 godišnjih obnova potvrde o povremenome odnosno privremenome obavljanju 
regulirane profesije građevinske struke.  
 

Zaprimljena su ukupno 23 zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, od čega se 21 zahtjev 
odnosio na državljane države koja nije članica EGP-a, ali je članica Svjetske trgovinske organizacije. 
Šesnaest zahtjeva odnosilo se na državljane Republike Turske, a četiri na državljane Narodne Republike 
Kine. Tri zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije podnijeli su državljani EGP-a, i to dva iz 
Litve i jedan iz Njemačke.  

Dvadeset i jedan zahtjev odnosio se na poslove inženjera gradilišta, a dva na poslove projektiranja.   

Na temelju mišljenja Povjerenstva izdana su 23 rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije. 

Podnesena su dva zahtjeva za upis u Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva i ti su predmeti 
u obradi.  
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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 četiri 
sjednice pisanim putem. U 2021. Komora je primila pet zahtjeva za upis u razred revidenata, od čega 
je Povjerenstvo nakon razmatranja dokumentacije dostavljene uz zahtjev dalo pozitivno mišljenje o četiri 
zahtjeva te su izdana rješenja o upisu u razred revidenata, a jedan je zahtjev u postupku zbog potrebe 
dopune dokumentacije.  

 

4.2.  Radne skupine 

U 2021. djelovale su sljedeće radne skupine: 

- Radna skupina za BIM 
- Radna skupina za Tehničke smjernice za hidrologiju. 

 

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. 
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Radna skupina za BIM održala je ukupno 15 sastanaka te su u svibnju 2021. izdane Smjernice za 

primjenu BIM-a na infrastrukturnim projektima.  

4.2.2. 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 pripremila je Smjernice za hidrološko nazivlje, oznake i jedinice koje su izdane u 
tiskanome obliku, a članovima Komore dostupni su i u digitalnome obliku na mrežnim stranici Komore. 
 
4.3. Ekspertne skupine 

4.3.1. 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. 

Stručno mišljenje ekspertne skupine Komore dostavljeno je resornome ministarstvu u srpnju 2021. te 
su formulirani konkretni prijedlozi vezani uz izmjene Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije 
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5. STRUČNO USAVRŠAVANJE ČLANOVA KOMORE 
 

5.1.  Obvezno stručno usavršavanje 

Komora organizira i provodi stručno usavršavanje u sklopu javnih ovlasti propisanih Zakonom o 
poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje te Zakona o komori arhitekata i komorama 
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. 

Način provođenja i praćenja stručnoga usavršavanja propisani su Pravilnikom o stručnom usavršavanju 
osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 55/2020) i 
Programom stručnog usavršavanja. 

Odbor za stručno usavršavanje djelovao je u sastavu: 
• Miljenko Srkoč, dipl. ing. građ.  
• dr. sc. Božo Soldo, dipl. ing. građ. 
• dr. sc. Boris Trogrlić, dipl. ing. građ. 
• dr. sc. Lino Fučić, dipl. ing. građ.  
• Darko Ojvan, dipl. ing. građ. 

 
U 2021. u sklopu redovitoga stručnog usavršavanja održan je 41 seminar/webinar (Prilog 3. Pregled 
stručnih skupova) na kojemu je sudjelovalo 11.678 sudionika (bez naplate kotizacije održano je 27 
stručnih savjetovanja). Nakon kongresa Dani HKIG-a u Opatiji sve snimke predavanja dostupne su 
članovima Komore u obliku webinara bez plaćanja kotizacije. 
 
 
 
5.2.  Petnaesti Dani HKIG-a u Opatiji 

 
Radi pripreme programa stručnih seminara imenovano je Povjerenstvo za pripremu seminara za Dane 
Hrvatske komore inženjera građevinarstva u sastavu:  

1. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dipl. ing. građ., predsjednik  
2. izv. prof. dr. sc. Josip Atalić, dipl. ing. građ.  
3. mr. sc. Melita Bestvina, dipl. ing. građ.  
4. dr. sc. Danko Biondić, dipl. ing. građ.  
5. doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer, dipl. ing. građ.  
6. prof. dr. sc. Sanja Dimter, dipl. ing. građ.  
7. dr. sc. Lino Fučić, dipl. ing. građ.  
8. prof. dr. sc. Davor Grandić, dipl. ing. građ.  
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9. Vanja Keindl, dipl. ing. građ. 
10.  dr .sc. Davorin Kolić, dipl. ing. građ.  
11. mr. sc. Dragan Kovač, dipl. ing. građ.  
12. mr. sc. Nada Marđetko Škoro, dipl. ing. građ.  
13. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, dipl. iur.  
14. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić, dipl. ing. građ.  
15. Željko Pavlin, dipl. ing. građ. 
16. Martina Pavlović Cerinski, dipl. ing. građ.  
17. Mladen Plišić, dipl. ing. građ.  
18. Predrag Presečki, dipl. ing. građ. 
19. prof. dr. sc. Vlatka Rajčić, dipl. ing. građ.  
20. Darko Šarić, dipl. ing. građ. 
21. dr. sc. Zlatko Šavor, dipl. ing. građ.  
22. Hrvoje Šolman, mag. ing. aedif.  
23. prof. dr. sc. Boris Trogrlić, dipl. ing. građ.  
24. izv. prof. dr. sc. Mario Uroš, dipl. ing. građ.  
25. mr. sc. Mihaela Zamolo, dipl. ing. građ. 

 
U sklopu plenarne sjednice obila su držana dva okrugla stola: 
 

1. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. INICIJATIVA 6. obnova zgrada 
(sudionici: Darko Horvat, Tomislav Mihotić, Mladen Vedriš, Damir Novotny, Mirko Habijanec, Nina 
Dražin Lovrec) 

 
2. Izazovi obnove od potresa (sudionici: Darko Horvat, Damir Vanđelić, Gordan Hanžek, Mirjana 

Čagalj, Josip Atalić, Mario Todorić) 
 
Bio je organiziran izravni prijenos plenarne sjednice i okruglih stolova. Preko platformi Vimeo i Youtube 
na internetskoj i Facebook stranici Komore plenarnu sjednicu pratilo je 997 sudionika, a predavanja 
2095 sudionika.  

Na 15. Danima HKIG-a bilo je održano 26 seminara u sklopu kojih su 232 predavača obradila ukupno 
132 teme (Prilog 4. Izvještaj o broju sudionika po temama). 

 

6. PROMICANJE INŽENJERSKE STRUKE  
 

6.1. Općenito 
Radi promicanja inženjerske struke Komora je u protekloj godini, a u sklopu planiranih sredstava, 
sufinancirala izdavanje pet stručnih knjiga i jedne monografije, i to: 
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- Sustavi planiranja države, regionalnog i lokalnog planiranja – usporedba hrvatskog i 
njemačkoga, odnosno bavarskoga sustava autora mr. sc. Vladimira Krtalića 

- Dimenzioniranje gravitacijskih potpornih zidova autora dr. sc. Predraga Miščevića 
- Građevinske konstrukcije u zgradarstvu autora prof. dr. sc. Damira Markulaka, dipl. ing. 

građ., izv. prof. dr. sc. Jurka Zovkića, dipl. ing. građ., i doc. dr. sc. Ivana Krausa, mag. ing. aedif. 
- Čelik u arhitekturi, strukturama visoke tehnologije i potresu autora dr. sc. Borisa 

Androića, dr. sc. Darka Dujmovića i Ines Androić Brajčić 
- Graditeljski procesi autora dr. sc. Mirka Oreškovića, dipl. ing. građ. 
- Monografija DGIT – Slavonski Brod, koja je objavljena povodom 60. obljetnice toga društva. 

 
Redovito se provodi medijska promocija Komore vezana uz pitanja od interesa za rad struke i zaštitu 
javnoga interesa. U prilogu ovome izvještaju 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 2021. 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 
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 2021. aktivirana je nova mrežna stranica Komore.  
 
Sve vijesti redovito se objavljuju i na Facebook stranici Komore, koja ima 4612 pratitelja.  
 
Zainteresirani se izvještavaju preko mrežnih stranica Komore, mailing lista članova, medija, raznih 
skupova, obraćanja javnosti ili institucijama RH te na druge prikladne načine. 
 
 
6.2.  Suradnja s resornim ministarstvom 

Komora je inicirala izmjenu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije u dijelu projektiranja 
potresne otpornosti građevine kako bi se mogla pokrenuti obnova potresom oštećenih zgrada. 
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Predstavnici Komore sudjelovali su u radu Savjeta za obnovu te u izradi izmjena Zakona o obnovi zgrada 
oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, 
Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, na izradi izmjena Programa mjera obnove zgrada 
oštećenih potresom te na izradi izmjena Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.  
 
Dana 9. ožujka 2021. u prostorijama Komore održan je sastanak Ministra graditeljstva s Predsjednicom 
i Upravnim odborom Komore na kojemu se razgovaralo o obnovi nakon potresa, ulozi i značaju Komore 
povijesno i danas, statusu inženjera gradilišta nakon izmjena Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornoga uređenja i gradnje te Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 
prostornom uređenju iz 2019., aktualnim problemima u javnoj nabavi, Zakonu o gradnji, problemima u 
primjeni važećih propisa vezanih uz rad stranih ovlaštenih osoba na stručnim poslovima u Republici 
Hrvatskoj, donošenju posebnoga zakona o legalizaciji infrastrukture, izazovima u obnovi te o potrebi 
izrade strategije vezane uz postupanje u takvim situacijama. 
 
Dana 29. rujna 2021. u prostorijama Komore održan je sastanak ministra Darka Horvata, predstavnika 
Ministarstva kulture i medija s Predsjednicom i članovima ekspertne skupine Komore o problemima s 
kojima se suočavaju projektanti prilikom cjelovite obnove javnih zgrada, osobito u dijelu ishođenja 
posebnih konzervatorskih uvjeta te posebnih uvjeta zaštite od požara na zgradama koje su zaštićena 
kulturna dobra. 
 
Tijekom 2021. Komora je resornome ministarstvu uputila više zahtjeva za davanjem mišljenja i 
tumačenjem propisa: 

- U veljači 2021. zatraženo je tumačenje Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije vezano 
uz izradu projekata obnove škola i vrtića. 

- U srpnju 2021. zatraženo je mišljenje o ishođenju suglasnosti javnopravnih tijela u postupku 
izrade projektne dokumentacije za obnovu. 

- U rujnu 2021. dostavljeno je mišljenje na Odluku o donošenju Programa mjera obnove zgrada 
oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke 
županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. 

- U rujnu 2021. poslan je poziv Ministru graditeljstva i Ministrici kulture i medija na sastanak u 
Komori u vezi poteškoća s kojima se suočavaju članovi Komore u praksi prilikom obavljanja 
stručnih poslova na obnovi zgrada oštećenih potresom, osobito u slučajevima kada se radi o 
zgradama pod zaštitom. 

- U studenome 2021. poslan je dopis Ministarstvu s upitom zbog čega nakon prenošenja 
nadležnosti za vođenje Evidencije voditelja projekta na Ministarstvo ta evidencija nije javno 
dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva te je Ministarstvo obaviješteno o primjedbama 
članova Komore vezanima uz duge rokove za rješavanje zahtjeva za upis u navedenu evidenciju. 
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- U studenome 2021. dostavljeno je mišljenje na Prijedlog programa razvoja kružnog 
gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. 

- U prosincu 2021. dostavljeno je mišljenje na inicijativu za izmjenu i dopunu Tehničkog propisa 
za građevinske konstrukcije vezano uz korozijsko djelovanje okoline na metalne konstrukcije ili 
metalne dijelove građevinskih konstrukcija. 

 
Odgovori Ministarstva objavljeni su na mrežnoj stranici Komore, u rubrici „HKIG – tumačenja, upute, 
mišljenja“. 
 
Dopisom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 12. travnja 2021. 
Komora je obavještena o tome da Europska komisija predlaže uklanjanje zahtjeva za prethodno davanje 
izjave prilikom privremenoga ili povremenoga pružanja usluge za niz zanimanja koja „predstavljaju 
ograničene rizike za zdravlje i sigurnost primatelja usluga, posebno: arhitekte, inženjere građevinarstva, 
odvjetnike, agente za patente, agente za nekretnine, turističke vodiče“. Kao odgovor na navedeni dopis 
Komora je uputila dopis Ministru graditeljstva u kojemu je istaknuto to da komore niz godina predlažu 
resornome ministarstvu to da u stajalištu Republike Hrvatske o reformi profesionalnih usluga, pa i u 
sklopu nacionalnoga zakonodavstva, posebno istakne važnost pitanja profesija iz sigurnosnoga sektora, 
i to u četiri inženjerske struke: arhitekturi, građevinarstvu, elektrotehnici i strojarstvu. Navedene 
profesije moraju zadržati status reguliranih profesija. Istaknuto je da se radi o profesijama koje mogu 
imati stvarne posljedice na sigurnost ljudi i javno zdravlje (profesije iz sigurnosnoga sektora) pa zbog 
toga moraju biti propisani visoki profesionalni i stručni standardi te moraju imati odgovarajući značaj i 
ulogu u društvu. Navedeni dopis potpisali su predsjednici svih četiriju inženjerskih komora. Kao pripremu 
za taj sastanak Komora je izradila materijal s odgovorima i obranom svih teza koje se odnose na pitanje 
statusa reguliranih profesija iz građevinskoga sektora. 
 
 
6.3. Suradnja s Hrvatskim zavodom za norme  

Komora je i u 2021. nastavila provoditi Sporazum o suradnji s Hrvatskim zavodom za norme. 
Sporazum o suradnji između HZN-a i HKIG-a potpisan je 16. srpnja 2014., a obnovljen 1. veljače 2019. 
Izvještajno razdoblje djelomično obuhvaća: 

- sedmo pretplatničko razdoblje (12 mjeseci) – od 1. ožujka 2020. do 28. veljače 2021.  
- besplatno pretplatničko razdoblje od 1. ožujka 2021. do 31. ožujka 2021. zbog prelaska na novo 

programsko rješenje u 2021. godini; https://repozitorij.hzn.hr 
- osmo pretplatničko razdoblje (12 mjeseci) – od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2022.  

 
Pristup repozitoriju hrvatskih norma HRN4You za 3501 korisnika omogućen je plaćanjem godišnje 
pretplate za pristup.  
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Napomena: Tijekom trajanja pristupa repozitoriju dopušteno je povećanje pristupa od najviše pet 
posto bez potpisivanja aneksa Sporazumu. Maksimalan broj korisnika je 3676. 

 
Administrator grupe HKIG-a jest Ivanka Jukičić (ivanka.jukicic@hkig.hr) 

Trenutačno je u registar korisnika HKIG-a upisano 3010 korisnika (2852 aktivna i 158 deaktiviranih). 

Od trenutačno 3010 upisanih korisnika ukupno je 1280 korisnika pregledavalo normativne dokumente 
(42,53 posto upisanih). 

Tisuću dvjesto i osamdeset korisnika pregledalo je ukupno 39.128 normativnih dokumenata. U prosjeku 
je svaki korisnik pregledao 31 dokument: 

・  100 i više dokumenata >>> 94 korisnika 

・  od 51 do 99 dokumenata >>> 107 korisnika 

・  od 11 do 50 dokumenata >>> 388 korisnika 

・  od 6 do 10 dokumenata >>> 188 korisnika 

・  od 1 do 5 dokumenata >>> 341 korisnika 

・  0 dokumenata >>> 162 korisnika ** 

** Ova 162 korisnika nisu pregledala ni jedan od normativnih dokumenata koje su preuzeli s repozitorija 
hrvatskih norma https://repozitorij.hzn.hr/. 

Trenutačno se u repozitoriju hrvatskih norma nalazi više od 52.920 hrvatskih normativnih dokumenata 
(važećih i povučenih). 

Članovi HKIG-a pregledali su ukupno 4359 različitih hrvatskih normativnih dokumenata. U prosjeku je 
svaki normativni dokument pregledan devet puta. 

 

6.4. Suradnja sa strukovnim komorama 

Suradnja sa strukovnim komorama inženjera i arhitekata tijekom 2021. tekla je u skladu s dosadašnjom 
praksom. Periodički su se održavali sastanci čelnih ljudi komora na kojima su se razmatrale aktualne 
teme iz sektora graditeljstva. Strukovne komore surađuju na rješavanju pitanja od zajedničkoga 
interesa. Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora 
inženjera strojarstva i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike poslale su dopis vezan uz pitanja 
profesija iz sigurnosnog sektora, i to u četiri inženjerske struke: arhitekture, građevinarstva, 
elektrotehnike i strojarstva, odnosno istaknule su da navedene profesije moraju zadržati status 
reguliranih profesija. 
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6.5.  Suradnja s fakultetima i veleučilištima 

Komora njeguje partnerski odnos s fakultetima građevinarstva i veleučilištima.  

Komora je podržala Građevinski fakultet u Zagrebu u organizaciji Prve hrvatske konferencije o 
potresnom inženjerstvu te organizaciju savjetovanja u povodu godišnjice katastrofalnoga potresa na 
Banovini. 

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 2021. Stegovno tužiteljstvo zaprimilo je 73 stegovne prijave protiv članova Komore, od čega su tri 
prijave odbačene, u 69 predmeta podignuta je optužnica (neplaćanje članarine), a jedan je predmet 
još u obradi. 
Stegovno tužiteljstvo je u 2021. održalo tri sjednice. 
 

7.2. Stegovni sud 

U 2021. pred Stegovnim sudom Hrvatske komore inženjera građevinarstva po optužnici stegovnoga 
tužitelja pokrenuto je 69 stegovnih postupaka zbog stegovnoga djela iz članka 12., stavka 2., točke 25. 
Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku/2019. (neplaćanje članarine).  

Pritom je doneseno 30 presuda kojima se tužbeni zahtjev odbija jer je tijekom postupka cjelokupan dug 
namiren, osam osuđujućih presuda s izrečenom stegovnom mjerom prestanka članstva u Komori, dva 
rješenja o obustavi postupka, a 29 predmeta još je u postupku.  
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7.3. Viši stegovni sud 

U 2021. Viši stegovni sud Hrvatske komore inženjera građevinarstva imao je jedan predmet u kojemu 
je žalba odbijena te je potvrđena presuda Stegovnog suda kojom je optuženik proglašen krivim te mu 
je izračena stegovna mjera ukora. 

 

8. CENTAR ZA MIRENJE 

Centar za mirenje Hrvatske komore inženjera građevinarstva pruža usluge rješavanja sporova mirenjem 
u kojemu jedan ili više izmiritelja pomažu 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 2021. pokrenut je jedan postupak u kojemu nije došlo do mirenja.  
 
 
KLASA:  170-01/22-01/ 
URBROJ: 500-07-22-  
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