Hrvatska komora inženjera strojarstva

PROGRAM RADA
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA
ZA 2021. GODINU

2020.
_____________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15, 114/18 i
110/19), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na sjednici održanoj u
razdoblju od 22. do 23. prosinca 2020. godine, pisanim putem, elektroničkom poštom,
donijela je
PROGRAM RADA
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA
ZA 2021. GODINU
UVOD
Prijedlog godišnjeg Programa rada Hrvatske komore inženjera strojarstva (u daljnjem
tekstu Komora) za 2021. godinu razrađuje aktivnosti u obavljanju javnih ovlasti Komore
u skladu s odredbama Zakona o komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu i
prostornom uređenju ( NN 78/15, 114/18 i 110/19) te sadrži druge poslove i zadatke
vezane za potrebe članstva Komore i zaštitu javnog interesa te obveze Komore u skladu
s drugim posebnim propisima izvan upravnog područja prostornog uređenja i gradnje.
Ovaj se program donosi u vrijeme pandemije uzrokovane Covidom 19 te će njegova
realizacija između ostalog ovisiti i o razvoju situacije s pandemijom kao i
epidemiološkim mjerama, a svakako u odnosu na aktivnosti za koje je potrebna fizička
prisutnost članova Komore kao što je održavanje 7. kongresa, Zborova područnih
odbora i održavanja sjednica tijela Komore izvan Zagreba, provedba stručnog
usavršavanja i sl.
U slučaju potrebe, Program će se u tijeku godine dopunjavati sukladno odgovornostima
Komore i njenih tijela u cilju funkcioniranja komorskog sustava i zaštite interesa
strojarske struke.
Sredstva za provedbu ovog Programa osiguravaju se predviđenim Planom prihoda i
rashoda Komore za 2021. godinu.

REDOVITE AKTIVNOSTI
✓ Sjednice Skupštine: održavanje najmanje dvije redovite sjednice
✓ Sjednice Nadzornog odbora: održavanje najmanje dvije redovite sjednice
✓ Sjednice Upravnog odbora: održavanje redovitih sjednica, u pravilu jednom
mjesečno, u slučaju povoljne epidemiološke situacije održavanje sjednice
Upravnog odbora izvan Zagreba usklađene s terminom održavanja Zborova
područnih odbora, donošenje akata i odluka iz nadležnosti Upravnog odbora
✓ Predsjednik Komore: sazivanje sjednica i Zborova, usklađivanje aktivnosti tijela
Komore, operativni poslovi predsjednika u Tajništvu Komore, donošenje akata i
odluka iz nadležnosti predsjednika
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✓ Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova: provedba stručnog nadzora,
donošenje Plana nadzora za 2021. i Izvješća o provedbi Plana nadzora za 2020.

RADNE SKUPINE
✓ Nastavak rada i aktivnosti predstavnika Komore u Stručnom savjetu za obnovu
✓ Aktivnosti radne skupine Komore
plinskih instalacija

za

izradu prijedloga Tehničkog propisa

✓ Sudjelovanje predstavnika Komore u donošenju daljnjih mjera za obnovu zgrada
oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i
Zagrebačke županije
✓ Osnivanje radnih skupina za donošenje odnosno izmjenu propisa koji uređuju
strojarsku djelatnost
✓ Sudjelovanje Komore u projektu e-Građevna dozvola
PROVEDBA STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Sukladno odredbama Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove
prostornog uređenja i gradnje (NN 55/20) obveza stručnog usavršavanja temeljem koje
su obveznici dužni u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati
edukacije (od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a
deset na stručno područje) započinje s 1. siječnjem 2021.godine.
Komora će kao nositelji programa stručnog usavršavanja donijeti Plan stručnog
usavršavanja za 2021. Način provedbe predmetnog plana ovisit će o epidemiološkim
prilikama te će sukladno navedenom Upravni odbor istim obuhvatiti različite oblike
edukacija i načine održavanja (webinari, seminari, zborovi, Kongres).
Komora će svojim članovima osigurati i dio školskih sati edukacije bez naknade.

7. MEĐUNARODNI KONGRES DANI INŽENJERA STROJARSTVA
Radi pandemije uzrokovana Covidom 19, 7. međunarodni kongres Dani inženjera
strojarstva predviđen u ožujku 2021. odgođen je odlukom Upravnog odbora. Ukoliko
situacija to bude dopuštala, moguće je održavanje Kongresa u rujnu 2021. godine o čemu
će odluku naknadno donijeti Upravni odbor Komore.

ČLANSTVO KOMORE
Komora će i nadalje kao i u 2020. godini članovima omogućiti:
✓ besplatni pristup repozitoriju hrvatskih normi
✓ policu osiguranja iz iznosa članarine
✓ izradu poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom bez naknade
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✓ usluge Komore putem sustava e-Građanin
✓ besplatnu pravnu pomoć pružanjem pravnih savjeta iz područja strojarske
djelatnosti, svaku drugu i četvrtu srijedu u mjesecu

SURADNJA S MPGI
Komora je u tijeku ove godine surađivala s resornim ministarstvom davanjem mišljenja i
prijedloga u svezi s donošenjem prijedloga propisa u području prostornog uređenja i
gradnje te će tu praksu nastaviti i u 2021. godini.
Članovi Upravnog odbora nastavit će se uključivati u e-savjetovanja s mišljenjem i
prijedlozima Komore odnosno Upravnog odbora.

OSTALE SURADNJE
Komora nastavlja suradnju u 2021. godini s:
✓
✓
✓
✓
✓

Hrvatskim zavodom za norme
Hrvatskom osiguravajućom kućom
Hrvatskom akademijom tehničkih znanosti
strojarskim fakultetima i visokoškolskim institucijama u RH
drugim strukovnim komorama u graditeljstvu
MREŽNA STRANICA KOMORE

S obzirom na zastarjelost mrežne stranice u odnosu na tehničke mogućnosti odnosno
nemogućnost prijenosa svih podataka iz baza Komora nužnih za potrebe javne objave,
potrebe sustava e-dozvole, sustava e-Građani te radi usklađenja stranice sa Zakonom o
pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog
sektora (NN 17/19) u slijedećoj godini pristupit će se izradi nove mrežne stranice
Komore te su za tu svrhu predviđena sredstva u Planu prihoda i rashoda Komore za
2021. godinu. Zakonski rok za usklađenje stranice s navedenim zakonom ističe 23. rujna
2021.
POVEZIVANJE USLUGA KOMORE NA SUSTAV DRŽAVNE INFORMACIJSKE
STRUKTURE
Sukladno Zaključku Vlade RH o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju
poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti kao i
relevantnih odredbi Direktive o uslugama i Direktive o stručnim kvalifikacijama,
Komora je dužna digitalizirati sve procese/usluge na način da su dostupni putem
sustava e-građani za državljane RH kao i za državljane Europskog gospodarskog
prostora.
Dio usluga Komore već je dostupan putem sustava e-Građani, te će se tijekom 2021.
nastaviti postupak digitalizacije. Ovdje je važno napomenuti kako priprema i provedba
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digitalizacije zahtjeva dodatna novčana sredstva kao i dodatni angažman radnika
Komore i tvrtke koja obavlja IT poslove za Komoru.
Za razvoj e-procedura u RH odnosno ispunjavanje EU obveza vezanih uz Jedinstvenu
kontaktnu točku zaduženo je Ministarstvo gospodarstva koje u tu svrhu koordinira s
resornim ministarstvom te s tog osnova prati i nadzire rad komora u ispunjavanju tih
obveza.
PRIPREMNI SEMINARI ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA
Komora će u 2021. godini nastaviti s organizacijom i provedbom pripremnih seminara
za polaganje stručnih ispita sukladno epidemiološkoj situaciji.
PODRUČNI ODBORI
Zborovi područnih odbora planirani u zadnjem tromjesečju ove godine odgođeni su iz
razloga pandemije. Vijeća Područnih odbora, prema u Tajništvo Komore dostavljenim
zapisnicima, nisu u ovoj godini imala značajnih aktivnosti.
U 2021. godini potrebno je uspostaviti bolju suradnju tijela Komore s članovima Vijeća
te pokrenuti zajedničke aktivnosti svrhu izvršavanja poslova i zadataka Vijeća
propisanih Pravilnikom o ustrojavanju i radu područnih odbora Komore.
TAJNIŠTVO KOMORE
U Komori su stalno zaposlene samo dvije osobe (do kolovoza 2020. bile su zaposlene 3
osobe) koje obavljaju zadatke redovitog i tekućeg poslovanja Komore. S obzirom na
obim poslova i zadataka te u svrhu pravodobnog i kvalitetnog izvršavanja zadataka
Tajništva i Ureda predsjednika, za sada je za administrativne i pomoćne poslove
angažirana osoba putem student servisa. U 2021. godini potrebno je donijeti trajnije
kadrovsko rješenje Tajništva Komore, primjereno vrsti i opsegu javnih ovlasti i zadaća
Komore.
ZAKLJUČNO
S obzirom na neizvjesnu gospodarsku 2021. godinu, polazište za izradu ovog Programa
prvenstveno su javne ovlasti i zadaće Komore uređene Zakonom o komorama i drugim
posebnim zakonima. Za njihovu realizaciju Komora mora osigurati potrebna financijska
sredstva predviđena Planom prihoda i rashoda za 2021. čiji je temelj sadašnji broj
članova i članarina u iznosu od 1.800,00 kuna godišnje, sukladno odluci Skupštine iz
veljače ove godine.
Upravni odbor Komore nadležno je tijelo za izvršenje ovog programa, a u kojem
izvršenju očekuje pomoć i suradnju drugih tijela Komore i njenih članova.
Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

100-02/20-01/8
503-100-02-20-4
24. prosinca 2020.
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Predsjednik
Hrvatske komore inženjera strojarstva
Željko Dorić, dipl.ing.stroj.,v.r.
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