HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
-prijedlog-

IZVJEŠĆE O RADU
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA
ZA 2015. GODINU

06. sjednica Skupštine HKIS

UVOD
Članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva (u daljnjem tekstu: Komora) u 2015. godini
djelovali su i ostvarivali svoja prava i ideje kroz tijela Komore a to su: Skupština, Upravni odbor,
Nadzorni odbor, predsjednik Komore, dopredsjednik Komore, Odbor za upis, stegovna tijela Komore,
arbitraža (Arbitražni sud), Povjerenstva Komore (Povjerenstvo za nadzor nad radom članova,
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju, Povjerenstvo za zakonodavstvo, Povjerenstvo za financije,
Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje, Povjerenstvo za cjenik usluga, Povjerenstvo za
informiranje i izdavačku djelatnost, Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija),
Vijeća Područnih odbora, Sekcije komore i Tajništvo Komore.
U rad tijela Komore uključeno je 75 članova Komore.
Dokument ‘’Izvješće o radu Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2015. godinu’’
predstavlja skupno izvješće o radu svih tijela Komore kao i pojedinaca članova Komore.

ČLANOVI KOMORE
Komora je s završetkom 2015. godine brojila ukupno 1107 članova
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IZVJEŠĆA O RADU TIJELA KOMORE


Skupština

U 2015. godini održane su dvije (2) sjednice Skupštine i to:
 04. Sjednica Skupštine u Zagrebu, 15. svibnja 2015. g.
-usvojena izvješća o radu tijela Komore i Komore kao cjeline, Izvješće Nadzornog odbora
Komore o nadzoru nad financijskim poslovanjem, Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda
za 2014.g., usvojen Poslovnik o radu Nadzornog odbora Komore
 05. Sjednica Skupštine u Velikoj (kraj Požege), 18. prosinca 2015. g.
-usvojeni su Statut Komore, i Pravilnici (Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za
pružanje usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi te priznanju inozemnih stručnih
kvalifikacija za osobe strojarske struke, Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom
postupanju, Pravilnik o mirenju), usvojene su Liste sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog
suda HKIS i Lista izmiritelja Centra za mirenje HKIS, usvojen Program rada Komore i tijela
Komore, usvojen Plan prihoda i rashoda Komore za 2016. g.,


Upravni odbor

Održano je deset (10) sjednica Upravnog odbora Komore. Upravni odbor je raspravljao i
donosio odluke o svim pitanjima vezanim za rad Komore i članova Komore od organizacijskih,
administrativnih, financijskih do stručnih.
Posebno ističemo:
 predlaganje izmjene i donošenja nove zakonske regulative: Zakon o arhitektonskim i
inženjerskim djelatnostima i Pravilnici (popis pod Suradnja s ministarstvima – MGIPU)
 usvajanje financijskih izvješća i planova prihoda i rashoda Komore,
 usvajanje Programa rada i Izvješća o radu Komore i tijela Komore,
 donošenje odluka o raspolaganju financijskim sredstvima,
 prijedlog odluka za 4. i 5. Sjednicu Skupštine,
 donišenje odluke o održavanju i aktivnosti na pripremi i organizaciji 4. međunarodnog
kongresa Dani inženjera strojarstva
 donošenje odluka o održavanju kao i usvajanja izvješća o održavanju izobrazbe za osobe koje
provode energetske preglede i energetsko certificiranje u organizaciju HKIS
 usvajanje Programa i uvjeta stručnog usavršavanja HKIS
 donošenje odluke o nabavi normi
 donošenje odluke o izdavanju Glasila HKIS br. 6
 i dr.
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Predsjednik Komore
 -predsjedanje sjednicama Upravnog odbora (10x u 2015.), sjednicama Skupštine (2x u
2015.), sjednicama Upisnog odbora (10x u 2015.)
 član Vijeća PO Osijek i sudjelovanje u sjednicama Vijeća PO Osijek (7x u 2015.),
zborovi Područnih odbora (4x u 2015.)
 -koordiniranje i sudjelovanje u radu tijela Komore: sjednice Sekcija, Povjerenstava i
dr., sjednica Vijeća PO (Osijek, Zagreb),
 -aktivno sudjelovanje na zborovima područnih odbora Komore (4x i to: Osijek,
18.9.2015. PO Osijek; Zadar, 11.11.2015. PO Split; Zagreb, 18.11.2015. PO Zagreb;
Rijeka, 12.12.2015. PO Rijeka),
 -moderiranje seminara Dan inženjera strojarstva, dana 22.4.2015. u okviru Sajma
energetske učinkovitosti na Zagrebačkom velesajmu (22.-25.4.2015.) u ukviru,
 -moderiranje Okruglog stola u organizaciji PO Osijek, 25.2.2015. održanog u Osijeku
 -organizacija, priprema i moderiranje seminara Prijava i ispitivanje opreme pod
tlakom u uporabi – ‘’Legalizacija cjevovoda’’ koji je održan u Zagrebu, 18.5.2015.
 -aktivnosti oko organizacije 04. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva
2015, predsjednik organizacijskog odbora kongresa
 -kao predstavnik Komore sudjelovanje u radu: Passive house u organizaciji Gradskog
ureda za energetiku Grada Zagreba i Passive net, Zagreb, 2.2.2015.; Dani ovlaštenih
inženjera elektrotehnike u Zadru, 24.-25. 9.2015.g.; Treća radionica – izrada i
provedba Strategije niskougljičnog razvoja RH za razdoblje do 2030. i s pregledom
do 2050.g. u organizaciju MGIPU i MZOIP, Zagreb, 29.5.2015., Seminar o akusttičnoj
emisiji i primjena za ispitivanje oprem pod tlakom u organizaciji OPT –Agencija za
opremu pod tlakom, Zagreb, 29.6.2015.
 -i dr. prema potrebi.



Odbor za upis

-Održano 10 sjednica, obrađeno sveukupno 193 predmeta: upis, ispis, mirovanje, proširenje
smjerova (u 2014.g. obrađeno 163 predmeta).


Područni odbori
Tijekom 2015. g. održani su zborovi područnih odbora. Održano je ukupno 4 zbora.

o

PO Osijek:
 -Održan okrugli stol PO Osijek u Osijeku, 25.2.2015.g., s temom primjena Pravulnika o
jednostavnim građevinama i radovima (NN 79/2014)
 -Organizirano jedanaesto stručno putovanje PO Osijek u tvornicu crpki Lowara
(grupacija XYLEM) Montecchio Maggiore-Firenca od 21.-24.5.2015. zajedno s
članovima PO Osijek Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
 -Održan Zboru PO Osijek u Osijeku, 18.9.2015.g. gdje su članovi upoznati s aktivnostima
PO Osijek i Komore, prijedlozima novih Zakona o komorama i poslovima i djelatnostima
u prostornom uređenju i gradnji, održana stručna predavanja Energana na šumsku
biomasu Slavonija DI Slavonski Brod i Veridas Biomas u Babinoj Gredi, Strojarska
oprema u vinogradarstvu te je organizirana stručna posjeta precrpnoj stanici u
Kopačevu iz 1892. godine
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 -održano 7 sjednica Vijeća
o

PO Zagreb:
 -Održan okrugli stol PO Zagreb u Zagrebu, 19.3.2015.g., s temom Nacrtu prijedloga
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Nacrtu prijedloga
Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom
uređenju
 -Sudjelovanje u organizaciji 6. Zagrebačkog energetskog tjedna, koji je održan od 11.16.5.2015. g. u Zagrebu. U organizaciji PO Zagreb HKIS i PO Zagreb HKIE su dana
12.5.2014. godine su održana stručna predavanja članova Komore.
 -Organizirana stručna posjeta članova PO Zagreb tvrtki Hertz u Beču, Austrija, od 21.22.5.2015.g.
 -Održan Zbor PO Zagreb u Zagrebu, 18.11.2015. gdje su prezentirane aktivnosti PO i
HKIS, te novosti i promjene uz donošenje Zakona o komori arhitekata i komorama
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) i Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), predstavljen prijevod
Pravilnika TRVB H 118, te održana predavanja: Termostatizacija stambenih objekata,
Važnost hidrauličkog uravnoteženja u renovaciji višestambenih zgrada i utjecaj na
točnost raspodjele troškova putem razdjelnika topline, Zrak voda sustavi, Wilo Select
IV, Modernizacija izvora pripreme toplinske energije
 -Organizirana stručna posjeta članova PO Zagreb i drugih zainteresiranih Europskom
centru za obnovljive izvore energije Gusinng-Austrija, od 23.-24. 10.2015. godine
 -održane 3 sjednice Vijeća

o

PO Rijeka:
 -Organizacija stručne posjete Menerga, Maribor (otkazano zbog nedovoljnog broja
prijavljenih)
 Održan Zbor PO Rijeka u Rijeci, 12.12.2015.g. gdje su prezentirane aktivnosti PO i
HKIS, te prezentirane novosti i promjene uz donošenje Zakona o komori arhitekata i
komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) i Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), predstavljen
projekt Zgrade približno nulte energije i H2020 projekt PROF/TRAC
 održana 1 sjednica Vijeća

o

PO Varaždin:
 Održan okrugli stol PO Varaždin u Varaždinu, 6.3.2015.g., s temom Problematika u
radu ovlaštenih inženjera strojarstva uzrokovano različitim tumačenjima zakonske i
tehničke regulative
 održane 3 sjednice Vijeća

o

PO Split:
 Održan okrugli stol 26.2.2015. u Zadru s temama: ‘’Plinofikacija Dalmacije – problemi
s kojima se susreću projektanti i koncesionar EVN’’ i ‘’Primjeri i problemi projektanata
iz prakse, s prijedlozima za pojednostavljenje rješavanje na temelju glavnoga projekta,
a bez građevinske dozvole, preko Pravilnika o jednostavnim građevinama’’
 Održan Zbor PO Split u Zadru, 11.11.2015.g. gdje su prezentirane novosti i promjene
uz donošenje Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i
prostornom uređenju (NN 78/15) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
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uređenja i gradnje (NN 78/15), te Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama
pravilnika o energetskom pregledu i energetskom certificiranju
 održana 1 sjednica Vijeća


Tajništvo Komore

Stručne, administrativne i pravne poslove Komore obavlja Tajništvo Komore, u suradnji s
predsjednikom Komore i ostalim tjelima Komore, te vanjskim suradnicima radi osiguranja redovitog i
tekućeg poslovanje Komore. Tijekom 2015. godine poslove u Tajništvu Komore su obavljale dvije
stalno zaposlene osobe.
U Tajništvu Komore su tijekom 2015. godine obavljeni poslovi u provedbi javnih ovlasti i
drugih zadaća Komore kako slijedi:
 vođenje imenika, upisnika i evidencija što podrazumjeva: zaprimanje i obrada zahtjeva,
izdavanje rješenja, potvrda i izvoda iz imenika članova i imenika vježbenika, ažuriranje baze
podataka članstva, ažuriranje baze podataka za stručno usavršavanje, izdavanje potvrda i
ispisa iz evidencija, izdavanje pečata i iskaznica, poslovi provedbe osiguranja članova
 poslovi organizacije usavršavanja osoba koje provode energetske preglede i energetsko
certificiranje zgrada
 izrada izvješća za resorno ministarstvo (stručno usavršavanje, izobrazba osoba koje provode
energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, izvješće o upisanim stranim osobama
u evidencije HKIS), dostava materijala iz rada Komore HIDRA-i, dostava izvješća državnoj
povjerenici za informiranje, dostava podataka Ministarstvu gospodarstva, dostava podataka
u ENIC NARIC ured
 prikupljanje materijala i poslovi pripreme za internetsku stranicu Komore
 vođenje evidencija, praćenje troškova i kontrola plaćanja članarina, upisnine i kotizacija.
Uz obavljanje javnih ovlasti u Tajništvo Komore je obavljalo i druge aktivnosti kao logistika
svim tijelima Komore:
 Upisni odbor: tehnička priprema, obrada i provedba za 10 sjednica, izrada zapisnika
 Stegovna tijela: tehnička priprema, obrada i provedba odluka sjednica stegovnog tužiteljstva,
stegovnog suda i Višeg stegovnog suda, administrativni poslovi vezano za stegovno
postupanje
 Upravni odbor: tehnička priprema, obrada i provedba za 10 sjednica, izrada zapisnika
 Skupština Komore: tehnička priprema, obrada i provedba za 2 sjednice
 Poslovi stručnog usavršavanja:
poslovi oko organizacije stručnih skupova, zaprimanje prijava i evidencija uplata kotizacije,
unos potvrda u bazu podataka evidencije stručnog usavršavanja,
prukupljanje i obrada doumentacija za izradu jednogodišnjeg Programa stručnog
usavršavanja, izdavanje potvrda
 Poslovi organizacije i provedbe usavršavanja osoba koje provode energetske preglede i
energetsko certificiranje zgrada -2 tečaja
 Zborovi PO - tehnička priprema, obrada i provedba
 04. Kongres Dani inženjera strojarstva -tehnička i administrativna priprema, prijave, naplata,
poslovi nabave, poslovi organizacije i provedbe
 obrada i rješavanje zahtjeva stranih državaljanja
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administrativo praćenje PROF-TRAC projekta
zaprimanje i obrada putnih naloga, računa i ugovora
korespodencija i obavještavanje članstva
priprema materijala za Glasilo i monografiju Komore
poslovi potpore financijsko-računovodstvenoj službi i IT servisu
ostali poslovi po nalogu i odlukama tijela Komore

U urudžbenom zapisniku koji se vodi u Tajništvu Komore tijekom 2015. g. evidentirano ulaznih
predmeta 1983 i izlaznih predmeta 8301, plus predmeti rješavani elektroničkom poštom.
Komora ima vanjske suradnike za financijsko-računovodstvene poslove Refiz d.o.o., za
informatičku podršku tvrku Saquaro info d.o.o., za savjetovanje u području stručnih poslova vođenja
stegovni postupaka i arbitraže tvrtku Brevi Manu d.o.o.
Izvješća o radu ostalih tijela Komore su posebna izvješća i sastavni su dio Izvješća o radu HKIS
za 2015. godinu.

SURADNJA KOMORE KAO INSTITUCIJE JAVNOG PRAVA


Suradnja s ministarstvima te drugim tijelima državne uprave

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja - MGIPU
Izrada i izmjena zakonske regulative
Komora je tijekom 2015. godine dostavila MGIPU sljedeća mišljenja, stavove i očitovanja:
 18.3.2015. - Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Nacrt prijedloga Zakona o komori arhitekata i
komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju’’ (prilog 1.)
 30.4.2015. - Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na konacni prijedlog Zakona o komori
arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (prilog 2.)
 30.4.2015. - Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na konacni prijedlog Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (prilog 3.)
 02.11.2015.- Prijedlozi i primjedbe na prijedlog Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje
obavljaju poslove graditeljstva i prostornog uređenja (prilog 4.)
 veći broj sastanaka radne skupine za izradu zakona, predstavnik Komore g. Tomislav Tkalčić
 11.5.2015. – Sastanak predstavnika MGIPU (ministirica, pomoćnici, načelnici) s
predstavnicima Komora u svezi donošenja novih zakona
Ministarstvo gospodarstva - MINGO
Izrada i izmjena zakonske regulative
 21.1.2015. -Prijedlog Pravilnika o tlačnoj opremi – očitovanje (prilog 5.)
 23.10.2015. - Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik
o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju – (prilog 6.)


Suradnja sa strukovnim komorama u graditeljstvu
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Komora je uspostavila dobru suradnja s drugim strukovnim komorama u graditeljstvu:
Hrvatskom komorom inženjera graditeljstva, Hrvatskom komorom arhitekata, Hrvatska komora
inženjera elektrotehnike i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodazije. Suradnja se ogleda kroz
zajednička nastupe prema ministarstvima kod izmjene i izrade zakonske regulative kao što je:
provedba stručnog usavršavanja, Zakona o gradnji, propisima u području energetske učinkovitosti i
dr. Komore također surađuju kroz zajednička povjerenstva i radna tijela kod izrade zakoske
regulative, provedbi osiguranja članova komora od profesionalne odgovornosti i dr.
Isto tako predstavnici Komora su međusobno gosti na Danima pojedinih Komora, Skupština i
ostalim sličnim značajnijim događanjima.


Suradnja sa strojarskim fakultetima

S sva četiri strojarska fakulteta u RH je uspostavljena zadovoljavajuća suradnja s međusobnim
uvažavanjem. Svi strojarski fakulteti su bili i pokrovitelji i sudjelovali u radu (otvorenje) 4.
međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva (kao i na tri prethodna). U suradnji s strojarskim
fakultetima se organizira stručno usavršavanje osoba u graditeljstvu. Profesori s fakulteta su voditelji
i predavači organizacije stručnog usavršavanja i provedbe izobrazba za stručno osposobljavanje i
obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada.
Uspostavljena je suradnja s Mašinskim fakultetom u Nišu na 4. Međunarodnom kongresu Dani
inženjera strojarstva


Suradnja sa proizvođačima opreme

Suradnja se ogleda kroz stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera strojarstva, kroz uvrštenje
u Program stručnog usavršavanja i sudjelovanje kao izlagača opreme i usluga na kongresima Dani
inženjera strojarstva u organizaciji Komore. Proizvođači opreme sudjeluju u organizaciji predavanja
na Zborovima Područnih odbora te kao sponzori, kao i organizatori stručnih ekskurzija (Herz,
Vaillant i sl.)


Međunarodna suradnja

Članstvo u REHVA
Komora je član i predstavnik Hrvatske u REHVA – međunarodnog udružanja inženjera koji
obavljaju poslove klimatizacije, grijanja i hlađenja. U suradnji s REHVA Komora je sudionika projekta
PROF-TRAC
Komore u okruženju
Tijekom održavanja 4. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva u Vodicama, 25.27. ožujka 2015. godine predstavnici Komore (Luka Čarapović, Miodrag Drakulić i Branimir
Pavković) su održali sastanak s predstavnicima komora u okruženju: Austrijske savezne sekcije
ovlaštenih inženjera konzultanata, Inženjerska komora Crne Gore, Komora ovlaštenih inženjera i
arhitekata Makedonije, Inženjerska komora Srbije. Dogovoren je nastavak suradnje (prijem HKIS u
regionalnu inženjersku inicijativu i ECEC, potpisi ugovora o uzajamnom priznavanju ovlaštenja,
suradnja na području stručnog usavršavanja)
Projekt PROF-TRAC

8

Potpisan je Ugovor za sudjelovanje u EU projektu PROF-TRAC (PROFessional multidisciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principle), a Komora je jedan
od 15 partnera u projektu.
Obavljeno mapiranje znanja i vještina osoba za NZEB za područje RH. Održana su dva
sastanka radne skupine HKIS.

ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI KOMORE


Osiguranje od profesionalne odgovornosti za članove Komore

Komora je s Croatia osiguranje d.o.o. ugovorila osiguranje od profesionalne odgovornosti za
članove Komore. Ugovor je potpisan 2013. godine na razdoblje od tri godine i vrijedi do 31.5.2016.
godine


Osiguranje od odgovornosti za osoba koje provode energetske preglede i/ili
energetsko certificiranje zgrada

Svi članovi Komore u slučaju potrebe ugovaranja osiguranja od odgovornosti za osoba koje
provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada kod osiguravatelja od
profesionalne odgovornosti Croatia osiguranje d.o.o imaju popust od 30%. Jedino članovi HKIS imaju
pravo na popust.
 Glasilo HKIS
Tiskan je 6. broj Glasila HKIS i u prosincu dostavljen svim članovima Komore. Glasilo sadrži,
izvješća o radu tijela Komore, odluka Skupštine, Upravnog odbora, izmjene i dopune zakonske i
tehničke regulative, službene objave (upisani članovi, članovi u mirovanju, ispisani i umirovljeni
članovi, upisani vježbenici, nevažeći pečati, presude stegovnih tijela, strane ovlaštene osobe),
Program stručnog usavršavanja.


Web, Elektronički vjesnik (Newsletter)

Pomoću web stranice se informiraju članovi Komore kao i ostali zainterestirani (pozivi na
skupove u okviru stručnog usavršavanja, sjednice, izmjena zakonske regulative, ...).
Svim članovima Komore kao i ostalim prijavljenim šalje se Elektronički vjesnik. U 2015. g.
pripremljeno i poslano 3 broja Elektroničkog vjesnika (broj 37, 38 i 39).
 Monografija HKIS 2009.-2014
Pripremljeni su materijali za tisak Monografije HKIS 2009.-2014. koji obrađuju prvih 5 godina
HKIS kao i prethodno razdoblje.

STRUČNE AKTIVNOSTI KOMORE


Nabava normi i stručne literature

9

Tijekom 2015. godine nabavljene su 162 HRN norme
Knjižnica i normoteka ukupno posjeduje 676 HRN normi i 9 strukovnih propisa, 16 priručnika
REHVA (pdf i tiskanom obliku), 8 FIDIC knjiga, te 308 knjiga, zbornika i slično.


Izrada Uputa

Tijekom travnja i svibnja 2015. godine izrađeno je tehničko pravilo HKIS br. TP HKIS 003
Uputa za izradu projektne dokumentacije cjevovoda prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju
opreme pod tlakom (NN 142/14). Upute su izrađene u suradnji s OPT – Agencija za opremu pod
tlakom. Upute su izradili Dario Karlovčan, Ante Dizdar, Josip Jukić i Luka Čarapović. Upravni odbor
Hrvatske komore inženjera strojarstva je 01. lipnja 2015. godine usvojio tehničko pravilo HKIS br. TP
HKIS 003 i preporučio za uporabu.



Prevedene smjernice za preventivnu protupožarnu zaštitu (TR VB H 118)



Organizacija stalnog stručnog usavršavanja za osobe koje su položile ispit u
graditeljstvu

S obzirom da je istekla Suglasnost MZOPUG za obavljanje stalnog stručnog usavršavanja u
razdoblju razdoblje 2010.-2015. godine i da novi zakoni stručno usavršavanje uređuju na nešto
izmjenjen način, potrebno je izraditi novi Pravilnik o stručnom usavršavanju. Dok se ne izradi novi
pravilnik Upravni odbor HKIS je donio odluku da će Komora organizirati stručno usavršavanje prema
postojećim principima. U skladu s tim izrađen je Program stručnog usavršavanja HKIS za razdoblje
1.11.2015. -30.10.2016. godine. Program sadrži 41 skup/predavanja / stručnu posjetu. Skupovi u
organizaciji Komore se održavaju po područnim odborima u skladu s prijedlozima članova Komore i
Vijeća područnih odbora.
Podaci o stručnim skupovima i polaznicima u 2015.
Stručni skupovi u 2015. godini
Odžano skupova
Skupova u organizaciji HKIS
Skupova u organizaciji drugih organizatora u Programu HKIS
Polaznici stručnih skupova u 2015. godini
Ukupan broj polaznika svih skupova
Broj polaznika na skupovima u organizaciji HKIS
Broj polaznika na skupovima drugih organizatora u Programu
HKIS


Broj

%

22
14
8

100
63,63
36,37

644
588
56

%
100
91,30
8,70

Izobrazba za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode
energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada

Na osnovi Suglasnosti MZOPUG izobrazba se može održavati u Zagrebu i u Splitu. Ukupno je
održano 2 tečaja usavršavanja u Zagrebu.
Ukupno polaznika usavršavanja 46.
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Besplatne usluga pravnog savjetovanja članova Komore

Od lipnja 2012. godine za članove Komore organizirana je usluga pravne pomoći koja se sastoji
od pružanja pravnih savjeta (usmenim ili pisanim putem) iz područja projektiranja, stručnog
nadzora, konzalting usluga u području gradnje, prostornog uređenja i energetskog certificiranja.
Pravni
savjeti
su
besplatni
za
sve
aktivne
članove
Komore.
Pravnu pomoć se pruža u prostorijama Komore u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271/III svaku drugu
i četvrtu srijedu u mjesecu u vremenu od 13:00 do 15:00 sati ili u istom terminu na tel. broj: 01/77755-73.


Stručne posjete članova komore u organizaciji PO

Vijeće PO Osijek je organizirirao stručnu posjetu tvornicu crpki Lowara (grupacija XYLEM)
Montecchio Maggiore-Firenca, od 21.-24.5.2015., zajedno s članovima PO Osijek Hrvatske komore
inženjera elektrotehnike
Vijeće PO zagreb je organizirirao stručnu posjetu tvrtki Hertz u Beču, Austrija, od 21.22.5.2015. godine. Organizirana je i stručna posjeta članova PO Zagreb i drugih zainteresiranih
Europskom centru za obnovljive izvore energije Gusinng-Austrija, od 23.-24. 10.2015. godine


4. međunarodni kongres Dani ovlaštenih inženjera strojarstva

4. međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva je održan u Vodicama od 25.-27. ožujka
2014.g.odine. Pokrovitelji Kongresa: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH;
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH; Ministarstvo gospodarstva RH; Fakultet elektotehnike,
strojarstva i brodogradnje Split; Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb; Strojarski fakultet u
Slavonskom Brodu; Tehnički fakultet Rijeka; Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu.
Tema kongresa su bile: Zakonska regulativa RH i EU i uvjeti rada ovlaštenih inženjera u
zemljama u okruženju, Energetska učinkovitost u zgradarstvu i industriji, financijski modeli potpore,
Energetska i procesna postrojenja, Zaštita okoliša, Strojarske konstrukcije
Na kongresu je sudjelovalo 283 stručnjaka i znanstvenika iz RH i 6 zemalja EU.
Kongres je u razdoblju od tri dana, uz ugledne goste, predavače, autore radova i proizvođače
opreme okupio 283 sudionika iz ukupno 7 zemalja. Program kongresa održavao se kroz pozvana
predavanja, izdvojene teme, stručne radove/ predavanja, poster sekcije, stručne prezentacije izlagača
i okrugle stolove. Održano je 17 pozvanih predavanja, prezentirane 2 izdvojene teme, 12 stručnih
radova/predavanja, 18 stručnih radova u poster sekciji, održano 6 stručnih prezentacija Izlagača i 10
okruglih stolova. Tiskan je Zbornik radova 4. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva.

POSLOVANJE KOMORE
Poslovanje Komore u izvještajnom razdoblju se temeljilo se na Planu prihoda i rashoda HKIS
za 2015. godinu.
Financijsko poslovanje Komore u izvještajnom razdoblju je bilo pozitivno u iznosu od
51.589,18 kn, o čemu je podneseno posebno izvješće.

ZAKLJUČAK
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Najveći dio aktivnosti tijela Komore i članova Komore u 2015. godini je bio usmjeren na
organizaciju i održavanje 4. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva, sudjelovanju u
donošenju nove zakonske regulative (Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u
graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15.), Zakon o poslovima i
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15)), usklađenje rada
Komore s novom zakonskom regulativom, te organizaciji stručnih posjeta.
U svim ostalim aktivnostima kao i ranijih godina, prvenstveno smo pokušali pomoći
članovima Komore u njihovom radu. Komora je za svoje članove i nadalje organizirala određene
pogodnosti a to su: knjižnica i normoteka (nabava normi i literature prema prijedlozima članova te
dostupnost normi u elektroničkom obliku), organizacija Izobrazba za stručno osposobljavanje i
obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada,
popust kod ugovaranja police osiguranja za energetske preglede i energetsko certificiranje, besplatnu
pravnu pomoć za članove Komore, izradu i slanje Elektroničkog vjesnika i Glasila HKIS. Večinu
aktivnosti smo nastojali organizirati na nivou područnih odbora pa su tako u područnim odborima
održavani zborovi s predavanjima i prezentacije projekata, stručno usavršavanje (seminari, tečajevi,
okrugli stolovi), stručne posjete i dr.
Komora je aktivno sudjelovala u predalaganju i davanju mišljenja kod donošenja nove i
izmjeni postojeće zakonske regulative (Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u
graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i
gradnje, Pravilnici i dr.)
Komora u cjelini kroz tijela Komore će i nadalje raditi u prvom redu u interesu svojih članova,
a koliko će u tome uspjeti ovisi o svim članovima Komore, o njihovom osobnom angažmanu i
spremnosti da pokreću i sudjeluju u aktivnostima Komore kao i poštivanja akata Komore.
U Zagrebu, 11. veljače 2016.g.
Predsjednik
Hrvatske komore inženjera strojarstva
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. v.r.
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