
 
 

Zapisnik 7. sjednice Upravnog odbora  
Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu 

održanog 27. svibnja 2013. godine,  s početkom u 16,00 sati, 
u prostorijama Hrvatske komore inženjera građevinarstva, 

Ulica grada Vukovara 271/I 
 

 
Nazočni:   

- Zlatko BRŠČIĆ, dipl.inž.građ – predsjednik Udruge, 

- Zvonimir SEVER, dipl.inž.građ. predsjednik Komore, 

- Siniša RADAKOVIĆ, dipl.inž.građ, član  

- Barbara PERUŠKO, dipl.ing.građ. , član 

- Irena KRŠINIĆ, dipl.inž.građ., član 
 
Odsutni: 

- Vlatko SUŠANJ, dipl.inž.građ, član, 

- Boris ČUPIĆ, dipl.inž.građ., član (opravdao izostanak) 
 
 
Utvrđuje se da je sjednici nazočno 5 (pet) od 7 (sedam) članova Upravnog odbora, te da će time donesene 
odluke biti pravovaljane. 
 
Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red : 

- utvrđivanje broja nazočnih članova potrebnih za donošenje pravovaljanih  odluka Upravnog 
odbora 

- verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Upravnog odbora Udruge 
 

1. Informacija o održavanju 2. Redovne Skupštine Udruge 
 

2. Informacija o tiskanju Crvene i Žute knjige FIDIC-ovih standardnih Ugovora 
  

3. Prisustvovanje proslavi 100 godišnjice FIDIC-a 
 

4. Nastavak rada na WEB stranici Udruge 
  

5. Osnivanje radne grupe za rad na izmjeni općih akata Udruge 
 

6. Informacije, pitanja i prijedlozi  
 
 
Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog odbora je jednoglasno verificiran. 
 
 
 



Ad 1) Informacija o održavanju 2. Redovne Skupštine Udruge 
 
Predsjednik Udruge izvijestio je prisutne o održavanju i tijeku 2. Redovne Skupštine Udruge.  
Istaknuta je činjenica vrlo lošeg odaziva članstva.  
Na skupštini je usvojeno slijedeće: 

- Izvještaj o radu Udruge za 2012. Godinu, 
- Izvještaj o izvršenju plana prihoda i rashoda za 2012. Godinu, 
- Prijedlog plana rada  Udruge za 2013. Godinu, 
-  Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2013. godinu 

Najznačajnije je usvajanje odluke o pripajanju HUK-a našoj Udruzi. Proces pripajanja će se odvijati tijekom 
tekuće godine a završiti izvanrednom Skupštinom obadvije Udruge na kojoj će se usvojiti novi Akti te 
provesti izbori. 
Upravni odbor je popunjen sa dva nova člana (Irena Kršinić, dipl.inž.građ. i Boris Čupić, dipl.inž.građ.) 
 
 

 Ad 2) Informacija o tiskanju Crvene i Žute knjige FIDIC-ovih standardnih Ugovora 
 
Član UO-a Siniša Radaković, dipl.inž.građ. izvijestio je o tijeku aktivnosti na štampanju i izdanju Crvene i Žute 
knjige FIDIC-ovih standardnih ugovora.  
Sve aktivnosti biti će gotove do Dana ovlaštenih inženjera u Opatiji gdje će se izvršiti promocija i početi 
prodaja knjiga. 
Cijena knjige će biti 350,00 kn (sa PDV-om) 
Tiskati će se ukupno 1.600 Crvenih knjiga i 500 Žutih knjiga. 
Za članove Udruga odobrava se popust od 20 % u odnosu na broj plaćenih članarina. 
Prodaja knjiga će se objaviti i u časopisu Građevinar. 
 
 

Ad 3) Prisustvovanje proslavi 100 godišnjice FIDIC-a 
 
Upravni odbor je donio odluku da naše Udruge na seminaru u Barceloni povodom 100. Godišnjice osnivanja 
FIDIC-a predstavljaju : 
Zlatko Brščić, dipl.inž.građ i  
Siniša Radaković, dipl.inž.građ. 
 

Ad 4) Nastavak rada na WEB stranici Udruge 
 

Predsjednik Udruge izvijestio je prisutne o potrebi nastavka rada na WEB stranici Udruge.  
Točke koje treba obraditi su : 

- Popis članova Udruge (odlučeno je da se sa prvom ratom članarine za 2013. Godinu koje će se 
poslati tijekom lipnja pošalje i upitnik svim članovima udruge sa podacima koji će se objaviti uz 
popis članstava 

- Publikacije (stranica će se pripremiti na način da se preko nje reklamira sa mogućnošću  narudžbe 
Crvena i Žuta knjiga FIDIC-ovih standardnih ugovora) 

- U vijestima će se objaviti podaci za seminar FIDIC-a u Barceloni koji će se održati u rujnu 2013. 
godine 
 
 

Ad 5) Osnivanje radne grupe za rad na izmjeni općih akata Udruge 
  

Obzirom na Odluku donesenu na 2. Redovnoj Skupštini UKDG-a o pripajanju Udruga potrebno je predložiti 
nove akte (Statut, Odluku o članarini i Etički kodeks). Za potrebe pripreme prijedloga navedenih Akata 
osniva se radna grupa u sastavu : 

- Barbara Peruško, dipl.inž.građ., 



- Irena Kršinić, dipl.inž.građ. i 
- Siniša Radaković, dipl.inž.građ. 

Rok za pripremu svih prijedloga je rujan 2013. Godine. 
 

 

Ad 6) Informacije, pitanja i prijedlozi  
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 

Sjednica je završila sa radom u 17,30 sati 
 
Zapisnik sastavio 
Predsjednik Udruge   
Zlatko Brščić, v.r. 

 
 


