
 
 

Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora  
Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu 

održanog 08. travnja 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 
 
Odsutni: 

- Radovan SIMOVIĆ, dipl.inž.građ, član, 

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

- Andrino PETKOVIĆ, dipl.inž.građ., član 
 
 
Utvrđuje se da je sjednici nazočno 4 (četiri) 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 5. sjednice Upravnog odbora Udruge 
 

1. Prijedlog plana rada  Udruge za 2013. godinu  
 

2. Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2013. godinu 
 

3. Odluka o pripajanju HUK-a UKDG-u  
 

4. Rasprava o prijedlogu promjena Statua UKDG-a 
 

5. Odluka o održavanju 2. Redovne Skupštine UKDG-a 
a. Dnevni red Skupštine, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine 
b. Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela UKDG-a 

 
6. Informacije, pitanja i prijedlozi  

 
 
Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog odbora je jednoglasno verificiran. 
 



 
Ad 1) Prijedlog plana rada  Udruge za 2013. godinu (izvjestilac Zlatko Brščić) 

 
Predsjednik Udruge predložio je članovima Upravnog odbora program rada Udruge za 2013. Godinu. Nakon 
provedene rasprave i obrazloženja Prijedlog programa rada Udruge je uz korekcije od strane članova 
Upravnog odbora jednoglasno prihvaćen. Prijedlog programa rada Udruge za 2013. godinu će se na 
slijedećoj redovnoj Skupštini Udruge predložiti članstvu Udruge na usvajanje. 

 
 

Ad 2) Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2013. Godinu (izvjestilac Zlatko Brščić) 
 
Predsjednik Udruge predložio je članovima Upravnog odbora plan prihoda i rashoda Udruge za 2012. 
Godinu. Nakon provedene rasprave i obrazloženja Prijedlog prihoda i rashoda Udruge za 2012 godinu 
ocijenjen je s obzirom na stanje u društvu kao realan te je od strane članova Upravnog odbora jednoglasno 
prihvaćen. Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2013. godinu će se na slijedećoj redovnoj Skupštini Udruge 
predložiti članstvu Udruge na usvajanje. 

 
 

 
Ad 3) Odluka o pripajanju HUK-a UKDG-u  

 
U sklopu pripreme 2. Redovne Skupštine Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu Upravni odbor 
Udruge predložiti će Skupštini na usvajanje Odluku o pripajanju Hrvatske udruge konzultanata Udruzi 
konzultantskih društava u graditeljstvu. 
Odluka je jednoglasno usvojena i u pisanom obliku će biti prilog materijalima za 2. Redovnu Skupštinu 
UKDG-a. 
 
 

Ad 4 Rasprava o prijedlogu promjena Statua UKDG-a 

 
Barbara Peruško, dipl.inž.građ.predala je Upravnom odboru pisane komentare vezane uz odrednice našeg 
Statuta te  izvijestila o specifičnostima Statuta Udruga u našem okruženju. Obzirom na činjenicu da se 
očekuju odluke o pripajanju konzultantskih Udruga (HUK i UKDG) svakako je potrebno donijeti nove akte i 
organizirati vanredne izbore. Kako se radi o ozbiljnoj temi potrebno je nastaviti rad na prijedlogu novog 
Statuta te pripremiti Prijedlog koji će se uputiti članstvu na javnu raspravu. Plan je da se sve pripremi do 
okončanja procesa pripajanja, te da se na vanrednoj Skupštini koja bi se trebala održati na jesen 2013. 
godine izađe pred Skupštinu sa konačnim prijedlogom novog Statuta i ostalih akata Udruge. 
U rad na prijedlozima novih akata Udruge uključiti će se svi članovi Upravnog odbora. 
 

 
Ad 5) Odluka o održavnanju 2. Redovne Skupštine UKDG-a  
 

a. Dnevni red Skupštine, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine 
Upravni odbor Udruge donosi odluku da se 2. Redovna Skupština UKDG-a održi u četvrtak 
09.svibnja 2013. Godine sa početkom u 14 sati u prostorijama HKIG-a u Chromos centru. 
Usvaja se slijedeći dnevni red Skupštine: 

1. Izvještaj o radu Udruge za 2012. Godinu 
2. Izvještaj o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruge za 2012. godinu 
3. Prijedlog plana rada  Udruge za 2013. godinu  
4. Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2013. Godinu  
5. Prijedlog odluke o pripajanju HUK-a UKDG-u  
6. Prijedlog Upravnog odbora za popunu članova Upravnog odbora 
7. Informacije, pitanja i prijedlozi  

 



b. Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela UKDG-a 
Upravni odbor Udruge će za popunu članova Upravnog odbora Skupštini predložiti slijedeće 
kandidate : 
Irena KRŠINIĆ, dipl.inž.građ., 
Boris Čupić, dipl.inž.građ. 
Predloženi kandidati bi zamijenili do slijeće izborne Skupštine dosadašnje članove Upravnog 
odbora (Andrino Petković, dipl.inž.građ. i Radovan Simović, dipl.inž.građ. koji su promjenili 
radna mjesta i više se ne bave konzultantskom djelatnošću) 
Odluka je jednoglasno usvojena i u pisanom obliku će biti prilog materijalima za 2. Redovnu 
Skupštinu UKDG-a. 
 
 

Ad 6) Informacije, pitanja i prijedlozi  
Gospodin Siniša Radaković izvijestio je Upravni odbor Udruge o stanju radova na prijevodu Crvene i Žute 
knjige FIDIC-ovih ugovora. Upravni odbor jednoglasno podržava daljnji rad na prijevodima te financiranje 
štampanja i grafičke obrade kako bi se predmetne knjige promovirale i pustile u prodaju do održavanja 8. 
Dana ovlaštenih inženjera u Opatiji. 
 
 
 
 

Sjednica je završila sa radom u 18,00 sati 
 
Zapisnik sastavio 
Predsjednik Udruge   
Zlatko Brščić, v.r. 

 
 


