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Skraćeni zapisnik 

sa 1. sjednice Ceha graditeljstva  
Obrtničke komore Istarske županije 

 
U ponedjeljak, 05.11.2018. godine s početkom u 10,30 sati u prostorijama Obrtničke 

komore Istarske županije, održana je 1. sjednica Ceha graditeljstva Obrtničke komore 
Istarske županije. 
 
Prisutni: 
Predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić; 
Potpredsjednica Obrtničke komore Istarske županije Karmen Gašparini; 
članovi Ceha:  Bernard Kontić, Ilija Birčić, Marjan Velenik i Mario Perković 
Iz Komorskog ureda: Eros Sorić i Snežana Klarić. 
Opravdan: Lucijan Pregara   
Odsutni: Mladen Krbavčić i Miralim Sejdinović, 
 
Predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić, pozdravio je prisutne, otvorio 
sjednicu i predložio 

Dnevni red 
 

1. Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Ceha 
2. Program rada Ceha 
3. Razno. 

 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Pod 1. 
Predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić istaknuo je važnost rada 
cehova kao savjetodavnog tijela Upravnog odbora i osnovni oblik strukovnog povezivanja 
obrtnika. Pozvao je prisutne da se međusobno predstave sa nekoliko riječi o sebi. 
 
Prisutni članovi Ceha predstavili su sebe i svoj obrt, svi su dugogodišnji građevinari (od 11 do 
38 godina) svi su aktivni članovi  u svom udruženju obrtnika.  
 
Tijekom predstavljanja izneseni su problemi  i prijedlozi rada: ceh treba raditi na afirmaciji 
struke počevši od škola i učenika te afirmirati rad. Izneseno je nezadovoljstvo do sada 
učinjenim na zabrani rada građevinara, te je potrebno ovaj problem riješiti. 
 
Na poziv predsjednika Obrtničke komore Istarske županije Roberta Momića, članovi Ceha 
predložili su da se za predsjednika ceha izabere  Bernard Kontić a za zamjenika 
predsjednika Ilija Birčić.  
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Nakon toga jednoglasno je (sa 4 glasa za) donesen zaključak: 
Predlaže se Upravnom odboru Obrtničke komore Istarske županije da za 

predsjednika ceha imenuje Bernarda Kontića  iz Pazina  a za potpredsjednika Iliju Birčića iz 
Pule. 
 
U nastavku sjednice prisutnima su se sa nekoliko riječi o sebi predstavili predsjednik 
Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić  i potpredsjednica Obrtničke komore 
Istarske županije Karmen Gašparini te tajnik Eros Sorić i pravna savjetnica Snežana Klarić. 
 
Predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić  najavio je da će svi 
predsjednici cehova biti pozvani da sebe i program rada ceha predstave na jednoj od 
slijedećih sjednica Upravnog odbora Obrtničke komore Istarske županije. 
 
Kako pod točkom 2. i 3.  nije bilo prijedloga, sjednica je dovršena u 11,40 sati. 
 
 
         

Predsjednik  
Obrtničke komore Istarske županije 
Robert  Momić, v.r. 

 
 
 
Zapisnik sastavila: 
Snežana Klarić 


