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Sjednica Upravnog odbora HDO-a, 73. po redu, održana je 8. lipnja u prostorijama Hrvatskog
inženjerskog saveza. Predsjednik HDO-a dipl. ing. Drago Frković izvijestio je članove UO-a o
godišnjem Savjetovanju u Vodicama od 15. – 17. svibnja 2017. Prethodna dva dana, 13. i 14.
svibnja HDO je bio domaćin radnim skupinama, bordu direktora i Generalnoj skupštini
EFNMS-a. Savjetovanje je bilo vrlo uspješno po broju sudionika (više od sto predavača i
sudionika), međunarodnom auditoriju te po broju izlagača. Ukupno su nazočili stručnjaci iz 25
hrvatskih tvrtki te rekordan broj sudionika iz inozemstva (Češka, Slovačka, Poljska, Madžarska,
Slovenija). Iz središta EFNMS-a stižu pohvale za jedan od najbolje organiziranih sastanaka na
europskom nivou. Tijekom Savjetovanja i Generalne skupštine EFNMS-a HDO je radno
obilježio i svoju 40. obljetnicu te su promovirana četvorica prvih certificiranih Europskih
stručnjaka upravljanja održavanjem (ESUO).

UO je prihvatio prijedlog da se sljedeće Savjetovanje održi 16. – 18. svibnja (srijeda – petak)
2018. u novome hotelu kompleksa Olympia u Vodicama. Zanimljivim predavanjima stručnjaka iz
EFNMS-a pokušat će se ponovno privući sudionici iz drugih zemalja.

UO je zaključio da se honorari za recenziju, redakturu-lekturu, prijelom i sve stručne i tehničke
poslove vezane za priručnik Održavanje i gospodarenje imovinom trebaju uravnotežiti u odnosu
kakav je uobičajen u hrvatskoj akademskoj zajednici.

Podržan je prijedlog predsjednika HDO-a da se program edukacije/seminara HDO-a kanalizira
u posebni odio radnoga naziva HDO Akademija. Ideja je da se edukativna djelatnost odvoji od
drugih djelatnosti udruge, što je praksa u mnogim zemljama. Članovi UO će iz postojeće baze
podataka do sredine srpnja izdvojiti desetak tema iz područja održavanja, gospodarenje
imovinom i stručnih tema vezanih za informatičko-tehnološku revoluciju (Industrija 4.0). Uz teme
će se vezati stalni moderatori i termini seminara. Dio HDO Akademije treba postati i izobrazba
ESUO.

UO je podržao prijedlog da HDO bude izdavač stručne knjige Strategija održavanja člana
udruge i certificiranoga ESUO, Maria Cikojevića. Knjiga će se tiskati uz pomoć sponzora, no
prethodno mora proći stručnu recenziju.

Novi tečaj ESUO organizirat će se u siječnji 2018. godine. Prof. A. Domitrović predlaže da se
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prethodno oforme dva tima: edukacijski i certifikacijski s više članova, pa i certificiranih
ispitivača (od strane EFNMS-a).

HDO će se na preporuku EFNMS-a angažirati u radu Salvetti Foundation i predlagati za
nagrade svoje stručnjake. Radi se o fondaciji koja pomaže mladim stručnjacima održavanja u
početku ranog razvoja karijere. Primjerice, nagrađuju se najbolji (znanstveni) radovi iz područja:
upravljanje imovinom; procjena održavanja; upravljanje održavanjem; tehnologije održavanja;
zdravlje, sigurnost i okoliš.
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