Vijesti iz Komore
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA KOMORE
Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu
održao je 22. sjednicu 6. rujna 2001.
u Zagrebu u prostorijama Komore.
Sjednicu je vodio predsjednik Damir
Delač, dipl. ing, geod., koji je ustvrdio da Upravni odbor može donositi
pravovaljane odluke, budući da je
nazočan potreban broj članova iz
svakoga strukovnog razreda. Potom
je jednoglasno usvojen zapisnik sa
21. sjednice Upravnog odbora Komore, održane 28. lipnja 2001.
Najprije je razmatran prijedlog novog
Statuta Komore. Nakon uvodnog
osvrta predsjednika Komore, u ime
Povjerenstva za Statut nazočnima se
obratio dr. sc. Ivan Husar koji je članove Upravnog odbora detaljno upoznao s radom povjerenstva i iznio da
su pristigle primjedbe na radni tekst
novog Statuta. Istaknuo je da Povjerenstvo ne može dovršiti posao dok
Upravni odbor ne usvoji koncepciju
i smjernice. Zamolio je da se rasprava ipak obavi, i to prvenstveno o
problemu privremene neaktivnosti
članova (članak 34.), problemu neprojektantskih trgovačkih društava,
definiciji pojma o stvarnom i stalnom radu, pitanju blokiranja rada
Upravnog odbora odnosno Skupštine od strane jednog Razreda (članak
44., stavak 2. i članak 53.) te problemu umirovljenih projektanata (članak 35.). Postoje i problemi koji
uopće nisu ugrađeni u Statut, a bilo
bi ih nužno riješiti. Odnosi se to na
odgovornost, prava i ovlaštenja predsjednika Komore i predsjednika strukovnih razreda, problem samostalnosti strukovnih razreda u donošenju
odluka bez odobrenja Upravnog odbora te pitanju koliko su predstavnici strukovnih razreda u Upravnom
odboru samostalni u svojim stavovima i u glasovanju i moraju li zastupati stavove i mišljenja Odbora razreda odnosno sjednice razreda, a isto
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se odnosi i na odlučivanje u Skupštini. Nadalje tu su pitanja nadzora
rada strukovnih razreda, pitanja odnosa strukovnih razreda i stručne
službe Komore, dvojno naređivanje
i dodjela poslova te pitanja posluživanja odbora i povjerenstava od strane
stručne službe Komore. Stoga
Povjerenstvo za Statut traži od Upravnog odbora smjernice za dalji
postupak i dinamiku izrade izmjena
i dopuna Statuta.
U raspravi o ovom pitanju sudjelovali su: Zlatko Hanžek, Mirko Orešković, Tomo Perić, Živko Radović,
Saša Randić, Damir Delač, Marija
Čačić, Ivan Sučić i Ivan Franić. Potom su prihvaćeni sljedeći zaključci:
-

prema smjernicama Povjerenstvo će provesti raspravu po strukovnim razredima

-

Povjerenstvo za Statut ugradit će
prijedloge svih strukovnih razreda u nacrt Statuta Komore

-

Povjerenstvo za Statut razmotrit
će smjernice odnosno načela na
kojima će se temeljiti normativna rješenja Statuta te ih proslijediti i prikazati Upravnom odboru

-

konačan prijedlog Izmjena i dopuna Statuta izradit će profesionalni pravnik i dati ga Povjerenstvu na raspravu. Povjerenstvo
će nakon rasprave prijedlog proslijediti Upravnom odboru

-

konačan tekst prijedloga Izmjena
i dopuna Statuta objavit će se u
Glasniku Komore te omogućiti
članstvu da daje svoje prijedloge
i primjedbe

-

prijedlog teksta Izmjena i dopuna Statuta proslijedit će se na
usvajanje redovnoj Skupštini
Komore u ožujku 2002. godine.

Jednoglasno su utvrđeni i rokovi. Tako strukovni razredi Komore trebaju

do 25. listopada 2001. provesti raspravu na odborima razreda te smjernice za izmjene i dopune Statuta
proslijediti Povjerenstvu za Statut.
Povjerenstvo za Statut će za sjednicu Upravnog odbora Komore 8. studenoga 2001. podnijeti izvješće koje
će Upravni odbor razmotriti i prihvatiti te dogovoriti angažiranje profesionalnog pravnika za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta. Na
sjednici Upravnog odbora Komore
13. prosinca 2001. pripremit će se
konačni tekst prijedloga Izmjena i
dopuna Statuta.
Slijedilo je pismeno izvješće Povjerenstva za poslovni prostor o preuzimanju i uređivanju poslovnog prostora Komore na Trgu bana Jelačića
broj 4/1 u Zagrebu. Na to se izvješće
osvrnuo koordinator Povjerenstva
mr. sc. Mirko Orešković i potom
govorio o iznalaženju trajnog poslovnog prostora. Stiglo je objašnjenje
prijašnjeg prijedloga Tehnike d.d. o
cijeni za 1100 m2 prostora u roh-bau
izvedbi od 4.317.046 njemačkih maraka, što je ocijenjeno neprihvatljivim. Valja stoga i dalje tražiti poslovni prostor. Moguće bi rješenje
mogao biti prostor u Berislavićevoj
ulici 6 koji je u vlasništvu HIS-a, što
nije moguće realizirati dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi. Povjerenstvo će i dalje redovito izvještavati Upravni odbor o svemu što bude poduzimalo.
Slijedilo je izvješće o radu Izvršnog
odbora o pripremama za održavanje
III. EIF-a koje je podnio mr. sc. Mirko
Orešković. On je upoznao Upravni
odbor Komore s radom Odbora,
dužnostima pojedinih njegovih članova te s obavljenim razgovorima.
Poslana je prva obavijest članovima
Komore. U pripremi je prijedlog
Deklaracije Foruma, a očekuje se i
obraćanje predsjednika Republike
europskoj inženjerskoj javnosti.
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Iznesena je i informacija Hrvatske
udruge poslodavaca o predavanju
dr. Luppa 23. rujna 2001. u hotelu
Opera u Zagrebu o propisima o javnoj nabavi u SR Njemačkoj. Slijedio
je prijedlog Razreda inženjera strojarstva o donošenju rješenja o mirovanju članstva u Komori za Zorana
Jarnjaka, dipl. ing. stroj., iz Zagreba,
Aleksandra Makovca, dipl. ing. stroj.,
iz Čakovca, Josipa Pondeljaka, dipl.
ing. stroj., iz Dugog Sela i Ivana
Poljičanina, dipl. ing. stroj., iz Zagreba
Sjednica je zaključena informacijama, pitanjima i prijedlozima. Najprije se raspravljalo o radnom tekstu
prijedloga Izmjena i dopuna Zakona
o gradnji. U raspravi su sudjelovali:
Ivan Franić, Damir Delač, Zlatko
Hanžek, Ivan Sučić, Marija Čačić,
Mirko Orešković, Saša Randić i

Ivan Husar. Zaključeno je da je rok
za dostavu sugestija 10. rujna 2001.
prekratak (dopisom od 2. kolovoza).
Stoga je od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja zatraženo
da se rok produlji za mjesec dana.
Ujedno bi trebalo ugovoriti sastanak
na kojem bi predstavnici Komore
iznijeli konkretne primjedbe i prijedloge jer bez aktivnog i izravnog sudjelovanja u izradi Zakona nisu mogući konkretni rezultati, a pismeno
je komuniciranje neprikladno. Pojedinačne primjedbe strukovnih razreda bit će poslane 10. listopada 2001., a
po razredima će se provesti i rasprava. Primjedbe će se izložiti na radnom sastanku u Ministarstvu. Pismo
Ministarstvu napisat će Marija Čačić.

odgovornosti ovlaštenih arhitekata i
ovlaštenih inženjera. Nužno je da
strukovni razredi prenesu novac za
plaćanje na račun Komore. Ujedno
je zaključeno da polica mora imati
naznaku pojedinog razreda i grada u
adresi osiguranika. U nastavku je
predsjednik Komore izvijestio o angažmanu Razreda arhitekata i stručnih službi Komore o raspisanom pa
potom poništenom natječaju za izradu projektne dokumentacije za Muzej suvremene umjetnosti u Rijeci te
natječajima za idejna i arhitektonska
rješenje za višestambene građevine
u Zadru i Vinkovcima po Programu
društveno poticane stanogradnje,
koje je raspisalo Ministarstvo javnih
radova, obnove i graditeljstva.

Slijedila je informacija predsjednika
Komore o računu Croatia osiguranja za uplatu prve rate osiguranja od

B. N.

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
10000 Zagreb, Berislavićeva 6, tel./faks: 4872-498, 4872-502
u suorganizaciji i sa stručnim vodstvom

ATLAS Airtours
10000 Zagreb, Florijana Andrašeca 14, tel.:3859-101
organizira

STRUČNO PUTOVANJE U KINU NA GRADILIŠTE
BRANE TRI KLANCA
od. 20. do 31. ožujka 2002.

Stručno putovanje uključuje avionske letove od Zagreba i Frankfurta do Šangaja, od Šangaja do
Pekinga (preko Wuhana i Xi'ana) i od Pekinga do Frankfurta i Zagreba. U programu je trodnevna
plovidba rijekom Yangze Jang s obilaskom gradilišta i područja koje će poplaviti buduća
akumulacija. Uključena su i razgledavanja brojnih kineskih znamenitosti, posebno u Šangaju i
Pekingu, a predviđen je i posjet Kineskom zidu.
Cijena stručnog putovanja iznosi 16.500 kuna, u što su uključeni smještaj u dvokrevetnoj sobi s
punim pansionom (u hotelima s četiri zvjezdice), avionske karte, krstarenje po rijeci, ulaznice za
kulturne znamenitosti te usluge stručnog vodiča. Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 900 kuna.
U cijenu aranžmana nisu uključene aerodromske i sigurnosne takse (695 kuna) i cijena kineske
vize (250 kuna).
Plaćanje troškova stručnog putovanja moguće je obaviti u šest mjesečnih rata s American Express i Diners
karticama te na čekove u četiri rate.
Prijave i informacije: DGIZ Zagreb, tel./faks: 4872-498 i 4872-502.
Dodatne informacije: Atlas Airtours, tel.: 3659-101 (Dario Guljemović).
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