Vijesti iz Komore
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA KOMORE
Sjednica Upravnog odbora Hrvatske
komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, 24. po redu, održana je 9.
studenoga 2001. u hotelu Ambasador
u Opatiji. Uz članove Upravnog odbora bio je nazočan Davor Mrduljaš,
pomoćnik ministra zaštite okoliša i
prostornog uređenja, te predstavnici
Udruge poslodavaca i drugih organa
Komore. Skupštinu je otvorio i vodio
Damir Delač, dipl. ing. geod., predsjednik koji je utvrdio da Upravni
odbor može donositi pravovaljane
odluke jer je nazočan potreban broj
članova iz svakog razreda. Ujedno
je iskoristio priliku da čestita članu
Odbora Vinku Peneziću, dipl. ing. arh.
na nagradi koju je dobio u Japanu.
Prije utvrđivanja dnevnog reda verificirani su zapisnici Upravnog odbora s dvije prethodne sjednice. Prva
je točka bilo izvješće Povjerenstva
za statut s prijedlozima smjernica za
izradu novog statuta. Izvješće je podnio koordinator prof. dr. sc. Ivan
Husar. No članovi Upravnog odbora
nisu bili zadovoljni s predloženim
tekstom jer su smatrali da ono nije
bilo u skladu sa prijašnjim zaključcima niti daje smjernice za izradu novog statuta. Nakon rasprave u kjo su
sudjelovali Z. HanžeK, D. Delač, S.
Randić, Ž. Rukavina, P. Donjerković,
T. Perić, N. Olama, I. Mihalec, Ž.
Radović i V. Penezić zaključeno je
da je pripremljeni materijal nezadovoljavajući. Stoga su i pojedinačno raz
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matrane primjedbe iz zapisnika sjednice Povjerenstva za statut održane
30. listopada 2001. Na kraju je dogovoreno da Povjerenstvo nastavi s radom te da na temelju rasprave članova
Upravnog odbora pripremi prijedlog
normativnog teksta statuta za
sljedeću sjednicu.
Slijedila je informacija o radu stegovnih tijela Komore, o čemu je kratko
izlaganje podnio Ratko Klarić, zamjenik stegovnog tužitelja. U raspravi
u kojoj su sudjelovali D. Delač, Z.
Hanžek, R. Klarić i P. Donjerković
izvješće je prihvaćeno, a ujedno je
odlučeno da to izvješće razmotre i
strukovni razredi te da predlože konkretne mjere za poboljšanje rada stegovnih tijela.
U nastavku je saslušano izvješće
Razreda arhitekata s međunarodnog
susreta arhitekata održanog od 25.
do 27 listopada 2001. godine u Trstu,
Rovinju i Piranu, a organizirano u
suradnji s talijanskim i slovenskim
arhitektima. Izvješće je prihvaćeno
jednoglasno i bez rasprave, a Razred
arhitekata je pohvaljen zbog uspješne organizacije.
Posljednja točka ove sjednice Upravnog odbora Komore bile su informacije, pitanja i prijedlozi. Najprije se
govorilo o proširenom kolegiju predsjednika Komore, koji je održan 24.
listopada 2001. Uvodno su obrazloženje dali predsjednik Komore Da

mir Delač i ravnatelj Hrvatske udruge poslodavaca u graditeljstvu Vladimir Krtalić. Dogovoreno je da
predstavnici Komore sudjeluju u
raspravi o prijedlogu Zakona o prostornom uređenju u Odboru za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Hrvatskog sabora. Za raspravu su određeni
D. Delač. Ž Hanžek, S. Randić, I.
Mikičić, iz Razreda arhitekata i Razreda inženjera geodezije, dok će se
predstavnici Razreda inženjera građevinarstva odrediti kasnije.
Sljedeća je informacija bila o nacrtu
prijedloga Zakona o javnoj nabavi i
nacrtu prijedloga Uredbe za ustupanje usluga. Upravo je ta tema bila i
jedan od povoda da se ovaj sastanak
Upravnog odbora održi u Opatiji jer
je rasprava o ovim zakonskim prijedlozima bila zakazana na okruglom
stolu 10 studenoga 2001. u Kristalnoj
dvorani hotela Kvarner. U raspravi
su dogovorena izlaganja i stavovi za
predviđenu raspravu. Potom je doneseno rješenje o mirovanju članstva
Rodoljuba Kosića, dipl. ing. el., koji
se sada nalazi na dužnosti gradonačelnika Poreča. Sjednica je zaključena prihvaćenim prijedlogom predsjednika Komore Damira Delača o
otvaranju rasprave o funkcioniranju
web stranica Komore na temelju
dostavljenog materijala od razreda
arhitekata.
B. N.
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