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SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA KOMORE  
Sjednica Upravnog odbora Hrvatske 
komore arhitekata i inženjera u gra-
diteljstvu, 25. po redu, održana je 
13. prosinca 2001. u Zagrebu. Sjed-
nicu je vodio Damir Delač, dipl. ing. 
geod., predsjednik Komore. 

Najprije je razmatrana informacija 
Povjerenstva za statut, koju je pod-
nio koordinator dr. sc. Ivan Husar, 
dipl. ing. el. Nakon rasprave u kojoj 
su sudjelovali M. Orešković, P. Đu-
kan, I. Husar i D. Delač zaključeno 
je da Povjerenstvo početkom siječ-
nja 2002. dostavi tekst prijedloga 
statuta koji će se potom dostaviti na 
raspravu strukovnim razredima. Po-
tom će Upravni odbor na sjednici od 
17. siječnja 2002. razmotriti sve pris-
tigle primjedbe i prijedloge te pro-
čišćeni tekst statuta Komore uputiti 
Ministarstvu zaštite okoliša i pros-
tornog uređenja na prethodno razma-
tranje. Konačnu će verziju teksta 
statuta Upravni odbor usvojiti na 
sjednici 20. veljače, a suglasnost 
Ministarstva valja dobaviti do skup-
štine Komore u travnju 2002. 

Slijedila je informacija predstavnika 
Komore o održanoj raspravi Odbora 
za prostorno uređenje i zaštitu oko-
liša Hrvatskog sabora o prijedlogu 
Zakona o prostornom uređenju. Uvod-
no je obrazloženje podnio D. Delač, 
koji je zajedno s M. Oreškovićem, 
Z. Hanžekom, I. Mikičićem i B. Pet-
rovićem bio uključen u tu raspravu. 
Rasprava je o predloženom Zakonu 
odgođena za 2002. godinu, a sve su 
primjedbe dostavljene resornom Mi-
nistarstvu. U raspravi na Upravnom 
odboru, a sudjelovali su Z. Hanžek, 
S. Randić, I. Franić, P. Đukan. M. 
Orešković, M. Čačić, V. Penezić i I. 
Sučić, zaključeno je da je koncept 
predloženog Zakona neprihvatljiv, 
isto kao što je neprihvatljiv i prijed-
log koji zastupa Hrvatska udruga 
poslodavaca u graditeljstvu. U dava-
nju primjedaba i prijedloga valja 
paziti da Zakon treba urediti prostorno 
uređenje te da u njegovoj izradi 
sudjeluju članovi Komore rad kojih 

biti posebno financiran. Dogovoreno 
je da koordinator aktivnosti vezanih 
uz prijedlog Zakona o prostornom 
uređenju bude Saša Randić (iz Raz-
reda arhitekata) uz suradnju M. Oreš-
kovića (Razred inženjera građevinar-
stva), I. Puškarića (Razred inženjera 
geodezije), Ž. Radovića (Razred in-
ženjera elektrotehnike), dok će Raz-
red inženjera strojarstva naknadno 
odrediti svog člana.  
Slijedio je prijedlog Pravilnika o iz-
mjeni Pravilnika o cijenama usluga 
prema prijedlogu Razreda inženjera 
geodezije, a obrazložili su ga D. Delač 
i M. Babić. U raspravi su sudjelovali 
Z. Hanžek, M. Karaula, S. Randić, 
V. Penezić, P. Đukan, T. Perić, M. 
Orešković, I. Franić, Ž. Radović i D. 
Delač. Istaknuto je kako  prijedlog 
nije želja pojedinih razreda da se na-
metnu u donošenju općih akata u 
nadležnosti Komore, ali da se u ovom 
slučaju radi o propisu važnom za 
sve strukovne razrede. Prijedlog za 
izmjene i dopune Pravilnika o cijena-
ma usluga podnio je još prije godinu 
dana M. Orešković, ali se o tom još 
nije raspravljalo. Zaključeno je da se 
po strukovnim razredima započne s 
primjedbama i prijedlozima te da se 
to uputi Z. Hanžeku i Povjerenstvu 
za cjenik. Sve pripreme i izrada 
teksta  trebaju se obaviti do srpnja 
2002. godine kada bi se sazvala iz-
vanredna skupština Komore. Važno 
je sve uskladiti s novim zakonom o 
javnoj nabavi.  
U nastavku se raspravljalo o pripre-
mama za održavanje redovne skup-
štine Komore. S tim u vezi određeni 
su datumi sjednica Upravnog odbora, 
planirani datumi održavanja sjedni-
ca strukovnih razreda i termin skup-
štine koja će se održati 12. travnja 
2002. u Opatiji. Za tu je Skupštinu 
predložen i dnevni red koji uključu-
je izvješće predsjednika Komore o 
radu u proteklom jednogodišnjem 
razdoblju, izvještaj predsjednika 
Komore o izvršenju plana prihoda i 
rashoda te izvješće Nadzornog od-
bora i pregled novčanog poslovanja 

i završnog računa. U dnevnom je re-
du nadalje predviđen prijedlog te-
meljnih odrednica programa rada u 
2002. godini, prijedlog prihoda i 
rashoda te prijedlog odluke o visini 
sredstava za poslovanje Komore kao 
cjeline. Slijedit će izbor predsjedni-
ka Komore, izbori, imenovanja i ve-
rifikacije mandata te teme prema 
prijedlogu strukovnih razreda. Poziv 
će u skladu s poslovnikom o radu 
biti s materijalima dostavljen 15 da-
na prije održavanja sjednice. 
Informaciju o sastanku Međunarod-
nog odbora za organizaciju 3. europ-
skoga inženjerskog foruma, održa-
nog 9. studenoga 2001., podnio je 
predsjednik Organizacijskog odbora 
prof. dr. sc. Petar Đukan. Podržana 
je organizacija Seminara o prostor-
nom uređenju i urbanističkom pla-
niranju te uređenju građevinskog 
zemljišta s pravnim instrumentima 
za provođenje prostornih planova, 
koje će održati i. i 2. veljače 2002. u 
Zagrebu prof. Herbert Kallmayer i 
prof. Konrad Gopl. Usvojen je i pri-
jedlog Razreda inženjera geodezije 
o mirovanju članstva u Komori pre-
ma prijedlogu podnesenom 4. prosin-
ca 2001. 
Sjednica Upravnog odbora Komore 
zaključena je  informacijama, pita-
njima i prijedlozima. Razmatrani su 
inicijativa za otvaranje područnog 
ureda Komore u Dubrovniku, termin 
i teme razgovora članova Upravnog 
odbora Komore s predstavnicima 
Slovenske inženjerske zbornice i 
prijedlog Razreda inženjera elektro-
tehnike o ažuriranju članstva na te-
melju uvjerenja Hrvatskog zavoda 
za mirovinsko osiguranje o redovnom 
radnom odnosu. Saslušane su i infor-
macije o dosadašnjim aktivnostima 
na izradi Zakona o gradnji, o potrebi 
da nadležna tijela izvještavaju Ko-
moru o prekršajnim i kaznenim pos-
tupcima prema članovima Komore 
te o međunarodnim aktivnostima 
Razreda arhitekata. 
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