Vijesti iz Komore
NOVI BROJ GLASILA
U prosincu 2001. tiskan je novi, 9.
broj, Glasila Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. U
svom uvodniku predsjednik Komore
Damir Delač, dipl. ing. geod., najprije
se osvrnuo na raširene stavove među
članstvom kako Komora ništa ne
radi. Ustvrdio je, na temelju prijašnjeg broja glasnika u kojem su selektirani i sistematizirani podaci o približno 8300 članova, da svu aktivnost
Komore nosi tek 0,5 posto članova.
Dodao je kako bi za Komoru bilo
vrlo dobro kad bi se taj broj barem
povećao do 1 posto članstva, ne samo neposredno, već posredno provedbom Statuta, Kodeksa i Cjenika Komore.
U nastavku je predsjednik naveo sve
aktivnosti koje su se u međuvremenu događale. Donesena je odluka da
se izrade izmjene i dopune Statuta, a
analiziran je i rad stegovnih tijela te
zaključeno da ta tijela rade dobro i
da prekršaja nema toliko mnogo koliko se to misli (izrečene su tri presude, jedna opomena i jedna novčana kazna). Održana je, potom, sjednica Koordinacije upisnih odbora i
utvrđen prijedlog kriterija za izniman
upis. Ipak najvažnije su bile aktivnosti
koje se odnose na sudjelovanje u
sređivanju regulative na području
graditeljstva. Raspravljalo se o Zakonu o gradnji, Zakonu o prostornom
uređenju i Zakonu o javnoj nabavi.
Za posljednji je Komora zadužena
da izradi Uredbu o javnoj nabavi.
Predsjednik je Komore na kraju
govorio o pripremama za 3. europski inženjerski forum te o sastanku
međunarodne radne skupine održane
9. i 10. studenoga 2001. u dvorcu
Bežanec.
U sadržaju ovog broja Glasnika najprije se u rubrici Komora jučer govori o okruglom stolu održanom 10.
studenoga 2001. u Opatiji, o Zakonu
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o javnoj nabavi te o nacrtu Uredbe o
ustupanju usluga. Priložen je sažetak
rasprave. Slijedi tekst Odluke o obveznicima plaćanja i iznosu upisnine, članarine i naknadi troškova za
članstvo u Komori koji je donijela
prethodna Skupština održana 21.
travnja 2001. Slijedi i dio namijenjen
organizaciji Trećeg europskoga inženjerskog foruma (3. EIF-a), zapravo izvještaj o sastanku Međunarodnoga organizacijskog odbora održanog u dvorcu Bežanec. Raspravljalo
se o prijedlogu programa, razradi dogovorenih tema (inženjerska profesija u Europi, europske integracije, inženjerske usluge u Europi), prijedlogu teksta deklaracije, prijedlogu proračuna i ostalim tehničkim pojedinostima..
Slijede teme naslovljene Iz rada Komore. Tiskani su svi zapisnici u međuvremenu održanih sjednica Upravnog odbora, o čemu smo na ovom
mjestu iscrpno pisali u prijašnjim
izvještajima. Priloženi su i zapisnici
sa sjednice Koordinacije upisnih odbora i zapisnik sa sastanka kolegija
predsjednika Komore.
U nastavku se govori o međunarodnom susretu arhitekata Sjeverni Jadran - planovi i projekti za zajedničko naslijeđe, održanom od 25.-27.
listopada 2001. u Trstu, Rovinju i
Piranu. O tome piše mr. sc. Saša Randić, dipl. ing. arh., zamjenik predsjednika Razreda arhitekata.
Slijede tzv. Izdvojene teme, u kojima
je najprije tiskan tekst mr. sc. Mirka
Oreškovića, dipl. ing. građ., Povodom
diskusije o izmjenama i dopunama
Zakona o gradnji, što je zapravo radni
tekst od 30. srpnja 2001. O prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o gradnji piše dr. sc. Boris Morsan, dipl.
ing. arh., a u naslovu njegova teksta
nalazi se pitanje: Zašto u Hrvatskoj
odnos prema arhitektima nije pozi-

tivan? Ovaj je dio Glasnika zaključen izvješćem mr. sc. Vladimira
Krtalića, dipl. ing. građ., sa seminara o javnoj nabavi radova i usluga u
SR Njemačkoj koji je održan 18. rujna
2001. u hotelu Opera u Zagrebu.
Priložena su i mišljenja ministarstava. Ministarstvo zaštite okoliša i
prostornog uređenja pojašnjava odredbe Zakona o gradnji u svezi sa
stručnim nadzorom gradnje, odgovornim osobama koje vode gradnju, investicijskom nadzoru gradnje građevina, ovjeri arhitektonskog projekta,
nostrifikaciji projekta te gradnji i
održavanju plinskih instalacija. Slijedi prilog Ministarstva financija s
Novostima u poreznom sustavu Republike Hrvatske (II).
Nakon toga je integralni tekst Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, objavljen u Narodnim novinama br. 128/99, zajedno sa svim
pripadajućim pravilnicima koji su
poslije njega uslijedili. U dijelu Glasnika koji je naslovljen Iz rada strukovnih razreda Komore, tiskan je
najprije iz Razreda inženjera geodezije nacrt prijedloga Pravilnika o komorskom ispitu u trajnom stručnom
obrazovanju ovlaštenih inženjera
geodezije. Slijedi zapisnik s osnivačke
sjednice Odbora Razreda inženjera
strojarstva, potom Pravila o ustrojstvu
i radu tog razreda, poslovnik o radu
sjednice, temeljne odrednice plana
rada Razreda inženjera strojarstva za
2001. godinu te kriteriji za iznimni
upis u Imenik ovlaštenih inženjera
strojarstva. Iz Razreda inženjera
elektrotehnike priloženi su izvještaji
Željka Rukavine, dipl. ing,. el.,
predsjednika Razreda elektrotehnike, o okruglim stolovima tog razreda održanim u Rijeci i Vinkovcima.
U dijelu Glasnika naslovljenom Stranica članova Komore, tiskan je najprije tekst mr. sc. Mirka Oreškovića
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O namjerama i primijenjenim metodama, koji je zapravo polemika sa
stajalištima dr. sc. Borisa Morsana
iznesenim o Komori na njegovoj
web stranici. Potom Ivan Žurić, dipl.
ing. el., piše o nekim iskustvima dosadašnje prakse stegovnog sudovanja u Hrvatskoj komori arhitekata i
inženjera u graditeljstvu. Kao zanimljivost ističemo napomenu da na izričit zahtjev autora tekst nije lektoriran. Ovaj je dio Glasnika zaključen
prilogom prof. dr. sc. Borisa Morsana pod naslovom: Mogu li inženjeri
građevinarstva biti glavni projektanti
arhitekture?
U Obavijestima članova Komore tiskana je najprije obavijest mr. sc. Sa-
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še Randića o izmirenim obvezama
za izradu projektne dokumentacije
Zapadnoga trgovačkog centra u Rijeci, a potom obavijest, sa svom pripadajućom dokumentacijom, o obavljenim poslovima koji se ne mogu
naplatiti za radove za tvrtku Gavrilović d.o.o iz Petrinje, a to je potpisao
Ivan Žurić. dipl. ing. el., direktor
tvrtke Sagel d.o.o. iz Zagreba. U dijelu namijenjenom stegovnim tijelima jest izvješće o radu stegovnih
tijela Komore koji su potpisali Darko
Petrak, stegovni tužitelj, Tihomir
Knezić, predsjednik Stegovnog suda
i Mario Šimunović, predsjednik Stegovnih vijeća. Na kraju je pridodana
i obavijest stegovnih tužitelja svim

članovima Komore (potpisao ju je
mr. sc. Darko Petrak, dipl. ing. građ.),
a to je zapravo svojevrsna uputa kako treba izgledati stegovna prijava,
budući da su mnoge dosad zaprimljene prijave nepotpune. Ovaj je broj
Glasnika zaključen pozivom za sudjelovanje u pronalaženju poslovnog
prostora ili građevinskog zemljišta
za osiguranje trajnog prostora za rad
Komore te oglasom Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti iz Zagreba o kompakt-disku s propisima o
projektiranju u području zaštite na
radu i zaštiti od požara.
B. N.
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