Vijesti iz Komore
SJEDNICA ODBORA
RAZREDA INŽENJERA
GRAĐEVINARSTVA
Odbor Razreda inženjera građevinarstva održao je svoju 9. sjednicu 20.
veljače 2002. u Zagrebu. Jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne
sjednice i potom je Tomo Perić,
predsjednik, izvijestio o pripremama
za 3. redovnu sjednicu Razreda inženjera građevinarstva. Predložio je i
dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.
Slijedio je izvještaj o radu u 2001. i
plan rada u 2002. godini koji je također podnio predsjednik Razreda Tomo Perić. Pisani su izvještaji priloženi zapisniku, a Tomo Perić je o
njima samo ukratko informirao članove Odbora. Dodao je kako tim
izvještajima valja pridodati izvještae
Odbora za statut. Odbora za upise,
Povjerenstva za permanentno obrazovanje članova i Povjerenstva za
regulativu. Svi su izvještaji jednoglasno prihvaćeni. U nastavku se raspravljalo o financijskom izvještaju.
Prof. dr. sc. Petar Đukan kratko je
obrazložio financijski izvještaj za
2001. i plan za 2002. Istaknuo je
kako se ne treba zanositi velikim
pozitivnim saldom jer uskoro se očekuje trajno rješavanje prostora Komore, a planirano je i nekoliko seminara u suradnji s Građevinskim fakultetom. Do tada valja sva sredstva na
računu oročavati. I financijski izvještaj i financijski plan prihvaćeni su
jednoglasno.
Slijedila je rasprava o visini upisnine (1000 kn) i članarine (1800 kn) i
na to je dana suglasnost. To će se
kao i Statut razmatrati na predstojećoj Skupštini Komore. U raspravi je
istaknuto da se o prijedlozima izmjena
i dopuna Statuta glasovalo na prošloj
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sjednici Odbora i oni su uvršteni u
prijedlog izmjena i dopuna Statuta.
Članovi Odbora saslušali su i informaciju o pripremama za 3. europski
inženjerski forum. O tome je govorio prof. dr. sc. Petar Đukan. Forum
će se održati 11.-13. listopada 2002.
u Dubrovniku. Za raspravu su predviđene tri osnovne teme. U prvoj će
se raspravljati o inženjerskoj profesiji u Europi, ponajprije o obrazovanju inženjera i o značenju inženjerske profesije. Moderator rasprave je
prof. dr. sc. Branko Jeren, dipl. ing.
el., a komoderator prof. dr. sc. Dražen Aničić, dipl. ing. građ. U temi
posvećenoj europskim integracijama
i utemeljenju Europske komore moderator će biti prof. Karl King, dipl.
ing., a komoderator mr. sc. Mirko
Orešković, dipl. ing. građ. Za temu
u kojoj će se raspravljati o inženjerskim uslugama u Europi moderator
je prof. dr. sc. Vladimir Skendrović,
dipl. ing. građ. Službeni će jezik Foruma biti engleski, a uz stručni je
dio predviđeno razgledavanje Dubrovnika. Predviđa se da će kotizacija
biti 250 eura, a članovi Razreda inženjera građevinarstva pozvani su da
se uključe u što većem broju.
Slijedila je rasprava o dopisu glavne
tajnice vezano uz dovršavanje postupka ispisa iz članstva Komore njezinih
dužnika. Stegovno tužiteljstvo za
određena pitanja zahtijeva stav strukovnog razreda. Prof. dr. sc. Antun
Szavits-Nossan pozvao je prisutne
da se odmah izjasne o nekim pitanjima kako bi ih Upisni odbor mogao
lakše riješiti. Tako je za članove koji
su podnijeli zahtjev za mirovanje, a
nisu dobili odgovore, zaključeno da
Upisni odbor pripremi prijedloge, a
to je isto zaključeno i za članove koji nisu dobili ni pečat ni iskaznicu.
Odbijen je prijedlog da se članarina
plaća u ratama (ona se i sada plaća u

dva obroka), a prihvaćeno je da se
plaćanja članarine oslobode nezaposleni koji su prijavljeni Hrvatskom
zavodu za zapošljavanje. Upisni odbor mora donijeti prijedlog za članove koji traže mirovanje izvan zakonskih okvira i za članove koji su dužni dio iznosa za članarinu. Članovi
iz inozemstva moraju platiti članarinu ili ih treba ispisati, a za članove
koji su pokrenuli ocjenu ustavnosti
pred Ustavnim sudom rješavanje valja odgoditi do okončanja postupka.
Na kraju se raspravljalo o pitanjima
i prijedlozima. Mr. sc. Mihaela Zamolo zadužena je da od prof. dr. sc.
Dubravke Bjegović s Građevinskog
fakulteta u Zagrebu što prije dobije
popis tema s kratkim opisom za anketu koja će se dostaviti svim članovima Razreda inženjera građevinarstva zajedno s pozivom za 3. redovnu sjednicu Razreda.
B. N.

SJEDNICA UPRAVNOG
ODBORA KOMORE
Sjednica Upravnog odbora Hrvatske
komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, 26. po redu, održana je
21. veljače 2002. u Zagrebu. Na početku je utvrđeno da je nazočan dovoljan broj članova iz svakoga strukovnog razreda, tako da je moguće donositi pravovaljane odluke. Također je
nakon usvajanja dnevnog reda prihvaćen zapisnik s prijašnje sjednice
bez ikakvih primjedaba.
Najprije se raspravljalo o izmjenama
i dopunama Statuta Komore. Uvodna su obrazloženja podnijeli Damir
Delač, predsjednik Komore, i dr. sc.
Ivan Husar, predsjednik Povjerenstva za Statut. Kolegij predsjednika
strukovnih razreda već je prije toga
u dva navrata razmatrao podneseni
195

Vijesti iz Komore
prijedlog kada su dogovorene dodatne izmjene i dopune te međusobno
usuglašavanje između Razreda inženjera građevinarstva i Razreda inženjera strojarstva vezane uz članke
15 i 16 Statuta. U raspravi što je uslijedila sudjelovali su: Mirko Orešković, Živko Radović, Ivan Husar,
Marija Čačić, Ivan Sučić, Damir Delač, Dragutin Mihelčić, Zlatko Hanžek, Petar Donjerković, Vinko Penezić, i Bernard Franković. Prihvaćene
su mnoge pojedinačne primjedbe od
kojih su najvažnije da u člancima
kojima se uređuju strukovni zadaci
za sve razrede (osim za Razred arhitekata) treba dodati Pravilnik o cijenama usluga, da u članku 15, koji
govori o privremenom prekidu, valja
odrediti tko i s kojim aktom odlučuje o tom prekidu te potrebe nadopuna nadležnosti skupštine Komore.
Na kraju rasprave utvrđeno je kako
su suštinske primjedbe u tome da
nije poštovana dogovorena procedura oko izrade Statuta, primjedba M.
Oreškovića kako se ovim izmjenama ne rješavaju bitna pitanja Komore, ponajprije ona vezana uz pitanja
odgovornosti o kojima se ne govori
u važećem Statutu, te primjedba kako su promjene ograničenog djelovanja jer reguliraju samo tri segmenta
Statuta - upis, neplaćanje članarine
te nov način propisivanja strukovnih
zadataka za Razred inženjera strojarstva. Upravni je odbor potom u skladu sa Statutom natpolovičnom većinom glasova članova iz svakog strukovnog razreda utvrdio izmjene i dopune Statuta Komore.
Slijedio je prijedlog Pravilnika o komorskom ispitu i trajnom stručnom
usavršavanju inženjera geodezije za
koji je uvodno obrazloženje podnio
dr. sc. Boško Pribičević. Upravni je
odbor zaključio da Pravilnik ne može usvojiti, a da to ne može učiniti
ni Skupština Komore jer za to nema
pravne osnove. Zadužen je Razred
inženjera geodezije da Upravnom
odboru dostavi akt kojim Državna
geodetska uprava ovlašćuje Komoru
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odnosno Razred za provedbu stručnog ispita prema predloženom pravilniku, a u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.
U nastavku je jednoglasno podržan
sporazum o suradnji između Hrvatske komore arhitekata i inženjera u
graditeljstvu i Komore geodeta kartografa iz Slovačke Republike. Nakon
toga raspravljalo se o materijalima
za Skupštinu Komore koja će se
održati 12. travnja 2002. u hotelu
Marina u Mošćeničkoj Dragi. Razmatrani su poziv, izvješće predsjednika
Komore za prošlogodišnje razdoblje,
izvješće predsjednika o izvršenju
prijedloga plana prihoda i rashoda
za 2001. s prijedlogom plana prihoda i rashoda za 2002. godinu, prijedlog odluke o količini novca za poslovanje, prijedlog temeljnih odrednica za program rada Komore u ovoj
godine te izbori, potvrđivanja, razrješenja i imenovanja. Nakon rasprave
podržani su predloženi akti uz nadopunu da se financijskom izvješću
pridoda tekstualni dio te dopune prijedlozi strukovnih razreda prijedlozima namjene neutrošenog novca iz
prošle godine.
Podržana je zamolba Hrvatske udruge za upravljanje projektima za financijsku pomoć u održavanju 2. SENET
konferencije o upravljanju projektima, koja će se održati 17.-19. travnja
2002. u Cavtatu. Svotu od 50.000
kuna sponzorirat će Razred inženjera građevinarstva. Uslijedilo je prihvaćanje prijedloga imenovanja i razrješenja. Tako je iz Razreda inženjera strojarstva umjesto Berislava Botinčana imenovan Ivan Sučić za člana Organizacijskog odbora 3. europskog inženjerskog foruma, te iz Razreda inženjera elekrotehnike Džemal
Redžić u Odbor za upise i razrješenje na mjesto Ivice Radovčića koji
je razriješen na vlastiti zahtjev.
Na kraju su razmatrane informacije,
pitanja i prijedlozi. Saslušana je informacija o izradi Uredbe za ustupanje usluga i informacija o izradi i
donošenju Pravilnika o organizaciji i

provođenju natječaja iz područja arhitekture, urbanizma i građevinarstva. Obrazloženje je podnio Zlatko
Hanžek, koji je bio predstavnik Komore u razgovorima s Ministarstvom
financija. Strukovni razredi moraju
predložiti svoje predstavnike u posebno povjerenstvo koje će pratiti i izradu i donošenje spomenutih dokumenata. Tekst prijedloga Pravilnika
valja dostaviti Upravnom odboru
Komore za sljedeće zasjedanje te
Skupštini Komore. Zlatko Hanžek
iznio je prijedlog za ocjenu ustavnosti
članka 100. stavka 2. Zakona o zaštititi i očuvanju kulturnih dobara i članka 13. Pravilnika o nostrifikaciji projekata. O tome se nije raspravljalo s
obzirom na to da su prijedlozi dostavljeni neposredno na samu sjednicu
pa ostali članovi Upravnog odbora
nisu s tim bili upoznati. Podržan je i
prijedlog Hrvatske stručne udruge
za plin da se za člana vodstva u toj
udruzi imenuje Jadranko Stilinović,
dipl. ing. str. Članovi Upravnog odbora dobili su na uvid zapisnik sa
sastanka Odbora za praćenje i unapređivanje sustava obvezatnog osiguranja s predstavnicima Croatia osiguranja koji je održan 19. veljače
2002.
B. N.
SJEDNICA RAZREDA
INŽENJERA
GRAĐEVINARSTVA
Treća redovna sjednica Razreda
inženjera građevinarstva održana je
9. ožujka 2002. na Građevinskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Početak sjednice odgođen je za 30 minuta jer nije bila prisutna natpolovična
većina ovlaštenih inženjera građevinarstva. Sjednicu je vodio Tomo
Perić, predsjednik Razreda, a u radnom predsjedništvu su uz njega još
bili Bernard Dorešić i Tomo Jurković. Utvrđeno je da su sjednici bila
nazočna 132 člana s pravom glasa i
9 članova s članstvom u mirovanju.
Za donošenje pravovoljanih odluka
bila je potrebna natpolovična većina
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prisutnih članova s pravom glasa,
dakle 67 glasova.
Uslijedili su pozdravi gostiju. Skupu
se najprije obratio Lino Fučić, dipl.
ing. građ., pomoćnik ministra, koji
je uime Ministarstva zaštite okoliša i
prostornog uređenja pozdravio sudionike sjednice i poželio im uspješan
rad. Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović,
prodekanica Građevinskog fakulteta, pozdravila je skup kao domaćin,
uime dekana i Znanstveno-nastavnog vijeća. Ujedno je podsjetila da
Građevinski fakultet i Razred inženjera građevinarstva potiču dodatno
obrazovanje članova Razreda za što
je pripremljena i posebna anketa o
mogućim seminarima. Nazočne su
pozdravili i Dragutin Mihelčić, predsjednik Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, Zlatko Hanžek predsjednik Razreda arhitekata (koji je
posebno istaknuo dobru međusobnu
suradnju) te prof. dr. sc. Petar Donjerković, predsjednik Razreda inženjera
strojarstva. Uime odsutnog predsjednika Komore Damira Delača skup je
također pozdravio mr. sc. Mirko
Orešković.
Na samom početku verificiran je zapisnik s prošle sjednice Razreda održane 18. travnja 2001. Potom je predsjednik Tomo Perić izvijestio o radu
Razreda između dviju sjednica, a
oblazložio je i izvještaje Upisnog
odbora, Radne grupe za statut i Povjerenstva za regulativu. Svi su ti izvještaji jednoglasno usvojeni. Također je jednoglasno usvojen i financijski izvještaj za 2001. godinu koji je
podnio prof. dr. sc. Petar Đukan.
Zatim su razmatrani normativni akti
Komore i dane ovlasti za njihovo
prihvaćanje na Skupštini. Dok je prijedlog da visina članarine i upisnine
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ostanu isti kao u prošloj godini prih
vaćen jednoglasno, prijedlog izmjene i dopune Statuta izazvao je burnu
diskusiju. U diskusiji su sudjelovali
Petar Cota, Tonči Miljak, Igora Habalija, Boris Vranješ, prof. dr. sc.
Zorislav Sorić, Tomo Perić, Mirsad
Kararić, mr. sc. Mirko Orešković,
Ivan Hohnjec, mr. sc. Mihaela Zamolo, Aljoša Fuštar i Ante Pamuković. Raspravljalo se o smislu promjena Statuta uopće, o visini članarine, o pridržavanju Cjenika usluga, a
najviše su su osporavane promjene
članka 23. u opisima stručnih djelatnosti ovlaštenih inženjera strojarstva, i to u onim dijelovima što se odnose na projektiranje čeličnih građevinskih konstrukcija te vodovoda i
kanalizacije koji, po mišljenju većine,
isključivo pripadaju u nadležnosti
ovlaštenih inženjera građevinarstva.
Na prijedlog predsjedatelja najprije
je formirano tročlano povjerenstvo
(Mihaela Zamolo, Veselin Simović i
Boris Vranješ), a potom je prijedlog
promjene Statuta na poziv Ante Pamukovića odbačen. Za prihvaćanje
prijedloga glasalo je 18 nazočnih, 12
je bilo suzdržanih, a svi su ostali bili
protiv.
U nastavku je dana informacija o 3.
europskom inženjerskom forumu
koji organizira Hrvatska komora
arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
Forum će se održati od 11. do 13.
listopada 2002. u Dubrovniku. O
tome je govorio prof. dr. sc. Petar
Đukan koji je istaknuo i glavne teme
za raspravu: inženjerska profesija u
Europi, europske integracije i Europska komora te inženjerske usluge u
Europi. Za sve su te teme određeni
moderatori, a svi sudionici sjednice i
svi članovi Razreda inženjera građevinarstva pozvani su da se aktivno
uključe u rad Foruma.

O usvojenom Zakonu o javnoj nabavi govorio je potom Ivan Žilić iz
Uprave za nabavu Ministarstva financija. Obavijestio je da je Zakon
tiskan u Narodnim novinama br.
117/2001. Zakon je pripremljen u
Ministarstvu financija, a osnovne su
postavke slijedile smjernice Europske unije. Upravo se priprema Uredba o davanju usluga u kojoj će se
urediti svi odnosi i postupci u okviru
Zakona o javnoj nabavi.
O Zakonu o prostornom uređenju
govorio je Zlatko Hanžek, predsjednik Razreda arhitekata, koji je podsjetio nazočne da je Komora prošle
godine dala mišljenje o prijedlogu
Ministarstva. U prijedlogu tog zakona ponešto se novo uvodi, a ponešto
se mijenja. Osnovano je Povjerenstvo Komore za koordinaciju prijedloga prema Ministarstvu.
O izmjenama Zakona o gradnji govorio je Lino Fučić, pomoćnik ministra. U prijedlog izmjena uključeni su
dijelovi koji se odnose na sudionike
u gradnji, građevnu dozvolu, uklanjanje građevine, inspekcijski nadzor i
upravni nadzor. Ostalo je i dalje u
pripremi. Istaknuo je kako su druge
predložene izmjene i dopune toliko
opsežne te da se većinom odnose na
građevne proizvode pa bi se morao
donijeti novi zakon.
Slijedilo je usvajanje plana rada i
financijski plan u 2002. godini Njih
su obrazložili Tomo Perić i prof. dr.
sc. Petar Đukan. Planovi su usvojeni
jednoglasno i bez rasprave. Zaključujući sjednicu Tomo je Perić, predsjednik Razreda inženjera građevinarstva, podsjetio nazočne da je sljedeća godina izborna te zamolio da se
na vrijeme pripreme i pošalju prijedlozi.
B. N.
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