Vijesti iz Komore
NOVI BROJ GLASILA KOMORE
Iz tiska je izišao 10. broj, Glasila
Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Na početku se
čitateljima obratio novi predsjednik
dr. sc. Bernard Franković, dipl. ing.
str., koji je izabran na četvrtoj redovitoj skupštini u Mošćenićkoj Dragi
12. travnja 2002. Novi predsjednik
tvrdi da je Komora u tri godine postojanja u potpunosti ispunila očekivanja članova pojedinih strukovnih
razreda, ali da još uvijek nije izborila mjesto koje bi joj trebalo pripadati u društvu i u svakodnevnom životu. Posebno Komoru kao ravnopravnog partnera nisu prepoznale zakonodavna i izvršna vlast. No Komora
je upozorenjima na nepridržavanje
propisa u raspisivanju natječaja za
kapitalne objekte mnogo postigla, a
istaknula se i predlažući zakonska
rješenja u području gradnje, prostornog uređenja i javnih nabavki.
Novi je predsjednik najavio da će
predstojeće razdoblje iskoristiti kako
bi se Komora što više približila razini koju imaju slične strukovne udruge u razvijenim zemljama. Zajedničke će se aktivnosti odvijati na
području zakonodavnog i normativnog djelovanja. Najvažniji je zadatak nastavak aktivnosti vezanih za
usvajanje novog statuta te suradnja s
nadležnim ministarstvima, posebice
s Ministarstvom zaštite okoliša i
prostornog planiranja. Od posebnih
je zadataka Komore izuzetno važna
i organizacija Trećega europskoga
inženjerskog foruma u Dubrovniku
u listopadu 2002.
Uvodnim se slovom čitateljima obratio i stari predsjednik Damir Delač,
dipl. ing. geod. On je istaknuo da se
u proteklom jednogodišnjem razdob
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lju izuzetno trudio da svoj posao
obavi što bolje, te da je Komora u
tom razdoblju bila izuzetno aktivna.
Posebno je istaknuo aktivnosti vezane uz sređivanje regulative u području graditeljstva. Naglasio je, zatim,
da je u izradu novog statuta utrošeno
mnogo vremena, ali da je to na kraju
ostavljeno za sljedeću izvanrednu
sjednicu Skupštine.
Slijedi blok o pripremama za Treći
inženjerski forum u Dubrovniku ove
godine. O pripremama piše poslovna tajnica Organizacijskog odbora
Rajka Ivanković, a priloženo je i
pismo predsjednika Republike Hrvatske Stipe Mesića koji je sa zadovoljstvom prihvatio pokroviteljstvo nad
tim skupom.
U nastavku su priložena izvješća
predsjednika Komore za proteklo
razdoblje i izvješće o planu prihoda
i rashoda u 2001. koje smo prikazali
u prošlom broju u izvještaju sa Skupštine. U bloku što slijedi govori se
upravo o radu Skupštine, zapravo o
Temeljnim odrednicama za Program
rada Komore u 2002. godini te o Planu prihoda i rashoda Komore za
2002. godinu. Taj je dio Glasila ilustriran fotografijama sa Skupštine.
Nakon toga je prilog Zlatka Hanžeka
o imenovanju počasnih članova Komore u Razredu arhitekata. Imenovani su dr. Klaus Alberts, upravitelj
Komore arhitekata i inženjera njemačke pokrajine Schlessving-Hollstein
te Bogdan Budimirov, dipl. ing. arh.
i Đuro Naranča, dipl. ing. građ., za
doprinose u stvaranju Komore.
Slijede odluke o izborima, imenovanjima, potvrđenjima i razrješenjima.
Najprije su verificirani mandati iza

branih članova i razrješenja dosadašnjih članova Skupštine, potom odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika te imenovanju novog predsjednika i četiriju zamjenika predsjednika. Zatim slijede odluke o potvrđivanju članova Upravnog odbora,
imenovanju zamjenika stegovnog
tužitelja, imenovanju zamjenika stegovnog tužitelja, imenovanju suca
Stegovnog suda, razrješenju zamjenika stegovnog tužitelja, razrješenju
sudaca Višega stegovnog suda, razrješenju zamjenika predsjednika i
sudaca Stegovnog suda i imenovanje člana Nadzornog odbora.
Potom slijede zapisnici sa sjednica
Upravnog odbora Komore održanih
u proteklom razdoblju te informacije
o radu strukovnih razreda. Tu su također priloženi zapisnici sa sjednica
Razreda inženjera građevinarstva (s
prijedlogom seminara), Razreda inženjera geodezije (s prijedlogom
pravilnika o izmjeni Pravilnika o
cijenama usluga), Razreda inženjera
strojarstva (s izmjenama i dopunama
Pravilnika o ustrojstvu i radu Razreda inženjera strojarstva i izmjenama
i dopunama Poslovnika o radu sjednice Razreda) te zapisnik sjednice
Razreda inženjera elektrotehnike.
Iduće su stranice namijenjene raspravama članova Komore. Najprije
prof. dr. sc. Boris Morsan odgovara
mr. sc. Mirku Oreškoviću tvrdnjom:
“U Hrvatskoj je arhitektura struka”.
Potom Goran Jelić, dipl. ing. el., iznosi svoje osobno mišljenje.
Ovaj broj Glasnika Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu zaključen je pregledom novih
propisa.
B. N.
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