Vijesti iz Komore
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
Na redovitoj 30. sjednici Upravnog
odbora Hrvatske komore arhitekata i
inženjera u graditeljstvu, održanoj u
Zagrebu 7. studenoga 2002. pod predsjedanjem predsjednika prof. dr. sc.
Bernarda Frankovića, dipl. ing. stroj.,
najprije se raspravljalo o 3. europskom inženjerskom forumu, održanom od 11. do 13 listopada u Cavtatu.
Uvodno je obrazloženje podnio prof.
dr. sc. Petar Đukan, predsjednik Organizacijskog odbora, koji je članovima Upravnog odbora obrazložio
prije dostavljeno pisano izvješće s
prilozima koji su uključivali popis
učesnika, program rada, zaključke
okruglih stolova i Deklaraciju. Istaknuo je veliko angažiranje sudionika
skupa i članova Komore koji su pridonijeli uspjehu skupa. To potvrđuju i brojne pohvale stranih sudionika. I u financijskom pogledu koristan je bio odaziv članova Komore
jer su se kroz njihove indirektno plaćene kotizacije peko strukovnih razreda smanjili troškovi organizacije.
Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali Bernard Franković, Ivan Husar i
Vinko Penezić, prihvaćeno je izvješće sa 3. europskoga inženjerskog foruma, verificiran prijedlog o sudjelovanju delegiranih članova Komore
i plaćanju kotizacije i zadužen je Organizacijski odbor da dostavi cjelovito financijsko izvješće te program
realizacije zaključaka za daljnje međunarodne aktivnosti Komore. Ujedno je Upravni odbor upoznat s onim
što se trenutačno događa na međunarodnom planu, a proizišlo je iz
rasprave na okruglim stolovima i iz
usvojene Deklaracije. To operativno
provodi mr. sc. Mirko Orešković
koji će naknadno podnijeti posebno
izvješće.
U nastavku je razmatran prijedlog
Povjerenstva za kupnju poslovnog
prostora, a na taj je prijedlog bilo
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dostavljeno i pismeno neslaganje
Razreda inženjera strojarstva. Uvodno je obrazloženje podnio član Povjerenstva prof. dr. sc. Ivan Husar. U
raspravi su sudjelovali: Bernard
Franković, Željko Rukavina, Zlatko
Hanžek, Vinko Penezić, Marija Čačić, Damir Delač, Nikola Olama,
Petar Đukan, Tomo Perić, Dragutin
Mihelčić, Petar Donjerković, Tomislav Tkalčić i Ivan Mihalec. Nije
prihvaćen prijedlog Povjerenstva za
kupnju poslovnih prostora Tehnike
d.d. na raskrižju Branimirove i Držićeve ulice u Zagrebu. Strukovni razredi smatraju da predložene rješenje
ne odgovara potrebama Komore ni
po svom arhitektonskom rješenju
niti za obavljanje djelatnosti po kojima je Komora prepoznatljiva. U tijeku
rasprave ostavku na članstvo u
Povjerenstvu podnio je Ivan Mihalec,
dipl. ing. geod., a članovi Upravnog
odbora su upoznati i s mogućnošću
najma poslovnog prostora u zgradi
HIS-a u Berislavićevoj ulici. Prijedlog je Upravnog odbora da Povjerenstvo za poslovni prostor nastavi s traženjem pogodnog građevnog zemljišta za izgradnju zgrade Komore preko
ovlaštenih agencija ili raspisivanjem
natječaja za prikupljanje ponuda.
Slijedili su prijedlozi strukovnih razreda za donošenje rješenja o mirovanju članstva u Komori, najčešće zbog
zapošljavanja u organima uprave te
trgovačkim društvima i udrugama.
Upravni je odbor donio takva rješenja za 6 članova Razreda arhitekata,
19 članova Razreda inženjera građevinarstva i za jednog člana Razreda
inženjera strojarstva. Potom je donesena odluka o prestanku mirovanja
za one članove Komore koji su prestali raditi u organima uprave. Tako
je rješenje o prestanku mirovanja
doneseno za 6 članova Razreda arhitekata i za 2 člana Razreda geodezije. Na kraju su usvojeni prijedlozi

pojedinih strukovnih razreda o prestanku članstva u Komori. U Razreda
inženjera geodezije članstvo je prestalo za 9 članova, u Razredu inženjera
strojarstva za 10, a u Razredu inženjera elektrotehnike za čak 33 člana.
Prijedlog predsjednika Komore o
održavanju svečane sjednice za obilježavanje četvrte obljetnice Komore odbačen je zbog troškova i nedovoljno vremena za pripremu. Uslijedila je potom informacija o sastanku
s Linom Fučićem, dipl. ing. građ.,
pomoćnikom ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja s članovima
Komore. Na sastanku je dogovorena
suradnja s Ministarstvom. Za to suradnju su iz pojedinih razreda zaduženi: Mladen Ivanko (Razred arhitekata), Mihaela Zamolo (Razred inženjera strojarstva), Anton Pinjuh (Razred inženjera strojarstva) i Zdravko
Pilek (Razred inženjera elektrotehnike). Članovi zaduženi za suradnju
izabrat će između sebe koordinatora.
Na kraju je Zlatko Hanžek iz Razreda arhitekata podnio prijedlog za doradu kompjutorskog programa za očitovanja plaćanja članarine, Miljenko
Rodek iz Razreda inženjera elektrotehnike predložio je organiziranje
rasprave o ažuriranju članstva i obnovi postupka, a Mato Karaula iz Razreda inženjera geodezije raspitivao
se o dopunama koje je njegov razred
podnio na Pravilnik o cijenama usluga. Na kraju je potaknuta rasprava o
skorim izvorima za novi saziv tijela
Komore jer je prvi četverogodišnji
mandat na izmaku.
B. N.
SJEDNICA ODBORA
RAZREDA INŽENJERA
GRAĐEVINARSTVA
Sastanak Odbora razreda inženjera
građevinarstva, 13. po redu, održan
je 19. studenoga 200. u Zagrebu u
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prostorijama Komore. Sastanak je
vodio predsjednik Tomo Perić, dipl.
ing. građ.
Na početku su razmatrane aktivnosti
Komore. Tomo Perić je izvijestio o
nedavnom sastanku Upravnog odbora
Komore na kojem je odbačen prijedlog Povjerenstva za poslovni prostor
o prihvaćanju ponude Tehnike d.d.
Rekao je kako je Odbor razreda bio
suglasan s tim prijedlogom, iako ga
nije smatrao idealnim. O tom je prijedlogu Razred inženjera strojarstva
pismeno obrazložio neslaganje, Razred arhitekata je s njim usmeno izrazi neslaganje, a Razred inženjera geodezije se priklonio mišljenju većine.
Također je odbijen i prijedlog HIS-a
je prostor u potkrovlju nije moguće
kupiti već samo unajmiti.

duje. Nejasno mu je zašto to ne bi
prihvatio i Upravni odbor Komore, a
Razred i dalje ostaje zainteresiran za
konačno rješenje i pronalaženje odgovarajućeg prostora.
U raspravi je prijedlog prihvaćen i
jednoglasno zaključeno da se od Upravnog odbora Komore zatraži suglasnost da Razred inženjera građevinarstva zaključi ugovor s HIS-om,
uime Komore a za svoj račun, o poslovnom prostoru u potkrovlju. Dakako
uz obvezu da Razred participira i u
konačnom rješenju kada do njega
dođe.

Potom je govorio član Povjerenstva
mr. sc. Mirko Orešković koji je istaknuo da je Povjerenstvo za poslovni
prostor bilo jednoglasno za prihvaćanje ponude Tehnike, barem dok se
ne ukaže nešto bolje, no kako nisu
isti ljudi u Povjerenstvu i u Upravnom odboru, njihov je prijedlog odbačen. Stoga će ne sljedećoj sjednici
Povjerenstva podnijeti neopozivu ostavku, a predložit će i njegovo ukidanje budući da takav rad zaista nema
nikakvog smisla. Predstavnici pojedinih razreda u Povjerenstvu trebali bi
zastupati mišljenje svog razreda, stoga
je nelogično da jednoglasni zaključak Povjerenstva Upravni odbor
ne prihvaća već zauzima suprotne
stavove.

U nastavku je podneseno izvješće o
3. europskom inženjerskom forumu,
a izvjestitelj je bio prof. dr. sc. Petar
Đukan. Kako smo o tom forumu već
prije izvijestili iznosimo samo ocjenu o vrlo dobroj organizaciji, iako
ponešto ležernijoj negoli što je to u
svijetu uobičajeno, te pohvale Damiru
Pavloviću. dipl. ing. el., Ivanu
Sučiću, dipl. ing. stroj. i Vladimiru
Petroviću. dipl. ing. arh., za njihov
doprinos u pripremu i organizaciju
skupa. Mr. sc. Mirko Orešković u
nastavku je govorio osnivanju Europskog inženjerskog saveza. U Beču je
4. studenoga 2002. održan prvi sastanak Radne grupe za pripremu osnivačke skupštine na kojoj su podijeljeni zadaci za pridobivanje što većeg
broja zemalja osnivača Europskog
savjeta. Mi smo zaduženi za Italiju,
Francusku, Srbiju, Makedoniju i Rumunjsku, a novi je sastanak zakazan
29. studenog 2002. u Ljubljani.

Prof. dr. sc. Petar Đukan predložio
je da Razred inženjera građevinarstva prihvati ponudu HIS-a i participira u uređivanju prostora u potkrovlju Berislavićeve na ulazu br. 8 kroz
dugoročni najam od 50 do 100 godina. Sadašnji prostor Komore ima 250,
a potkrovlje HIS-a nakon preuređivanja imat će 400 četvornih metara.
Najamnina se plaća i sada, a za uređivanje prostora u Berislavićevoj
ulici Razred bi participirao s otprilike trećinom novca koji sada posje-

U nastavku se raspravljalo o pripremama za 4. redovnu sjednicu Razreda u 2003. s popisom prisutnosti
članova Odboru razreda u proteklim
godinama i kriterijima za predlaganje kandidata u tijela komore. Tomo
Perić je istaknuo da su prijedlozi isti
kao i prije četiri godine. Odbor razreda imat će 21 člana. a predloženi
broj članova iz pojedinih regija razmjeran je broju upisanih ovlaštenih
inženjera. Biraju se isključivo aktivni članovi, a valja voditi računa da
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kandidati koji budu predloženi žele
raditi u tijelima Razreda i Komore..
U raspravi su sudjelovali Petar Đukan, Aljoša Fuštar, Mihaela Zamolo
i Mirko Orešković Prijedlog je uglavnom podržan uz manja sporenja
treba li u Odboru razreda biti više ili
manje predstavnika fakulteta. na kraju
su Aljoša Fuštar i Branko Pjeković
zaduženi da vode brigu za prijedlozima kandidata iz Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i
Dubrovačko-neretvanske županije.
Potom je razmatran financijski izvještaj za rujan i listopad 2002. i stanje
uplate članarina, što je s iznosom od
60 posto ocijenjeno očekivanim. Nakon toga raspravljalo se o odnosima
Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.
Dogovorena je suradnja preko posebno izabranih članova, a predstavnica
Razreda inženjera građevinarstva je
mr. sc. Mihaela Zamolo. Ona je istaknula kako u međuvremenu zakazan
prvi sastanak i kako su u Ministarstvu formirana povjerenstva za pojedina stručna područja.
Slijedila je rasprava o dopisu Razreda inženjera geodezije o problematici stalnih sudskih vještaka i prijedlogu Pravilnika o komorskom ispitu i
stalnom stručnom obrazovanju ovlaštenih inženjera. U raspravi su sudjelovali: Tomo Perić. Petar Đukan,
Mihaela Zamolo, Mirko Orešković i
Zlatko Šavor. Ocijenjeno je da su
sudski vještaci zapravo konzultanti i
da nije nužno da budu članovi Komore. Podržana je ideja trajnoga stručnoga usavršavanja i komorskog ispita
kao uvjeta za licenciranje članova
Komore. Dvojbe su u tome treba li
svaki razred imati svoj pravilnik ili
da pravilnik bude jedan s usuglašenim kriterijima. Ujedno je istaknuto
da se ništa ne može mijenjati dok se
ne donese novi statut.
Tomo Perić je izvijestio o prijedlogu
Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Hrvatskoj komori arhiteGRAĐEVINAR 54 (2002) 11
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kata i inženjera u graditeljstvu, koje
je posebnim dopisom uputilo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog
uređenja i zatražilo mišljenje. Uočljivo je da bi se po novom prijedlogu
bi članovi Komori mogli biti i oni
koji su završili samo srednju školu,
pri čemu se posebno misli na geodete tehničare. U raspravi je jednoglasno zaključeno da ne bi trebalo mijenjati odredbe postojećeg Zakona i
omogućiti upis u Komoru bez odgovarajućeg obrazovanja, osim onog
koji je omogućen prema članku 50.
na temelju stečenih prava.
Izvješteno je i o sjednici Strukovnog
udruženja graditeljstva, održanoj 21.
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listopada 2002. Za novi su mandat
predloženi isti ljudi. Za predsjednika
vijeća izabran je mr. sc. Filip Filipec,
Tehnika d.d., Zagreb, a za dopredsjednike Berislav Šmit, Gradnja d.d.,
Osijek i Željko Žderić, Konstruktorinženjering d.d. Split. Za članstvo n
nacionalnom komiteti Međunarodne
trgovačke komore (ICC) izabrani su
dr. sc. Petar Đukan, IGH d.d. i dr.
sc. Đuro Dekanović, Viadukt d.d.
Zagreb.
Na kraju su razmatrana pitanja i prijedlozi. Tomo Perić je izvijestio o
dopisu što ga je Ured državne uprave Zagrebačke županije, Ispostava
Ivanić-Grad uputio za pojašnjenje

vezano uz projektiranje. Navodno je
česta dvojba investitora mogu li ovlašteni inženjeri strojarstva projektirati i nadzirati instaliranje vodovoda.
Iako je odgovor vidljiv iz Pravilnika
o cijenama usluga, zaključeno je da
odgovor sroči Dragutin Mihelčić.
Potom je podržan prijedlog za formiranje pri Komori ili Razredu posebnog odbora za koordinaciju međunarodnih aktivnosti Komore i HSGIa radi boljeg protoka informacija u
usuglašenog djelovanja. Na kraju se
raspravljalo o operativnoj radnoj skupini za suradnju s Državnim zavodom
za normizaciju.
B. N.
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