Vijesti iz Komore
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
Redovna 32. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore arhitekata i
inženjera u graditeljstvu održana je
u Zagrebu 23. siječnja 2003. Sjednicu je vodio predsjednik prof. dr.
sc. Bernard Franković, dipl. ing. stroj.
Na početku je jednoglasno verificiran zapisnik s prošle sjednice održane 12. prosinca 2002. Potom se najprije raspravljalo o programu i realizaciji zaključaka 3. europskoga inženjerskog foruma. Predviđeno konačno financijsko izvješće nije razmatrano, jer najprije treba proći dodatnu
verifikaciju na kolegiju predsjednika
razreda, a bit će priloženo svim ostalim financijskim izvješćima Komore.
Uvodna obrazloženja o zaključcima
3. europskog foruma podnijeli su dr.
sc. Bernard Franković i mr. sc. Mirko Orešković. Budući da je o usvojenoj Deklaraciji i zaključcima okruglih stolova Građevinar iscrpno
izvijestio (broj 10 iz 2002.), taj dio
rasprave izostavljamo. Ističemo jedino da je s usvojenim izvješćem prestao s radom Organizacijski odbor,
ali je odlučeno da se nastavi kontinuirana međunarodna aktivnost Komore te da mr. sc. Mirko Orešković
i dalje predstavlja Komoru u pripremi osnivačke skupštine Europskog
savjeta inženjerskih komora u Beču.
Slijedila je rasprava, zapravo dogovor o obnovi aktivnosti oko donošenja izmjena i dopuna ili novog Statuta. Predsjednik je Komore obrazložio razloge rasprave, a potom su
svoje stavove iznijeli predsjednici
razreda. U raspravi su sudjelovali:
Marija Čačić, Živko Radović, Davor
Pavlović, Tomo Perić, Ivan Mihalec,
Zlatko Hanžek, mr. sc. Mirko Orešković, Vinko Penezić, mr. sc. Mirko
Rodek, Željko Rukavina. prof. dr.
sc. Petar Donjerković, Ivan Sučić,
Tomislav Tkalčić, Mate Karaula i
Dragutin Mihelčić. U raspravi su se
iznosili pojedinačni prijedlozi, a dominirao je dugotrajan spor vezan uz
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pravo ovlaštenih inženjera strojarstva na projektiranje i nadzor vodovoda i kanalizacije. Istaknuto je kako je cijeli postupak izrade Statuta
loše vođen i sljedeća je redovna skupština pred vratima, a nijedan značajan problem za funkcioniranje Komore nije do kraja razriješen. Predloženo je da se u postojećem tekstu Statuta izvrše minimalne promjene koje
će omogućiti redovan rad, a da promjene budu prihvatljive i za ovlaštene inženjere građevinarstva i za
ovlaštene inženjere strojarstva. Potrebno je razriješiti sva neodgovarajuća rješenja u postojećem Statutu
budući da za članove Komore nema
manje ili više važnih pitanja. Predloženo je da se utvrdi broj stručnjaka koji se bave poslovima vodovoda
i kanalizacije, da se pokuša pronaći
model pronalaženja koncenzusa u
sličnim sporovima te da se iznimno
dio ovlaštenih inženjera strojarstva
upiše u Imenik ovlaštenih inženjera
građevinarstva. Predloženo je da se
za razrješenje pitanja projektiranja i
nadzora vodovoda i kanalizacije
zatraži arbitraža Sveučilišta, da se
pročiste opisi projektiranja vodovoda i kanalizacije koji podliježu građevnoj dozvoli i da se u njih ne uključuje pitanje konstrukcije. Predsjednik Razreda inženjera strojarstva zatražio je izuzeće iz predstojećih
dogovora, iako je preuzeo obvezu
odrediti predstavnika Razreda u daljnjim dogovorima, a predloženo je da
se dogovorima priključi i predstavnik Razreda arhitekata.
Na kraju je zaključeno da će predsjednik Komore sazvati sastanak
predstavnika Razreda inženjera građevinarstva, Razreda inženjera strojarstva i Razreda arhitekata. Sastanku će biti nazočan i predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. Na sastanku će se
pokušati dogovoriti razgraničenje
opisa stručnih poslova vodovoda i

kanalizacije, što je osnovni uvjet za
obnovu postupka i pripremu izmjena
i dopuna Statuta za redovnu skupštinu u svibnju 2003.
U nastavku se raspravljalo o izborima u 2003. i o pripremama za redovnu izbornu skupštinu Komore. Saslušano je temeljito izvješće o dosadašnjem radu te o potrebi da se izaberu nova tijela Komore: Skupština,
Upravni odbor, Nadzorni odbor,
predsjednik i zamjenici predsjednika
Komore te odbori razreda; razmatrani su svi propisi koji uređuju izbore i utvrđen redoslijed izbornih aktivnosti. Redovna je izborna skupština
predviđena u svibnju u Zagrebu i do
tog će se vremena održati još četiri
sjednice Upravnog odbora. Napravljen je i plan održavanja izbornih
sjednica odbora razreda. Tako je
predviđeno da te sjednice u ožujku
održe razredi arhitekata, građevinara
i geodeta, a da inženjeri strojarstva i
elektrotehnike sjednice održe u travnju 2003. Određen je i redoslijed
pripremnih aktivnosti za Skupštinu
te prijedlog dnevnog reda skupštine
starog i novog saziva. Za sve su aktivnosti usvojeni i odgovarajući zaključci.
Potom su slijedili prijedlozi strukovnih razreda za donošenja rješenja o
promjenama statusa članova. Tako
je u Razredu arhitekata odobren status mirovanja za šestero članova koji su prešli na rad u upravu, za dva
člana je ukinut status mirovanja i
odobren prestanak članstva za tri
člana. U Razredu inženjera građevinarstva odobren je status mirovanja
za pet članova, poništen status mirovanja za četiri, a odobren prestanak
članstva za 8 članova. U Razredu inženjera geodezije doneseno je jedno
rješenje o prestanku članstva. U Razredu inženjera strojarstva u status su
mirovanja prebačena dvojica članova. a odobrenje za prestanak članstva dobilo je čak 18 članova. I u Raz1
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redu inženjera elektrotehnike članstvo je prestalo za 9 članova.
Razmatrane su i informacije o sastancima održanim u Komori. Tako
je 15. siječnja 2003. održan kolegij
predsjednika Komore na kojem je
verificiran tekst izvješća Vladi Republike Hrvatske o provedbi članka
50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu; raspravljano je o obnovi postupka izmjena i dopuna Statuta te dogovorena
sjednica Upravnog odbora. Održan je
i prije ugovoreni sastanak predstavnika Razreda inženjera građevinarstva i Razreda inženjera strojarstva
za odgovor na pitanje jedne općine
vezan uz projektiranje vodovoda i

62

kanalizacije, a pismeno je izvješće
dostavljeno članovima Upravnog
odbora. Saslušana je i informacija o
sastanku s ravnateljem Državnog
zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo 19. prosinca 2002., o čemu je
također dostavljena pisana bilješka
Upravnom odboru. Dogovoreno je
da oni koji su sudjelovali u radu tog
sastanka tvore Povjerenstvo za suradnju sa Zavodom. Za koordinatora
je određen Zdravko Pilek, predstavnik inženjera elektrotehnike.
Na kraju su na dnevnom redu bile
informacije, pitanja i prijedlozi. Saslušana je informacija radne skupine
Komore za kontinuiranu suradnju s
Ministarstvom zaštite okoliša i pros

tornog uređenja, koji je podnijela
koordinatorica mr. sc. Mihaela Zamolo. Iznesen je i prijedlog o izradi
značke Komore, pokrenuta inicijativa za određivanja Dana Komore i
za dodjelu odgovarajućih priznanja,
saslušana informacija o Inženjerskim danima Bavarske komore i izraženo nezadovoljstvo izgledom i funkcioniranjem web stranica. Sastanak
je zaključen protestom Živka Radovića protiv teksta prof. dr. sc. Borisa
Morsana objavljenog u 12. broju
Glasnika. Članovima Upravnog odbora ujedno su informativno podijeljena financijska izvješća strukovnih
razreda i stručne službe Komore za
2002. godinu.
B. Nadilo
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