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SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA KOMORE 

Sjednice Upravnog odbora Hrvatske 
komore arhitekata i inženjera u gra-
diteljstvu, 33. po redu, održana je 1. 
travnja 2003. u Zagrebu. Sjednicu je 
u početku vodio dr. sc. Bernard Fran-
ković, predsjednik Komore, a od toč-
ke 2. do kraja potpredsjednik Damir 
Delač, dipl. ing. geod. Utvrđeno je 
da Upravni odbor može donositi pra-
vovaljane odluke s obzirom da je 
sjednici nazočan potreban broj čla-
nova pojedinih razreda odnosno čla-
nova s pravovaljanim punomoćima.  
Na početku je predsjednik Komore 
podnio izvješće o radu između dviju 
sjednica Upravnog odbora. Održana 
su dva kolegija predsjednika Komo-
re, sastanak s predstavnicima Croatia 
osiguranja i poseban sastanak na ko-
jem je raspravljen prijedlog plana 
prihoda i rashoda Komore u 2003. 
Također je održan zajednički sasta-
nak Razreda inženjera građevinars-
tva i Razreda inženjera strojarstva u 
vezi s izmjenama i dopunama Statu-
ta Komore. U Hrvatskom je saboru 
održan i sastanak s predstavnicima 
HSS-a vezan uz njihov prijedlog iz-
mjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj 
komori arhitekata i inženjera u gra-
diteljstvu te o Zakona o izmjenama 
Zakona o geodetskoj izmjeri i katas-
tru nekretnina. Održan je sastanak s 
predsjednikom HIS-a vezan uz pos-
lovni prostor u Berislavićevoj ulici, 
a predsjednik je Komore bio nazo-
čan i na sastanku Odbora Razreda 
inženjera strojarstva u Rijeci te bio 
uključen u rad okruglog stola. 
Slijedila je rasprava o Skupštini Ko-
more koja je zakazana za 17. svibnja 
2003. u Opatiji, umjesto 9. svibnja u 
Zagrebu. Do promjene termina doš-
lo je na zahtjev Razreda arhitekata 
koji u to vrijeme imaju stručni semi-
nar. Potom se raspravljalo o prijed-
logu izvješća o radu Hrvatske komore 
arhitekata i inženjera u graditeljstvu 
za razdoblje od ožujka 2002. do 

ožujka 2003. Nakon rasprave dogo-
voreno je da taj izvještaj valja uskla-
diti sa stavovima pojedinih razreda 
o inženjerskoj struci, koji svi moraju 
biti dostavljeni do sljedeće sjednice 
Upravnog odbora. Raspravljalo se i 
o izvještaju o radu Upravnog odbora 
za razdoblje od 1998. do 2003. Bilo 
je određenih primjedaba protiv gene-
raliziranja rada članova pa je zaklju-
čeno da se ipak radi o stavovima po-
jedinih članova. Tekst je prihvaćen, 
ali se treba prilagoditi "inženjerskom" 
načinu izražavanja. 

Raspravljalo se i o prijedlogu izvješ-
ća o izvršenju Plana prihoda i rasho-
da Hrvatske komore arhitekata i in-
ženjera u graditeljstvu za prošlu go-
dinu. Zatražena su određena tuma-
čenja koja su se uglavnom odnosila 
na troškove za softver i intelektual-
ne usluge. Nakon obrazloženja pred-
sjednika Komore izvješće je prihva-
ćeno, a prihvaćeno je i financijsko 
izvješće Organizacijskog odbora 3. 
europskog inženjerskog foruma. 

Bez rasprave je prihvaćen prijedlog 
temeljnih odrednica za Program ra-
da Komore u 2003., a raspravljalo se 
o prijedlozima Plana prihoda i ras-
hoda Komore i odluci o visini sred-
stava za poslovanje Komore kao 
cjeline u 2003. Dio je rasprave bio 
povezan s izvršenjem plana za 2002. 
Razred arhitekata predložio je da se 
za rad Komore izdvoji 20 posto sred-
stava, što je i prihvaćeno. Ujedno je 
odlučeno da se osnuje Povjerenstvo 
za praćenje i racionalizaciju troško-
va koje će na kraju 2003. predložiti 
planirane troškove u sljedećoj godi-
ni. U povjerenstvo su imenovani 
Mladen Babić, dipl. ing. geod., kao 
predsjednik, te Marko Josić, dipl. ing. 
stroj., i Branimir Gali, dipl. ing. el., 
a razredi arhitekata i inženjera građe-
vinarstva dostavit će naknadno prijed-
loge svojih članova.  

Slijedili su prijedlozi za imenovanje 
počasnih članova. Prijedloge su dos-
tavili Razred inženjera strojarstva za 
Aleksandra Gregurića i dr. sc. Bori-
sa Kancira i Razred inženjera elek-
trotehnike za Alksu Torrea, Vladimira 
Jednačeka i Ivana Ivankovića. Na 
sjednici su usmeno predloženi dr. sc. 
Ante Uzelac Marinović od strane 
arhitekata i Marko Širac od strane 
građevinara. 

O međunarodnoj aktivnosti Komore 
vezanoj uz provedbu Deklaracije 3. 
europskoga inženjerskog foruma iz-
vještaj sa sastanka Working Group 
ECEC podnio je mr. sc. Mirko Oreš-
ković. To je prihvaćeno, a ujedno je 
odlučeno da mr. Orešković i dalje 
zastupa Komoru u međunarodnim 
institucijama. 

Podržan je prijedlog izmjena i dopu-
na Statuta Hrvatske komore arhite-
kata i inženjera u graditeljstvu, a 
povezano s odlukom Upravnog od-
bora od 23. siječnja 2003. Pročitana 
je bilješka sa sastanka održanog 4. 
veljače te zaključak Odbora Razreda 
inženjera strojarstva sa sjednice 12. 
veljače 2003. 

Potom je na red došao prijedlog za-
ključka vezan uz provedbu članka 
12. Kodeksa strukovne etike hrvats-
kih arhitekata i inženjera u graditelj-
stvu, a to je bio prijedlog za raspra-
vu od strane Razreda inženjera elek-
trotehnike. Tumačenje spomenutog 
članka provela je Radna skupina 
sastavljena od predstavnika svih 
strukovnih razreda. Zaključeno je da 
je sudjelovanje u procesu građenja u 
svojstvu glavnog inženjera gradiliš-
ta, inženjera gradilišta ili voditelja 
gradilišta kao odgovorne osobe izvo-
đača prema članku 22. stavku 4. Za-
kona o gradnji nespojiva djelatnost 
za članove Komore i spada u povre-
du dužnosti i ugleda ovlaštenog ar-
hitekta ili inženjera. Sudjelovanje 
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članova Komore u građenju ne pred-
stavlja povredu članka 12. Kodeksa 
jer je u tom slučaju ovlašteni arhitekt 
ili inženjer u funkciji zaštite interesa 
investitora, ali nije imenovan za od-
govornu osobu prema spomenutom 
članku Zakona o gradnji. Ipak bavlje-
nje trgovačkom djelatnošću u suprot-
nosti je s člankom 12. Kodeksa stru-
kovne etike i teža je povreda dužnosti. 
Takvo je tumačenje jednoglasno 
prihvaćeno. 

Slijedili su prijedlozi odluka o ime-
novanju članova povjerenstava. U 
povjerenstvo za prostor, pošto su 
neki članovi podnijeli neopozive 
ostavke, imenovani su novi odnosno 
potvrđeni stari članovi. U sastav po-
vjerenstva na prijedloge strukovnih 
razreda imenovani su: Tomislav Pet-
rinjak, Mario Erdelji, Darko Car, Jad-
ranko Stilinović i dr. sc. Ivan Husar. 
Članovi povjerenstva između sebe 
biraju koordinatora. Osnovano je i 
Povjerenstvo za sudske vještake Ko-
more na prijedlog strukovnih razre-
da: Srećko Merle, Goran Grgurek, 
mr. sc. Miodrag Drakulić, Hari Vla-
dović Relja i Ratko Klarić.. Članovi 
između sebe biraju koordinatora, a 
administrativne poslove za povjeren-
stvo obavljat će Vlasta Trupeljak 
 

Ujedno je prihvaćena inicijativa Raz-
reda inženjera strojarstva za osniva-
nje posebnog povjerenstva za zaštitu 
autorskih prava ovlaštenih arhiteka-
ta i inženjera. Prijedloge za članove 
moraju podnijeti strukovni razredi. 

Slijedili su prijedlozi za osnivanje 
zajedničkih projektantskih ureda ov-
laštenih arhitekata (Ive Letilović i 
Morana Vlahović) te zajedničkog 
ureda ovlaštenih inženjera geodezije 
(Tonko Jakaša i Srećko Cokarć). Ti 
su prijedlozi nakon očitovanja odvjet-
nika Komore mr. sc. Tina Matića pri-
hvaćeni. 

Slijedili su prijedlozi Razreda arhi-
tekata, Razreda inženjera strojarstva 
i Razreda inženjera elektrotehnike 
za odobravanje statusa mirovanja, 
prestanak mirovanja i prestanak 
članstva. Svi su prijedlozi strukov-
nih razreda prihvaćeni 

Saslušana je pisana informacija čla-
na radne skupine za suradnju s Mi-
nistarstvom zaštite okoliša i prostor-
nog uređenja A. Pinjuha. Potom su 
slijedile informacije o sastanku s 
predstavnicima Croatia osiguranja 
(predloženo je produženje osigura-
nja do srpnja 2004.), od Ustavnog 
suda neprihvaćenom prijedlogu Ko 
 

more za pokretanje postupka ocjene 
ustavnosti odredaba zakona o zaštiti 
i očuvanju kulturnih dobara i o sas-
tanku radne skupine za suradnju s 
Državnim zavodom za normizaciju. 
Razmatrano je i pismo Hrvatske ud-
ruge diplomiranih inženjera i inže-
njera prometnih znanosti Sveučilišta 
u Zagrebu te zaključak okruglog 
stola Razreda inženjera strojarstva 
održan 14. ožujka 2003. Zaključeno 
je da osnivanje posebnih strukovnih 
razreda u Komori zakonski za sada 
nije dopušteno. Zainteresirane grupe 
mogu se obratiti nadležnim držav-
nim tijelima za izmjenu sadašnjeg 
Zakona o Komori, a članovi Uprav-
nog odbora mogu načelno podržati 
inicijative za osnivanje jednoga širo-
kog tehnološkog razreda, dakako uz 
prethodno zakonsko usklađivanje. 
Saslušana je i informacija o pismu 
Integriranih tehničkih servisa d.o.o., 
inače člana INA grupe te financijsko 
izvješće Komore od početka siječnja 
do kraja veljače 2003. 

Sastanak Upravnog odbora Hrvatske 
komore arhitekata i inženjera u gra-
diteljstvu zaključen je nekim pitanji-
ma na koja su dobiveni odgovaraju-
ći odgovori. 

B. N. 

 

DAN GRADITELJSTVA 2003.  

Na Zagrebačkom velesajmu, u sklo-
pu ovogodišnjeg Sajma graditeljstva, 
11. travnja 2003. održana je posebna 
manifestacija - Dan graditelja 2003. 
Skup je organizirala Hrvatska udru-
ga poslodavaca - Udruga poslodava-
ca graditeljstva, u suradnji sa Zagre-
bačkim velesajmom, Hrvatskim za-
vodom za zapošljavanje i Ministarst-
vom prosvjete i športa, a pod pokro-
viteljstvom Ministarstva za javne ra 

 

 

dove, obnovu i graditeljstvo. Poseban 
je gost bio Radimir Čačić, ministar 
za javne radove, obnovu i graditeljs-
tvo, inače počasni predsjednik Orga-
nizacijskog odbora.  

Organizatora je posebno potaknula 
činjenica što je hrvatsko graditeljstvo 
danas zahvaćeno snažnim struktur-
nim promjenama, uvjetovanih pod-
jelom rada  među tvrtkama i sve ve 

 
 
 
 
 
 
ćim udjelom inozemnih tvrtki na 
hrvatskom tržištu građevinskih uslu-
ga. To je, dakako, posljedica slobod-
nog kretanja robe i kapitala te globa-
lizacije tržišta. Inozemne tvrtke, po-
držane povoljnim financijskim uvje-
tima domicilnih banaka, preuzele su 
u neravnopravnoj tržišnoj utakmici s 
hrvatskim građevinskim tvrtkama 
znatan dio građevinskih usluga. To 
je imalo za posljedicu nedovoljnu 
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iskorištenost kapaciteta, loše rezul-
tate poslovanja te nedostatak novca 
za unapređivanje proizvodnje i na-
bavku suvremene opreme. 

Nakon 2000., kada je zabilježen naj-
veći pad narudžbi građevinskih usluga 
u odnosu na sve grane gospodarstva, 
u sljedeće je dvije godine znatno 
povećana građevinska aktivnost, a 
taj se pozitivni trend očekuje i u 
2003., posebno u području cestograd-
nje i stanogradnje. Posebno je tome 
pridonijelo osiguravanje izvora fi-
nanciranja te razdvajanje javnih nad-
metanja za ustupanje radova od 
financiranja, a ujedno je zakonski 
propisano da se nadmetanje može 
objaviti tek kad je osiguran novac za 
određeni građevinski pothvat.  

Nastavkom velikih građevinskih zah-
vata počelo se govoriti i o mogućem 
nedostatku radne snage te nedovolj-
nim kapacitetima u graditeljstvu. 
Govori se i o eventualnom uvozu 
radne snage te uključivanju inozem-
nih tvrtki. Nužno je stoga razmotriti 
postojeći sustav obrazovanja mladih 
za građevinska zanimanja te privući 
zanimanje mladih radi osiguravanja 
njihova trajnog zapošljavanja. 

To su bili razlozi koji su potaknuli 
Udrugu poslodavaca graditeljstva 
Hrvatske na organizaciju takvoga 
radnog skupa, a potvrdu da su bili u 
pravu pokazalo je veliko zanimanje 
gospodarstvenika, ustanova i držav-
nih službi te predstavnika medija. 
Htjelo se ponajprije razmotriti uvje-
te poslovanja građevinskih poduzet-
nika. Budući da se očekuje poveća-
nje građevinskih usluga, jedna je od 
pretpostavki da poslodavci mogu 
predložiti mjere važne za cjelokup  
 

 

 
 
 
 

no građevinarstvo, unaprijediti pos-
lovanje sudjelujući u izradi suvreme-
nih propisa usklađenih s propisima 
država članica Europske unije, prim-
jenjivati suvremene tehnologije radi 
povećanja ukupnog prihoda po zapos-
lenom, a time ujedno povećati učin-
kovitost i stvoriti uvjete za otvaranje 
novih i gospodarski opravdanih rad-
nih mjesta. 
Na početku su se skupu s pozdrav-
nim riječima obratili mr. sc. Davorin 
Spevec, direktor Zagrebačkog vele-
sajma, Boris Čupić, predsjednik Ud-
ruge poslodavaca graditeljstva, dr. 
sc. Vladimir Strugar, ministar pros-
vjete i športa i Radimir Čačić, ministar 
za javne radove, obnovu i gradi-
teljstvo. 
Moderator prvog dijela programa 
bio je mr. sc. Vladimir Krtalić, direk-
tor Udruge poslodavaca graditeljstva. 
Prva obrađena tema bila je: Gra-
diteljstvo – stanje i perspektive. O 
očekivanom povećanju obujma gra-
đevinskih usluga i konjunkture u 
graditeljstvu govorila je Ljubica Her-
ceg, pomoćnica direktora Sektora za 
promet, graditeljstvo i komunalno 
gospodarstvo u Hrvatskoj gospodar-
skoj komori. O stanju propisa iz pod-
ručja graditeljstva u usporedbi s pro-
pisima Europske unije govorio je 
Davor Mrduljaš, voditelj pravnih 
poslova u Hrvatskoj udruzi posloda-
vaca. Slijedila je nova tema: Poštena 
tržišna utakmica. U okviru te teme o 
primjeni Zakona o javnoj nabavi, 
teškoćama te uočenim teškoćama i 
prijedlozima govorio je Juro Bajić, 
pomoćnik ministra financija. Potom 
je o općim odredbama za ustupanje 
radova govorio mr. sc. Vladimir Kr-
talić, direktor Udruge poslodavca 
graditeljstva. 

 

 

 

 

 

Nakon kratke stanke nastavljeno je s 
izlaganjima, a moderator je bio dr. 
sc. Ljedevit Herceg, pomoćnik minis-
tra javnih radova, obnove i graditelj-
stva. Tema tog dijela skupa bila je: 
Obrazovanje za građevinska zani-
manja. O ponudi i potražnji radne 
snage u graditeljstvu i kratkoročnim 
prijedlozima unapređivanja stanja 
govorila je Sonja Crnković-Pozaić, 
ravnateljica Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje. Stjepan Horvatić, di-
rektor srednje škole u Bedekovčini,  
govorio je o današnjem stanju obra-
zovanja i zanimanju mladih za gra-
đevinska zanimanja. O prijedlozima 
za prilagođavanje hrvatskog sustava 
obrazovanja sustavu obrazovanja za 
građevinska zanimanja u europskim 
zemljama govorili su Marina Tatalo-
vić, viša stručna savjetnica u Zavo-
du za unapređenje školstva Minis-
tarstva prosvjete i športa te Jure Uje-
vić, viši stručni suradnik iz Uprave 
za školstvo u istom ministarstvu. 

Valja reći da su to sve bili samo sa-
žeci opsežnih izlaganja tiskanih u 
posebnoj knjizi koju su dobili svi 
sudionici skupa, a veliko zanimanje 
za skup iznenadio je i same organi-
zatore pa je dio sudionika ostao bez 
odgovarajućih materijala koji su im 
naknadno dostavljeni poštom. Na 
početku tog materijala bila je prilo-
žena i temeljita analiza stanja u gos-
podarstvu i stanja u graditeljstvu. 
Nakon izlaganja uslijedila je raspra-
va, a potom su sudionici zajednički 
posjetili izlagače na Sajmu graditelj-
stva i zajedničko druženje zaključili 
prigodnim domjenkom. 

B. Nadilo 

 

 

 


