Vijesti iz Komore
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA KOMORE
Sjednica Upravnog odbora Hrvatske
komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu održana je 15. travnja 2003.
Sjednicu je vodio predsjednik dr. sc.
Bernard Franković koji je na samom
početku ustvrdio da se mogu donositi
pravovaljane odluke s obzirom na to
da je na sjednici nazočan potreban
broj članova odnosno članova s valjanim punomoćima iz svakoga strukovnog razreda.
Nakon usvajanja dnevnog reda i verificiranja zapisnika s prošle sjednice, predsjednik je Komore podnio je
usmeno izvješće o aktivnostima između dviju sjednica Upravnog odbora. Održan je sastanak s dr. sc. Vesnom Tomašić u vezi s prijedlogom o
osnivanju posebnoga tehnološkog
razreda te sastanak s dekanom Strojarskog fakulteta u vezi s pismom
što su dekani fakulteta uputili zastupnicima Hrvatskog sabora, kao odgovor na inicijativu Kluba zastupnika
HSS-a za donošenje izmjena Zakona
o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Zakona o geodetskoj izmjeri i katastru nekretnina.
Slijedila je informacija o sastanku
(održanom 10. travnja 2003.) Povjerenstva za medije i web stranicu s
prijedlogom zaključaka. Uvodno je
obrazloženje podnio prof. dr. sc. Veselin Simović, koordinator povjerenstva koji je članove Upravnog odbora sažeto upoznao s dosadašnjim raspravama na sjednicama Povjerenstva
i prijedlozima zaključaka. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Ivan Husar, Vinko Penezić, Mirko Orešković, Bernard Franković i Miljenko
Rodek zaključeno je da se preispita
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ju ugovorne obveze i predloži raskid
ugovora s Elitechom d.o.o. o održavanju web stranice i da se raspiše
novi natječaj za izradu web stranice
Komore. Povjerenstvo za medije pripremit će uvjete natječaja i podnijeti
ih Upravnom odboru, a zatim će Povjerenstvo za financije raspisati pozivni natječaj. Rok za realizaciju tog
dogovora je 15. lipnja 2003.
Slijedila je rasprava o pripremi Skupštine Komore zakazane za 17. svibnja 2003. u Opatiji. Razmatran je
prijedlog dnevnog reda i Upravni ga
je odbor u cijelosti prihvatio, ali nije
prihvatio da se dnevni red Skupštine
dopuni prijedlozima Ivana Žurića,
dipl. ing. el., i Milene Polonijo, dipl.
ing. el. o problematici rada stegovnih tijela Skupštine odnosno revizije
upisanih članova Komore. Odluka o
raspravi o radu stegovnih tijela otklonjena je stoga što su stegovna tijela
neovisna u svom sudovanju, a rasprava o reviziji je odbačena jer je na
upit Milene Polonijo odgovor dostavio predsjednik komore i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.
Slijedile su informacije o održanim
izborima za tijela Skupštine Komore,
a izvjestitelji su bili predstavnici strukovnih razreda. O tome su pisane odluke o imenovanjima i razrješenjima
za tijela Komore i tijela strukovnih
razreda nakon provedenih izbora na
sjednicama dostavljene članovima
Upravnog odbora. Odlučeno je da će
Upravni odbor predložiti Skupštini
izbor triju članova Nadzornog odbora, i to iz Razreda inženjera geodezije, Razreda inženjera elektrotehnike

i Razreda arhitekata. Dosadašnji su
članovi tog odbora bili iz Razreda
arhitekata, Razreda inženjera građevinarstva i Razreda inženjera strojarstva pa je ovakav ustroj prihvaćen
zbog ravnomjernije zastupljenosti.
Na kraju je predsjednik Komore upozorio da je u Razredu inženjera građevinarstva izabran za zamjenika
predsjednika Komore član koji nije
izabran na kandidacijskoj listi članova Skupštine Razreda.
Na prijedlog Tomislava Tkalčića,
dipl. ing. stroj., razmatran je prijedlog za izmjenu Pravilnika o naknadama i nagradama članovima Hrvatske komore arhitekata i inženjera u
graditeljstvu. S obzirom na to da u
primjeni tog Pravilnika ima mnogo
nejasnoća, dogovoreno je da se tekst
uskladi i razjasne sve sporne odluke,
a da će nužna usklađivanja sprovesti
glavna tajnica Komore Sunčana
Rupić.
Na kraju su na dnevnom redu bile
informacije, pitanja i prijedlozi. Razmatran je prijedlog Razreda inženjera elektrotehnike za redovito godišnje ažuriranje članstva u Komori
dostavljanjem uvjerenja i prijava na
mirovinsko i invalidsko osiguranje.
Nakon rasprave dogovor nije postignut te je zadužen Kolegij predsjednika Komore da predloži Upravnom
odboru prihvatljiv način ažuriranja
članstva. Saslušano je izvješće s drugog sastanka radne skupine za pripremu osnivačke Skupštine ECEC-a
te izvještaj sa 37. sastanka ECCE-a.
B. N.
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