Vijesti iz Komore
SKUPŠTINA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA I INŽENJERA U GRADITELJSTVU
Skupština hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu održana
je 17. svibnja 2003. u Opatiji. To je
inače bila izborna skupština budući
da su od osnivačke skupštine protekle
pune četiri godine.
Skupština je najprije dala razrješnice
dosadašnjim članovima, a potom su
verificirani skupštinski mandati predstavnika strukovnih razreda, izabranih na sjednicama pojedinih razreda
za mandatno razdoblje od 2003. do
2007. U skupštini ima 75 članova, iz
svakog razreda po 15. Iz Razreda inženjera građevinarstva to su: mr. sc.
Mirko Orešković, dr. sc. Petar Ðukan,
Tomo Perić, Dragutin Mihelčić, Mario Erdelji, Zdenko Mahmutović, Nada Zadravec, Mario Crnjak, Aleksandar Marković, mr. sc. Vladimir Car,
mr. sc. Žarko Dešković, Josip Robić,
Boro Brnić, Branko Pejaković i Antun Szavits-Nossan.
Potom je na temelju Statutom propisane procedure za predsjednika Komore u jednogodišnjem mandatu
izabran Davor Pavlović, dipl. ing. el.,
predstavnik Razreda inženjera elektrotehnike. Izabrani su zamjenici
predsjednika za razdoblje od 2003.
do 2004., koji će u jednogodišnjem
mandatu obavljati dužnost predsjednika Komore, s izuzetkom predstavnika Razreda inženjera strojarstva
koji je to bio u proteklom jednogodišnjem razdoblju. Izabrani su Zdravko
Mahmet iz Razreda arhitekata, Damir Delač iz Razreda inženjera geodezije i dr. sc. Bernard Franković iz
Razreda inženjera strojarstva, dok
će pitanje zamjenika predsjednika iz
Razreda inženjera građevinarstva
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biti naknadno riješeno budući da na
izbornoj sjednici Razreda Zlatko
Brščić kao izabrani zamjenik nije,
kao što to Statut predviđa, izabran
za člana Skupštine.

temeljne odrednice za program rada
Komore u 2003. godini, a donijela i
Plan prihoda i rashoda te odluku o
visini sredstava za poslovanje Komore
u 2003.

Potom su potvrđeni predsjednici i
zamjenici predsjednika pojedinih
razreda koji su ujedno i članovi Upravnog odbora. Iz Razreda arhitekata to su Zlatko Hanžek (predsjednik)
i Zrinka Fabijanec (zamjenica predsjednika), iz Razreda inženjera građevinarstva Zvonimir Sever (predsjednik) i Marin Vilović (zamjenik
predsjednika), iz Razreda inženjera
geodezije Ivica Mikičić (predsjednik) i Darko Car (zamjenik predsjednika), iz Razreda inženjera strojarstva dr. sc. Petar Donjerković (predsjednik) i Ivan Sučić (zamjenik predsjednika) te iz Razreda inženjera
elektrotehnike Zdravko Pilek (predsjednik) i Željko Rukavina (zamjenik predsjednika). Konstituiran je i
Upravni odbor Komore koji broji 15
članova (iz svakog razreda po pet), a
njegovi su članovi i zamjenici predsjednika Komore i jednogodišnji
predsjednik koji mu je na čelu. Ujedno su izabrani novi članovi Stegovnog suda i Višega stegovnog suda te
novi članovi Nadzornog odbora.

Skupština je donijela i nekoliko posebnih odluka, između ostalih i odluku za prijenos ovlasti na Upravni
odbor Komore za određivanje mjesta održavanja redovitih odnosno izvanrednih sjednica Skupštine. Usvojen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama članovima Komore te je uzet na znanje
prijedlog Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa da se razmotri mogućnost osnivanja razreda
kemijskih inženjera i tehnologa kao
posebnog strukovnog razreda u Komori. O tome se nije vodila rasprava
jer prijedlog nije dostavljen u rokovima određenim poslovnikom o radu
Skupštine. Zahtjev je upućen Upravnom odboru, a predsjednik Komore
zadužen je da potom Skupštinu upozna sa stavom Upravnog odbora.

Skupština je usvojila i predložena
izvješća. Između ostalog usvojila je
izvješće dosadašnjeg predsjednika
Komore dr. sc. Bernarda Frankovića, dipl. ing. stroj., o radu za proteklo mandatno razdoblje od ožujka
2002. Usvojeno je i izvješće koje je
podnio dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora dr. sc. Rudolf Lončarić. Potom je Skupština prihvatila

Skupština se usprotivila i inicijativi
Kluba zastupnika HSS-a u Hrvatskom saboru vezanoj uz izmjene i
dopune Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inženjera u graditeljstvu
i Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Nezadovoljna je načinom predlaganja i neuvažavanjem
Komore kao ravnopravnog partnera,
a ujedno nudi zakonodavnoj i izvršnoj vlasti stručnu suradnju. Očekuje da će vlast uzvratiti partnerskim
odnosom u određivanju graditeljske
politike, radi zaštite javnog interesa
i interesa trećih osoba.
B. N.
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