Vijesti iz Komore
REDOVITA SJEDNICA RAZREDA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
U Zagrebu je 17. travnja 2004. održana 5. redovita sjednica Razreda inženjera građevinarstva. Ta je sjednica,
baš kao i sve dosadašnje, održana u
velikoj predavaonici Građevinskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odmah treba istaknuti da je i ova sjednica bila izuzetno dobro pripremljena (primjerice: svi su materijali bili
tiskani u posebnoj publikaciji), a počela je sa Statutom predviđenim zakašnjenjem zbog nedostatka kvoruma, kojega je uostalom gotovo i nemoguće imati.
Sjednicu je vodio Zvonimir Sever,
dipl. ing. građ., predsjednik Razreda
inženjera građevinarstva, a skup su
između ostalih pozdravili prof. dr. sc.
Dubravka Bjegović, dekanica Građevinskog fakulteta, Davor Mrduljaš,
dipl. iur., državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Davor Pavlović, dipl. ing. el., predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u
graditeljstvu i Boris Čupić, dipl. ing.
građ., predsjednik Hrvatske udruge
poslodavaca u graditeljstvu.
Nakon otvaranja sjednice, izbora
radnih tijela i utvrđivanja broja nazočnih, prihvaćen je, odnosno verificiran, zapisnik s prethodne 4. sjednice, koja je ujedno bila i izborna.
Potom je slijedilo izvješće predsjednika o radu između dviju sjednica, a
najviše je govorio o pravnoj zavrzlami koja je nastala pošto je na prijašnjoj sjednici Zlatko Brščić, dipl. ing.
građ., izabran za potpredsjednika
Komore, a nije bio izabran za člana
Skupštine Komore. Nastala je pravna nejasnoća koja je prijetila odgađanjem Izborne skupštine Komore.
Da bi se izbjegla kriza u radu Komore, Zlatko je Brščić podnio ostavku
na čemu mu se predsjednik posebno
zahvalio. Da bi se ubuduće izbjegle
slične zbrke, odlučeno je da se promijeni Poslovnik o radu Sjednice
Razreda i Pravilnik o ustrojstvu i radu.
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U nastavku je predsjednik govorio o
aktivnostima Razreda inženjera građevinarstva u proteklom razdoblju.
Upisan je 121 novi član, od čega 3
inženjera građevinarstva, a bilo je i
saslušanja vezanih uz rješenja Upravnog suda. U proteklom su razdoblju
isključena 43 člana zbog neplaćanja
članarine, a 16 ih je brisano na vlastiti zahtjev. U 2003. pokrenuto je 7
stegovnih postupaka protiv članova
Razreda inženjera građevinarstva.
Od prijašnjih su neke presude odbačene, neke su oslobađajuće, a neke
osuđujuće. Zbog neplaćanja članarine protiv 150 članova pokrenuta je
ovrha za svotu nešto veću od 400
tisuća kuna. Dosad je doneseno 50
rješenja i dugovi su uglavnom podmireni.
Pokrenuta je i akcija provjere zaposlenja članova. Svaki član naime Komori mora dostaviti potvrdu o prijavljenom mirovinskom osiguranju.
Mnogi su smatrali to nepotrebnom
gnjavažom, ali sve je uvjetovano nelegalnim radom nekih kolega. Naime
neki su se članovi Komore zaposleni
u upravi nelegalno koristili ovlaštenjem u privatnoj tvrtki, a neki umirovljenici su i dalje nastavili raditi i
nelojalno konkurirati svojim kolegama.
Mnogo je truda uloženo u pronalaženje poslovnog prostora. To se pokušava riješiti adaptacijom zgrade HIS-a
u Berislavićevoj ulici u Zagrebu, ali
se tome protive pojedini strukovni
razredi i Komora o tome nema jedinstven stav. Radilo se i na prijedlogu
Zakona o gradnji. Neki su prijedlozi
usvojeni, ali su donesena i neka rješenja protiv kojih je Komora imala
mnoge primjedaba. Valja vjerovati
da će se to ispraviti u izmjeni postojećeg Zakona. Uspostavljen je partnerski odnos s mjerodavnim ministarstvom i državnom upravom oko
izrade pojedinih pravilnika, odluče-

no je da se sufinancira časopis Građevinar i da se podupiru autori stručnih knjiga. U izvješću je još bilo govora o organizaciji Sabora hrvatskih
graditelja 2004, međunarodnoj aktivnosti i web stranici.
Slijedilo je izvješće predsjednika Odbora za upis prof. dr. sc. Antuna Szavitsa-Nossana s detaljnim tabelarnim
pregledom. No tada su nazočni članovi zahtijevali da se ne čitaju izvješća budući da su ih svi već prije dobili u pisanom obliku. Stoga su samo
navedena izvješća o radu Povjerenstva za regulativu (mr. sc. Mihaela
Zamolo), izvješća stegovnih tijela
(odvjetnica Bojana Radaković), izvješće o međunarodnim aktivnostima (mr. sc. Mirko Orešković) i izvješće o Ostvarenju Plana prihoda i
rashoda u 2003. (Odbor za financije).
Slijedila je rasprava koja je na momente bila vrlo žučljiva, a najčešće
se odnosila na pitanja koja je zbog
kompliciranog sustava odlučivanja u
Komori gotovo nemoguće riješiti.
Na kraju su sva izvješća prihvaćena.
U nastavku su prihvaćeni i prijedlozi temeljnih odrednica za Program
rada u 2004. i prihoda i rashoda Razreda inženjera građevinarstva u 2004.
godini. Prihvaćen je prijedlog Razreda Skupštini Komore o visini izdvajanja za zajedničko poslovanje i
prijedlog Odbora Razreda o osnivanju područnih odbora Razreda inženjera građevinarstva u Varaždinu i
Rijeci.
Pristupilo se potom izboru potpredsjednika Komore između 15 izabranih predstavnika razreda u Skupštini
Komore. Predložen je i izabran prof.
dr. sc. Petar Đukan.
Na kraju su prihvaćeni prijedlozi
izmjena i dopuna Pravilnika o ustrojstvu i radu Razreda i Poslovnika o
radu sjednica Razreda.
B. N.
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