Vijesti iz Komore
SJEDNICA RAZREDA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Redovita 7. sjednica Razreda inženjera građevinarstva održana je 19.
ožujka 2005. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Sjednici je bilo nazočno 78 članova, a
još je stotinjak priložilo svoju punomoć. Sjednice je vodio predsjednik
Odbora Razreda Zvonimir Sever,
dipl. ing. građ., a nakon otvaranja,
utvrđivanja broja nazočnih, uvodnih
i protokolarnih obraćanja izabrana
su radna tijela Sjednice.
Potom je utvrđen dnevni red, prihvaćen je i verificiran zapisnik s 5. redovite sjednice razreda održane 17. travnja 2004. Slijedilo je izvješće predsjednika Razreda o radu Odbora za
2004. U izvješću je istaknuto da Razred broji 3400 članova i da čini 40
posto ukupnog članstva Komore.
Istaknuto je da su sastavni dio izvješća
i izvješća posebnih odbora Razreda:
za financije, za akte Komore i
Razreda, za regulativu, za upis, za
međunarodnu suradnju te za stegovna tijela.
Odbor Razreda u protekloj je godini
osim redovnih obavljao i cijeli niz
dodatnih aktivnosti. Izvršena je provjera statusa članova Razreda kojom
je utvrđeno da se približno 10 posto
članova Razreda nezakonito koristi
žigom i iskaznicom Komore. Upravni obor Komore je na temelju tih rezultata odlučio da sankcionira sve
one koji su djelovali nezakonito.
Na razini Komore donesena je odluka o izradi pravilnika za permanentno stručno obrazovanja i obnovu licencije. Obavljeno je i pismeno glasovanje o rebalansu plana prihoda i
rashoda te prijedlogu plana prihoda i
rashoda za 2005. Radilo se na prijedlogu propisa i pravilnika, što je bio
zadatak Odbora za regulativu na temelju uspostavljanja partnerskih odnosa s nadležnim Ministarstvom i
državnom upravom. Radilo se na
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prijedlogu pravilnika odnosno tehničkih propisa za beton, promatranje
brana, promatranje akumulacijskih
jezera i rušenje brana. Kako je potrebno izraditi velik broj tehničkih
propisa iz svih područja graditeljstva, Odbor se Razreda obratio korisnicima odnosno vlasnicima pojedinih građevina da pomognu u financiranju njihove izrade. Dosad je
završen Tehnički propis za betonske
konstrukcije. Prikazan je javnosti i
sada se nalazi u Ministarstvu u postupku prihvaćanja, a preostali će tehnički propisi biti završeni do kraja
2005.
U skladu sa zaključcima prijašnje
Sjednice Razreda osnovana su dva
područna ureda – u Varaždinu (prosinac 2004.) i Rijeci (veljača 2005.).
Prostorne probleme Komore Razred
je samoinicijativno pokušavao riješiti u dogovoru s Hrvatskim inženjerskim savezom (HIS) u Berislavićevoj ulici. Taj je prijedlog naišao na
različite reakcije pojedinih strukovnih razreda i konačno odbijen. Raspisan je natječaj za kupnju zgrade ili
zemljišta. Rezultati nisu zadovoljavajući jer je od desetak ponuda tek
jedna prihvatljiva pa se rješenje problema još ne nazire.
U izvještaju je spomenuto i financiranje časopisa Građevinar, najznačajnijega stručnoga glasila iz područja
građevinarstva s tradicijom većom
od pola stoljeća izlaženja, čije je izlaženje od posebnog interesa za građevinske inženjere i građevinsku
struku. Stoga ja Odbor Razreda još
2003. prihvatio financirati izlaženje
jednog broja na godinu. Razred je
također u protekloj godini u okviru
mogućnosti stimulirao i autore 6
stručnih knjiga.
U 2003. pokrenut je postupak izrade
internetske stranice Komore i u okviru toga svakog pojedinoga razre-

da. Dosad je završena i u radu web
stranica Komore, a stranice Razreda
se izrađuju i bit će završene do svibnja 2005.
Već neko vrijeme traje spor s Razredom inženjera strojarstva vezan uz
pravo projektiranja i nadzora čeličnih konstrukcija. Dosadašnji pregovori nisu dali rezultata, a Razred inženjera građevinarstva ne prihvaća
da se to unese u Statut Komore kao
djelatnost Razreda inženjera strojarstva. Osnovni su razlozi u tome što
je jedno od osnovnih načela utemeljenih pri formiranju Komore bilo da
se pojedini stručni poslovi nalaze
unutar samo jednog razreda, a da se
sposobnost pojedinih stručnjaka ocjenjuje na temelju stečenog obrazovanja, odgovarajuće struke i stečenog iskustva. Osim toga obrazovanje diplomiranih inženjera strojarstva ne daje im sposobnost za obavljanje takvih stručnih poslova. Razred
inženjera građevinarstva ponudio je
da se onim strojarskim inženjerima
koji su se u praksi afirmirali u projektiranju i nadzoru čeličnih konstrukcija izdaju dopunska ovlaštenja, a to
bi mogla biti praksa i u eventualnim
sličnim slučajevima. Ali taj prijedlog
nije prihvaćen.
Komora i Razred su u suradnji s
HSGI-om bili domaćini 40. sastanku
ECCE-a, održanoga od 30. rujna do
2. listopada 2004. u Zagrebu. Taj je
sastanak organiziran vrlo uspješno i
početak je usuglašenog djelovanja u
međunarodnoj suradnji Razreda inženjera građevinarstva i HSGI-a.
Slijedilo je izvješće Odbora za upis
koje je podnio predsjednik prof. dr.
sc. Antun Szavits-Nossan. Odbor je
u 2004. održao 5 sjednica i razmatrao 147 zahtjeva za upis. Od toga je
128 kandidata predložio za upis, od
čega je 125 diplomiranih inženjera
građevinarstva. Razmatran je i jedan
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slučaj na temelju rješenja Upravnog
suda. Usprkos tome Odbor je ponovno zaključio da nema osnove za upis
u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.
Pokrenut je i postupak izmjena i dopuna Pravilnika o radu upisnih odbora, a izmjene su vezane uz kriterije
za izniman upis i davanje ovlaštenja
stranim inženjerima iz zemalja članica WTO.
Uslijedilo je izvješće o radu Odbora
za regulativu u graditeljstvu koje je
podnijela predsjednica mr. sc. Mihaela Zamolo. U tom je izvješću detaljno obrazloženo sve ono što je o tom
području djelovanja Razreda govorio i predsjednik Odbora Razreda.
Prijedlog Tehničkog propisa za betonske konstrukcije izrađen je u skladu sa zahtjevima usklađivanja hrvatskoga tehničkog zakonodavstva sa
zakonodavstvom Europske unije i
na određen je način probni projekt i
za predlagače – Ministarstvo zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Državni zavod za normizaciju. Na izradi prijedloga ostalih tehničkih propisa rad je u tijeku.
Slijedilo je izvješće Koordinacije
Komore za međunarodnu djelatnost
koji je podnio predsjednik dr. sc. Mirko Orešković. No o tome je Građevinar nedavno detaljno pisao (br.
1/2005.).
Izvješće o stegovnim predmetima
Komore podnijela je odvjetnica Bojana Radaković. U 2004. pokrenuto
je 8 novih stegovnih postupaka, a
doneseno je 14 odluka stegovnih tijela u postupcima koji su prije pokrenuti. Pokrenuti su i postupci ovrhe
pred redovnim sudovima protiv članova koji nisu podmirili članarinu.
Pokrenuta je ovrha protiv 150 članova za ukupan iznos nešto veći od
400 tisuća kuna, a 1. veljače 2005.
donesena su rješenja o svim pokrenutim postupcima. U 82 predmeta
članovi su podmirili dugovanje, a u
70 je podmiren i trošak ovršnog postupka.
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Uime Odbora za interne akte Komore i razreda izvješće je podnio predsjednik prof. dr. sc. Petar Đukan. Taj
je Odbor svoj rad posebno usmjerio
na izmjene i dopune Statuta Komore, Pravilnik o radu stručne službe i
Pravilnik o upisima u strukovne razrede. Također je bio uključen i u izradu više dokumenata koji su usvajani na sjednicama Razreda i Odbora Razreda.
Objavljeni su i rezultati glasovanja
sa 6. izvanredne sjednice Razreda
koji su provedeni u studenom 2004.
Glasovalo se o prijedlogu rebalansa
Plana prihoda i rashoda Razreda za
2004., prijedlogu Plana prihoda i
rashoda za 2005. i prijedlogu imenovanja za počasnog člana Komore
prof. emer. dr. sc. Veselina Simovića. Na glasovanje se odazvalo 628
članova, ali bilo je samo 114 valjanih glasova jer mnogi ovlašteni inženjeri svoj glasački listić nisu ovjerili potpisom i pečatom. Podneseno
je i izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda Razreda u 2004. godini.
Bilo je planirano nešto više od 5,88
milijuna kuna, a ostvareno je 6,04
milijuna. Planirani su rashodi od
5,54 milijuna kuna, a ostvareno je
4,73 milijuna. Ukupno je stanje salda s viškom iz prijašnjih godina 11,67
milijuna kuna.
Nakon rasprave usvojena su sva podnesena izvješća.
Slijedilo je razmatranje prijedloga
Programa rada koji je za razdoblje
od ožujka 2005. do ožujka 2006. podnio Zvonimir Sever, predsjednik Razreda. Predviđeno je će glavne aktivnosti biti vezane uz izradu Pravilnika za neprekidno stručno obrazovanje i produženje licencije, reorganizaciju Komore, uspostavljanje web
stranice Razreda, rješavanje poslovnog prostora, sudjelovanje s tijelima
državne uprave u kreiranju pojedinih
zakona i propisa te poticanje osnivanja područnih odbora. Slijedili su
prijedlozi Odbora za međunarodnu
suradnju razreda, program rada Pod-

ručnog odbora Varaždin i prijedlog
o osnivanju Područnog odbora razreda u Splitu. Svi su ti prijedlozi usvojeni.
Potom su prihvaćeni i prijedlozi Razreda Skupštini Komore o visini članarine i upisnine u dosadašnjem iznosu te o istoj visini izdvajanja financijskih sredstava za redovito poslovanje Hrvatske komore arhitekata i
inženjera u graditeljstvu, a koja iznosi
30 posto uplaćenih upisnina i članarina u Razred inženjera građevinarstva. Prihvaćen je i prijedlog izmjena
i dopuna pravila o ustrojstvu i radu
Razreda inženjera građevinarstva,
posebno u onom dijelu koji se odnosi na odredbu da je predsjednik Vijeća
područnog odbora izabrani član
Odbora Razreda. Usvojeno je da
predsjednika na rok o dvije godine
biraju članovi područnog odbora, a
da on predstavlja područni odbor u
tijelima Razreda, saziva sastanke
zbora i vijeća područnog odbora i
usklađuje rad vijeća područnog odbora s Odborom Razreda. Radi bolje
komunikacije utemeljen je i poseban
Kolegij predsjednika Razreda kao
savjetodavni organ predsjednika. Sačinjavaju ga predsjednik Razreda,
potpredsjednik Komore iz Razreda,
predsjednici vijeća područnih odbora te, prema potrebi, ostale osobe
koje odredi predsjednik. Kolegij se
saziva prema potrebi. U nastavku je
saslušana i informacijama i izmjenama i dopunama Statuta Komore.
Slijedila su razrješenja i imenovanja.
Za rok od sljedeće dvije godine ponovno su izabrani Zvonimir Sever iz
Zagreba za predsjednika Razreda i
za zamjenika predsjednika Marin
Vilović iz Splita. S funkcije stegovnog tužitelja na vlastiti je zahtjev
razriješen Darko Petrak, za zamjenike stegovnog tužitelja imenovani su
mr. sc. Dinka Šurjak iz Zagreba i
Radovan Vugrinec iz Samobora, dok
je za stegovnog suca izabran Davor
Praždik iz Zagreba.
B. Nadilo
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