Vijesti iz Komore
REDOVITA SKUPŠTINA HKAIG-a
Tijek Skupštine
Sedma redovita sjednica Skupštine
Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (HKAIG) održana
je 20. lipnja 2005. u prostorijama
tvrtke Tehnika d.d. u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik Komore
Vinko Penezić, dipl. ing. arh., a uz
članove Skupštine bili su nazočni i
mnogi gosti, među kojima i počasni
članovi. Na samom je početku uime
spriječene ministrice i u svoje ime
članove pozdravio Lino Fučić iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva.

nica za program rada Komore u 2005.
godini. Iz tog izvješća koje je bilo
podijeljeno na dio o aktivnostima
Komore, strukovnih razreda i stručne službe na području zakonodavstva i normativnog uređenja te na dio
o aktivnostima tih tijela Komore u

jalo pune tri godine. Nakon toga je s
amandmanima usvojen Pravilnik o
upisima u strukovne razrede, a potom
i Odluka o obveznicima plaćanja i
svoti upisnine i članarine za članstvo u Komori. Potvrđena je upisnina
od 1000 kuna te članarina od 1800

Nakon utvrđivanja broja nazočnih
članova Skupštine iz svakog pojedinog razreda, zaključeno je da Skupština može donositi pravovaljane odluke. Potom je utvrđen dnevni red, a
iz njegova je prijedloga na zahtjev
Razreda inženjera strojarstva i Razreda inženjera elektrotehnike skinut
prijedlog Pravilnika o organiziranju
i provođenju natječaja iz područja
arhitekture i urbanizma.
U nastavku su verificirani zapisnici
s redovite i izvanredne skupštine Komore održanih tijekom 2004. Potom
je predsjednik Komore podnio izvješće o radu za razdoblje od svibnja
2004. do travnja 2005., a zatim i izvješće o radu Upravnog odbora Komore. Kako su svi članovi Skupštine
unaprijed dobili ta izvješća, predsjednik ih je samo sažeto prikazao. Slijedilo je također izvješće o ostvarenju Plana prihoda i rashoda Komore
u 2004., koje je također podnio predsjednik Vinko Penezić.
Izvješće Nadzornog odbora o pregledu novčanog poslovanja i završnom
računu za 2004. podnio je predsjednik Nadzornog odbora Vinko Vučemilović, dipl. ing. geod.
Na kraju je predsjednik Komore obrazložio prijedlog temeljnih odredGRAĐEVINAR 57 (2005) 6
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obavljanju redovitih aktivnosti, posebno ističemo potrebu izrade Pravilnika o radu stručnih službi, Pravilnika o upisima u stručne razrede
te aktivnostima vezanim uz primjenu Bolonjske deklaracije.
Potom se pristupilo glasovanju o svim
podnesenim izvješćima. Prema već
uhodanoj proceduri odlučivanja glasovalo se po strukovnim razredima i
sva su izvješća prihvaćena većinom
glasova ili jednoglasno.
U nastavku su doneseni opći akti iz
nadležnosti Skupštine. Najprije su
uz nekoliko amandmana pojedinih
stručnih razreda usvojene Izmjene i
dopune Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
Usvajanje tih izmjena bilo je posebno pozdravljeno jer je donošenje tra-

kuna u što je uključena i naknada za
obvezno osiguranje.
Slijedila su razrješenja i imenovanja,
a sve je to obavljeno glasovanjem
po strukovnim razredima za svaku
pojedinu odluku. Razriješeni su neki
dosadašnji članovi Upravnog odbora
i potvrđeni novi. Zatim su razriješeni i imenovani neki stegovni tužitelji
i zamjenici stegovnog tužitelja te suci Stegovnog suda i Višega stegovnog suda. Na kraju je razriješen dosadašnji predsjednik i svi dosadašnji
potpredsjednici Komore.
Slijedio je izbor novog predsjednika
i dopredsjednika, kako se sada zovu
prema prihvaćenim Izmjenama i dopunama Statuta. Za predsjednika Komore u sljedećem jednogodišnjem
razdoblju izabran je prof. dr. sc. Petar
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va. Ipak valja se znatno bolje organizirati te uspostaviti efikasnije upravljanje i pokušati se prilagoditi
efikasnijem obavljanju konzultantskih djelatnosti u novim okolnostima
koje će nam donijeti Europska unija,
strana konkurencija i veliki projekti.
Kakve sve izazove donosi mogući
skori ulazak u Europsku uniju i usklađivanje s europskim zakonodavstvom, posebno s onim iz područja
graditeljstva?
• Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu treba razviti posebne strategije za niz novih okolnosti
koje su već pred nama i koje zaista
treba shvatiti ne kao problem već kao
poticaje za djelovanje.
Novoizabrani predsjednik prof. dr. sc. Petar Đukan obraća se sudionicima Skupštine

Đukan, predstavnik Razreda inženjera
građevinarstva. Za dopredsjednike
su izabrani Vinko Penezić, dipl. ing.
arh., iz Razreda arhitekata, Damir
Delač, dipl. ing. geod., iz Razreda
inženjera
geodezije,
Tomislav
Tkalčić, dipl. ing. stroj., iz Razreda
inženjera strojarstva i Davor Pavlović, dipl. ing. el., iz Razreda inženjera
elektrotehnike.
Na kraju je novoizabrani predsjednik prof. dr. sc. Petar Đukan govorio
o problemima i budućim zadacima
Komore. Njegov su govor s velikom
pozornošću pratili svi članovi Skupštine pa nas je to ponukalo da s njim
obavimo poseban razgovor.

Prof. dr. sc. Petar Đukan
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Razgovor s novim predsjednikom
U svom ste izlaganju nakon preuzimanja jednogodišnjeg predsjedničkog mandata istaknuli da je Hrvatska komora arhitekata i inženjera u
graditeljstvu u proteklih 6 godina
uglavnom ostvarila većinu svojih
ciljeva, ponajprije u zaštiti ceha i
digniteta, prepoznavanju u javnosti i
preuzimanju javnih obveza, a da sve
ono čemu se može prigovoriti uglavnom proizlazi iz vlastitih slabosti. Što
je prema Vašem mišljenju zadatak
Komore u idućem razdoblju?
• Smatram da predstoji vrijeme stasanja. Moramo se organizacijski i
institucionalno mnogo bolje organizirati jer se osjeća da je nekako splasnuo zanos koji nas je držao pri uspostavi Komore i koji se osjećao proteklih godina.
Mislim da je sada najvažnije donijeti novi statut. Njime bi se trebale zadržati i ojačati javne ovlasti Komore,
decentralizirati prava i obveze razreda do moguće pravne osobnosti, za
što ću se osobno zalagati. Bilo je mišljenja o uspostavljanju dviju ili više
komora, ali ja ću nastojati da Komora ostane jedinstvena radi daljnje konsolidacije i razvoja zajedničkih cilje-

Najprije to takozvano "otvoreno europsko tržište" koje je za nas nažalost mnogo zatvorenije nego što smo
mi prema njemu, barem sudeći prema onome što se događa u zemljama
članicama Europske unije iz tranzicijskih zemalja. Treba se valjano pripremiti za beskrupuloznu konkurenciju stranih arhitekata i inženjera
kojima nečasnu podršku daju neki
članovi Komore "prodajući pečate".
Valja svakako pronaći rješenja za
lakši ulazak naših članova na europsko tržište koje je u sadašnjem trenutku doista zabravljeno.
Predstoji nam bolje organiziranje za
nastup na većim poslovima, udruživanje u klastere ili neke druge oblike partnerstva. Naime struktura malih organizacija, koja je inače žilava
i prilagođena dosadašnjem stanju u
Hrvatskoj, nije pogodna za velike
poslove. Teško se s tako usitnjenim
inženjerskim tvrtkama suprotstaviti
velikim europskim inženjerskim sustavima koje nadiru s velikim investitorima i bankama (posebno WB, EBRP,
EIB). Važno je stoga pronaći model
uspostave privremenih ureda, s određenom pravnom osobnošću, nešto
kao što je ARGE, ali ne i Joint Venture koji za partnere donosi previše
pravnih obveza. Možda će biti potrebno intervenirati i u Zakon o trgovačkim društvima.
GRAĐEVINAR 57 (2005) 6
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Poseban su problem novi europski i
hrvatski propisi. Zakon o gradnji generirat će dvadesetak podzakonskih
akata. Jedan je od njih npr. Pravilnik
o betonu i armiranom betonu koji
sadrži 450 norma i gotovo 4500 stranica novih norma i propisa od kojih
je većina donesena i usvojena na
engleskom jeziku. Trebamo dakle
dati maksimalnu podršku, i stvarnu i
radnu, da se što prije izrade svi propisi i norme na hrvatskom jeziku te
u kratkom roku izobraziti naše članove i provjeriti njihova znanja. Na
temelju toga potrebno je obaviti licenciranje i to upravo za ono područje
s kojim se svaki član pobliže upoznao.
Vrlo je važno područje reguliranje
ustupanja poslova. Zakon o javnoj
nabavi ponovno se dorađuje po hitnom postupku, a ništa od naših intervencija nije uzeto u obzir. Stoga se
opet treba uključiti u proces izrade
podzakonskih akata i kontinuirano
obavljati licenciranje tvrtki, ureda i
stručnjaka, a ne samo jednom za
svagda. Licenciranje tvrtki i ureda
treba uskladiti s mogućnostima i
opsegom zadataka, a to će omogućiti udruživanje, bilo trajno ili samo
na jednom zadatku. Za to valja donijeti kodeks partnerskog ponašanja
koji treba vrlo strogo primjenjivati,
uključujući i gubitak licencije. Tek
će nakon logičnog ocjenjivanja podobnosti ponudbene cijene doći u
drugi plan i bit će smanjen sadašnji
problem jeftimbe. No dok se to ne
sredi ipak će biti potrebno pojačati
disciplinske mjere u poštivanju primjene postojećega Cjenika.
Vjerojatno je jedan od važnih zadataka Komore vezan uz najavljeno
kontinuirano i cjeloživotno obrazovanje te s pravima i obvezama koje
će ono donijeti ovlaštenim inženjerima?
• Vjerujem da će zamišljeno kontinuirano obrazovanje dati odgovor i
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na razgraničenja područja rada pojedinih inženjera, što nas je u posljednje dvije godine na neki način značajno opterećivalo. Mi jednostavno
moramo pronaći odgovor na današnju nelogičnu situaciju da svi članovi npr. Razreda građevinskih inženjera
mogu baš sve projektirati i nadzirati.
Često kažem da svi ne mogu
projektirati ili nadzirati građenje uzmimo Masleničkog ili Krčkog mosta
i da je usmjerenje zaista nužnost.
Vjerojatno će biti potrebno preko
referencija nekima dati veći stupanj
licencije, a kako se naveliko govori
o euroinženjerima, možda bi te licencije trebalo stupnjevati, pa posebno
u graditeljstvu odvojiti međunarodne inženjere i hrvatske inženjere, s
većim ili manjim pravima ali i obvezama unutar struke. Nužna je i posebna obuka članova Komore za novi
sustav propisa, za što je primjer već
navedeni Pravilnik za beton.
Kakav je Vaš stav o školovanju inženjera i o skoroj primjeni tvz. Bolonjske deklaracije?
• Za najmanje tri godine na hrvatskim će sveučilištima studije građevinarstva ali i drugih struka završiti
tzv. pristupnici, a nakon još dvije
godine magistri građevinarstva. Isto
tako će oni koji diplomiraju nakon
tri godine na Veleučilištu biti pristupnici. Jednostavno više neće biti inženjera, a mi smo inženjerska Komora. Moramo se svakako uključiti u
proces vrednovanja pojedinih programa i nastavnika te zajedno s fakultetima i tehničkim učilištima odrediti koji završni pristupnici mogu konkurirati za upis u Komoru.
Koji su najvažniji poslovi kojima ćete se baviti u sljedećem jednogodišnjem razdoblju Vašeg mandata?
Na ovoj je skupštini usvojen program
rada i to će biti osnovna smjernica
mog rada i rada Upravnog odbora.
Ipak posebno ću se uključiti u rješa

vanje rubnih područja djelatnosti među razredima, posebno ono što nije
najpreciznije regulirano Statutom.
No rješenja valja temeljiti na Statutu
i međusobnom dogovaranju. Premda
je dosad bilo teško pronaći rješenja,
bitno je održati zatečeno stanje u
struci za pojedine članove. Valja se
koncentrirati i na probleme koji u
Cjeniku nisu dovoljno razrađeni.
Posebno ću se zalagati za rješavanje
problema poslovnog prostora. Nastojat će se dogovoriti da se omogući
veća samostalnost pojedinih razreda,
ali i za glavne probleme pronaći suglasnost na razini Komore. Za stručne je službe potrebno izraditi odgovarajući pravilnik i to riješiti na sličnim
principima na kojima bi trebalo riješiti poslovni prostor.
Poseban su problem raspolaganje financijskim sredstvima i nadzor nad
njihovim racionalnim trošenjem. Činjenica je da smo jedinstvena pravna osoba i da su sve konzekvencije
zajedničke, ali dok je tako i kriteriji
prava trošenja moraju biti izjednačeni. Stoga nije prihvatljivo da na računu u pričuvi za poslovni prostor
arhitekti imaju 3,95 milijuna kuna
(2.300 kn/članu), inženjeri građevinarstva 11,668 kuna (4.300 kn/članu),
inženjeri geodezije 1,805 milijuna
(3.900 kn/članu), inženjeri strojarstva 3,005 milijuna (3.100 kn/članu),
a inženjeri elektrotehnike 6,468 milijuna (2.750 kn/članu).
Upravni odbor mora obratiti pažnju
na te činjenice i probleme. No mora
se pozabaviti i vlastitom efikasnošću
jer nerijetko njegove sjednice nisu
dobro pripremljene. Insistirat ću na
boljoj pripremi sjednica na kolegijima Komore i razreda, a da se na
sjednicama diskutira o već pripremljenim temama. Odlučivanje valja
prepustiti usuglašavanju prije sjednica, osim dakako nekih posebnih
pitanja.
B. Nadilo
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