Vijesti iz Komore
SVEČANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA KOMORE
Sjednica Upravnog odbora Hrvatske
komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, 31. po redu, održana je
12. prosinca 2002. u Klubu književnika na Trgu bana Jelačića 7 u Zagrebu. Sjednica je imala svečarski
karakter jer je na neki način obilježavala i dan kada je 1998. održana
Osnivačka skupština Komore.
Na početku sjednice je predsjednik
prof. dr. sc. Bernard Franković ustvrdio da Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke jer je sjednici
nazočan potreban broj članova iz
svakoga strukovnoga razreda. Nakon
prihvaćanja predloženog dnevnog
reda prihvaćen je zapisnik s prošle
sjednice uz primjedbu Zlatka Hanžeka
da se u zapisnik unese dogovor za
raspravu na sljedećoj sjednici o
obnovi upisa i ispisa članstva u Razredu arhitekata.
Najprije je na traženje Vlade razmatran prijedlog Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, koji je predložio Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke u Hrvatskom saboru. Vlada je 5. prosinca
2002. donijela zaključak vezan uz
provedbu članka 50. sadašnjeg Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inženjera u graditeljstvu i zatražila
od Komore da u roku od 30 dana izvijesti od provedbi toga članka, odnosno o broju osoba koje su podnijele zahtjeve za upis u Imenik Komore, broju udovoljenih zahtjeva i o
eventualnim problemima u provedbi
tog članka. Odlučeno je da se zaključak Vlade dostavi na očitovanje strukovnim razredima koji su dužni pismena izvješća dostaviti do 20. prosinca 2002. Potom će kolegij predsjednika razreda verificirati cjelovito
izvješće koji će prije dostavljanja
Vladi sastaviti glavna tajnica Sunčana Rupić.
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Slijedila je rasprava o tom istom prijedlogu Zakona Kluba zastupnika
HSS-a, a na temelju predloženoga
zakonskog teksta koji je Komori
uputilo Ministarstvo zaštite okoliša i
prostornog uređenja. U predloženom
se tekstu mijenja članak 26. stavak
5. i članak 50 Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Na temelju očitovanja
strukovnih razreda izrađen je stav
Komore i proslijeđen Ministarstvu, a
taj je stav verificirao Upravni odbor.

O međunarodnoj aktivnosti Komore,
posebno onoj vezanoj uz provedbu
Deklaracije 3. europskoga inženjerskog foruma, govorio je mr. sc. Mirko Orešković. Izvijestio je o prvom i
drugom sastanku Working Group
ECEC-a, održanim 4. studenoga
2002. u Beču i 29. studenoga 2002.
u Ljubljani, te o Danima inženirja i
arhitekata u organizaciji Inženirske
zbornice Slovenije 20. studenoga
2002. u Mariboru. Upravni je odbor
prihvatio ta izvješća.

Razmatran je i prijedlog Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o
državnoj izmjeri i katastru nekretnina kojega je također predlagatelj Klub
zastupnika Hrvatske seljačke stranke,
a Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja zatražilo je očitovanje od Komore. Stav na taj prijedlog
Zakona izrađen je u suradnji s predstavnicima Razreda inženjera geodezije i dostavljen je Ministarstvu.
Predstavnici tog Razreda obavili su
razgovor i sa zastupnicima u Saboru.
Tom je prilikom dogovoren i skori
sastanak predstavnika Komore sa
saborskim zastupnicima.

Slijedila su izvješća predsjednika o
održanim sjednicama te predloženim zaključcima pojedinih odbora
strukovnih razreda. Za Razred arhitekata izvješće je podnio predsjednik Zlatko Hanžek koji je članove
Upravnog odbora upoznao s pripremom financijskih planskih dokumenata za 2003. i pripremom izvješća
o realizaciji plana za 2002.

Nakon toga prešlo se na razmatranje
odgovora na upit Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji – ispostave Ivanić-grad. Ta je ispostava zatražila da joj se rastumači može li
ovlašteni inženjer strojarstva projektirati i nadzirati instalacije vodovoda,
a zatražila je i popis poslova koje
mogu obavljati ovlašteni inženjeri
strojarstva i inženjeri građevinarstva. Odgovore su dostavili Razred
inženjera građevinarstva i Razred
inženjera strojarstva, a izradili su ih
Dragutin Mihelčić i Jadranko Stilinović. Odlučeno je da tekst cjelovitog odgovora dogovore Dragutin Mihelčić iz Razreda inženjera građevinarstva i Tomislav Tkalčić iz Razreda inženjera strojarstva.

O radu Razreda inženjera građevinarstva govorio je predsjednik Tomo Perić. On je izvijestio o sjednici
Odbora održanoj 19. studenoga 2002.
na kojoj je zaključeno da taj Razred
zatraži od Upravnog odbora suglasnost da za svoj račun, a uime Komore, zaključi ugovor s HIS-om o najmu poslovnog prostora u potkrovlju
zgrade u Berislavićevoj ulici 6. Izvijestio je i o načelno podržanom prijedlogu o osnivanju Odbora za koordinaciju međunarodnih aktivnosti
Komore i HSGI-a. Na kraju je rekao
da će Razred svoje prijedloge dostaviti pismeno na razmatranje Upravnom odboru.
O radu Razreda inženjera geodezije
govorio je predsjednik Ivica Mikičić.
Upoznao je Upravni odbor s prijedlogom Pravilnika o komorskom ispitu i trajnom stručnom osposobljavanju ovlaštenih inženjera geodezije.
Iako je Upravni odbor Komore zatražio od Državne geodetske uprave
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suglasnost i ovlaštenje da se taj ispit
provodi u Komori odnosno u Razredu inženjera geodezije, nije dobiven
nikakav odgovor. Vezano uz problematiku stalnih sudskih vještaka dogovoreno je da se na razini Komore
osnuje Povjerenstvo za sudske vještake u koje će biti uključeni predstavnici svih strukovnih razreda.
O radu Razreda inženjera strojarstva
izvješće je podnio predsjednik prof.
dr. sc. Petar Donjerković. On je posebno istaknuo rad u Razredu vezan
uz struku, posebice o problemu naplaćivanja revizije projekata od javnih
poduzeća. Upozorio je i na problem
projektiranja vodovoda i kanalizacije
od strane ovlaštenih inženjera strojarstva. Dogovoreno je postavljanje
pitanja Ministarstvu zaštite okoliša i
prostornog uređenja. Upravni je odbor upoznat s inicijativom Odbora
Razreda sa sjednice od 14. studenoga 2002. kada je na poticaj Ivice Hrdala razmatrano obavljanje stručnog
nadzora. Također je istaknuo kako u
zakonskim propisima valja nastojati
da stručne ispite provodi Komora.
Na kraju je rekao da je uspostavljena
suradnja u organiziranju zajedničkih
okruglih stolova Razreda inženjera
strojarstva i Razreda inženjera
elektrotehnike te da će Razred inženjera strojarstva pokrenuti osnivanje
energetske kancelarije.
O radu Razreda inženjera elektrotehnike govorio je predsjednik Željko
Rukavina. Osvrnuo se na problematiku ažuriranja članstva u Komori,
problem donošenja Statuta, potrebu
ređivanja postupka za izbor u tijela
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Komore te o aktivnostima Razreda u
donošenju novih hrvatskih norma.
Nakon toga raspravljalo se o zaključku Povjerenstva za poslovni prostor
od 27. studenoga 2002. Naime to je
Povjerenstvo dostavilo obavijest o
neopozivim ostavkama svojih članova Mirka Oreškovića i Ivana Mihalca.
Ostavke su prihvaćene. Razred inženjera geodezije predložio je kao zamjenu Darka Cara, a ostali će razredi
potvrditi dosadašnje članove ili predložiti nove. Kada se konstituira novo
Povjerenstvo, Upravni će odbor pobliže definirati uvjete, kriterije, okvire
i zadatke za pronalaženje odgovarajućega trajnog rješenja poslovnog
prostora Komore.
Slijedili su prijedlozi strukovnih razreda. Razred arhitekata dostavio je
prijedlog za obnovu upisnog postupka i za prestanak članstva. Dogovoreno je da se dostavljeni prijedlog uvjetno prihvati uz obvezu dodatnog razmatranja svih predloženih za obnovu
upisnog postupka i za ispis. Ujedno se
mora dopustiti eventualna izmjena
pravne osnove za taj postupak. Nakon
toga su donesena dva odobrenja o
prestanku članstva, po jedan u
Razredu arhitekata i u Razredu inženjera elektrotehnike, te dva odobrenja za status mirovanja u Razredu
inženjera strojarstva.
Na kraju su se razmatrali informacije, pitanja i prijedlozi. Upravni je
odbor upoznat s pitanjem Antona
injuha, dipl. ing. stroj., za javnim
čitovanjem o obavljanju poslova
gradnje, trgovine, zastupstva i sl. od

strane ovlaštenih inženjera, a sukladno
s odredbama Kodeksa strukovne
etike. Razred inženjera elektrotehnike izradit će i dostaviti prijedlog
očitovanja na prijedlog Zakona o
privatnoj zaštiti koji će Komora dostaviti nadležnom državnom tijelu.
Predsjednik je Komore izvijestio da
je Ministarstvu financija upućen upit
o donošenju Uredbe o ustupanju usluga, za što je rok odavno prošao.
Upoznao je nazočne o razgovorima
predstavnika Komore s novinarom
Večernjeg lista. Zamolio je predstavnike razreda da se svakako uključe u
razgovor dogovoren 19. prosinca
2002. s ravnateljem Državne uprave
za normizaciju i mjeriteljstvo. Najavio je održavanje kolegija predsjednika razreda o izboru za tijela Komore, pripremi financijskih planskih
dokumenata za 2003. i izvješća o
realizaciji planova u 2002. Predviđen je i dogovor o donošenju Statuta
ili njegovih izmjena i dopuna te određivanje termina za održavanje sjednica strukovnih razreda i Skupštine
Komore.
Sjednica je zaključena intervencijom
mr. sc. Mirka Oreškovića da se odrede prioritetne teme za razmatranje
na sljedećim sjednicama Upravnog
odbora, radi rješavanja sistemskih
pitanja značajnih za rad Komore i
od interesa za članove Komore.
B. N.
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