DRUŠTVO ARHITEKATA ŠIBENIK
Božidara Petranovića 3
22000 Šibenik

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA D A Š - a
Sačinjen dana 10.svibnja 2010.godine u prostorijama SINOPSIS d.o.o. u Šibeniku.
Sastanak je otpočeo u 18,00 sati.
Prisutni :
1. Tomislav Krajina, predsjednik
2. Damir Lasinović, potpredsjednik
3. Mladen Laća, član predsjedništva
4. Filip Medić, član predsjedništva
5. Marko Paić, član predsjedništva
6. Silvana Čelar, član predsjedništva
7. Ivona Ivčević, tajnica
Odsutni :
1. Lino Jajac, član predsjedništva
Utvrđen je dnevni red:
1. Izložba realizacija - izvješće
2. Tekući rad Komisije za PP - izvješće
3. Tekući rad na WEB-u - izvješće i diskusija
4. Odabir predstavnika za Skupštinu UHA-a i Predsjedništvo UHA-e , prijedlozi i zaključak
5. Priprema za obavljanje poslova provođenja arhitektonskih natječaja - tajnik natječaja, diskusija i zaključak
6. Odluka o visini članarine, naplata članarine , financijske obaveze prema UHA-i, diskusija i zaključak
7. Planiranje aktivnosti do kraja 2010, diskusija i zaključak
8. Poslovi tajništva , izvješće S. Ćelar, diskusija i zaključak
9. Razno - po prijedlogu članova Predsjedništva
Ad 1.
Jedan od realizatora izložbe F.Medić je dao kratko izvješće koje je priložio i u pisanom obliku, podmireni su svi
troškovi Izložbe, print pozivnica, itd. Spomenuo je i zahvalnice sponzorima koje je potrebno da Predsjednik
potpiše. T.Krajina se nadovezao kako je zaboravljeno pozvati Mladenu Belamarić, no kako je taj propust
nenamjeran, budući da je arhiva sa podacima članova DAŠ-a nepotpuna.
Ad.2.

D.Lasinović spominje kako nema bitnijih promjena, Grad još nije reagirao na zahtjeve DAŠ-a dok ne dođe
reakcija IGH.
Ad.3.
I.Ivčević govori o dopuni službenog formulara koji je otišao na CARneT, zbog kojeg je rješenje o registraciji
domene odgođeno. Materijali koji će se upload-ati su spremni.
Zaključak: Na idućem sastanku DAŠ-a će se na CD-u donijeti svi materijali i grafički prijedlog web-a.
Ad.4.
F.Medić spominje kako se L.Jajac dobrovoljno javio odraditi tu zadaću.
T.Krajina spominje kako su vrlo bitne stavke i putni troškovi.
M.Paić smatra kako treba kompenzirati trud predstavniku DAŠ-a.
T.Krajina daje na glasanje da je L.Jajac predstavnik DAŠ-a na Skupštinama UHA-e i prijedlog je jednoglasno
prihvaćen.
T.Krajina se nadovezuje, a S.Čelar spominje što Statut govori o vrstama članova te tko je ispunio uvjete da
bude član. Navodi problem oko klasificiranja članova koji su van Šibensko-kninske županije te na koji način
regulirati koga se obavještava da postane član DAŠ-a, također što je sa onima koji su rodom iz Šibenika, no
trenutno rade drugdje.
M.Paić predlaže da se sve pojedince vezane za Šibenik obavijesti o postojanju DAŠ-a te mogućnosti njihova
pristupanja DAŠ-u.
S.Čelar napominje kako je prikupila podatke o glavnini arhitekata Županije, no traži pomoć za sve one koji su
otišli van njenih granica za poslom.
T.Krajina napominje kako će DAŠ članarine za UHA-u plaćati za one članove DAŠ-a koji su platili godišnju
članarinu DAŠ-u.
Ad.5.
T.Krajina spominje kako se L.Jajac stavio na raspolaganje DAŠ-u za obavljanje tog dijela posla koje je
znakovito za DAŠ budući da će se tada početi organizirati natječaji puno ozbiljnije.
D.Lasinović podsjeća kako je L.Jajac napomenuo da se od 1.lipnja može dati na raspolaganje.
F.Medić predlaže Vesnu Jurišić. S.Čelar predlaže Živanu Stošić. M.Paić predlaže Željka Šaina.
Zaključak: obavijestiti 4 kandidata (Šain, Jajac, Jurišić, Stošić) i vidjeti reakcije
Ad.6.
T.Krajina daje na glasanje kolika će biti godišnja članarina DAŠ-a, a budući da su u ostalim gradskim
društvima 200kn, jednoglasno je prihvaćeno da je godišnja članarina DAŠ-a 200kn.
Zaključak: Naplata članarine u iznosu od 200kn će se vršiti tokom svibnja, obavijestima na mail sa svim
podacima.
Ad.7.
Rad na web-u, članarine DAŠ-a, predavanje Mapei-a.
T.Krajina pobliže objašnjava detalje o predavanju Mapei-a, kojem je sugerirao da je vrijeme održavanja u
popodnevnim satima.
D.Lasinović predlaže da se napravi izlet sa članovima DAŠ-a u Otavice uz prigodno druženje i predavanje o
I.Meštroviću.
M.Paić predlaže predavanje UP2M-a rano ujeseno bio zelenim tornjevima te Areni Zagreb.
D.Lasinović govori o talijanskom bračnom paru Fantini, gdje je Nadia Fantini fotograf i napravila bi predavanje
te izložbu fotografija o Dalmaciji. Spominje i kako je ta predavanja moguće sponzorirati van DAŠ-a.
I.Ivčević predlaže sa Ivanom Lozić i M.Paićem da se napravi radionica na Dječjem festivalu, a tu će
komunikaciju odraditi M.Paić. T.Krajina spominje kako je Sonja Filep radila nešto slično u Zagrebu sa HURAarhitekturom.
Ad.8.
T.Krajina govori kako je S.Čelar vrlo izdašno odradila sve poslove Tajništva, a hoće li S.Čelar i službeno
postati tajnica. S.Čelar se slaže da je i dalje v.d.tajnice, dok je I.Ivčević tajnica. S.Čelar nastavlja sa izvješćem:
Zbog lakše evidencije svi će članovi DAŠ-a imati svoj broj, a S.Čelar će služiti i za odnose sa javnošću tj.
Usmjeravati sve vanjske suradnike, pojedince ili osobe koje želi nekakav dijalog sa DAŠ-om na pojedine
članove Predsjedništva.
M.Paić govori o dvomjesečniku Jedan, kako bi se DAŠ mogao uključiti u rad časopisa te da F.Medić i on sam
odrade svoju obvezu pisanja članaka o arhitekturi baš kroz taj časopis. D.Lasinović pita radi li taj kolumnist

članak u ime DAŠ-a ili u svoje ime? D.Lasinović predlaže da se piše u svoje ime, no da su oni ujedno i članovi
DAŠ-a i legitimni njegovi predstavnici. F.Medić predlaže da samo predsjednici pojedine radne skupine DAŠ-a
daje stavove DAŠ-a.
Zaključak: Preko protokola svi upite od strane trećih osoba se usmjeravaju tajnici. Tajnica će dobivene
informacije proslijediti predsjedniku DAŠ-a (ako je tema vezana konkretno za DAŠ) ili voditelju radne
skupine(ako je tema vezana za projekt kojim se određeno radno tijelo bavi) koji će izraziti službeni stav DAŠ-a.
Također, svi dopisi koji ulaze ili izlaze iz DAŠ-a se trebaju evidentirati
Ad.9.
F.Medić predlaže da sa S.Čelar popuni tablicu članova DAŠ-a, da se sakupe dodatni podaci i eventualno novi
potencijalni članovi.
T.Krajina zaključuje kako je prioritet poslati upite o članarinama članovima za koje imamo podatke.
F.Medić predlaže da se evidentiraju datumi rođenja te da se potencijalnim i postojećim članovima čestita
rođendan. T.Krajina napominje da moramo reagirati na smrtne slučajeve članova DAŠ-a ili njihovih bližnjih,
kao i prijatelja struke, ali čestitati i sretnije događaje kao vjenčanja i rođenje djece.
F.Medić spominje temu natječaja na području grada Šibenika te kako bi se svi članovi Predsjedništva trebali
obvezati i formalno te predlaže:
Uspostavljanje modela obvezivanja članova Predsjedništva DAŠ-a na neprihvaćanje poslova/projekata od
javnog interesa na području grada Šibenika.
Gdje? Na javnim površinama i vrijednim lokacijama.
T.Krajina izlaže: definiranje obveze provedbe arh.-urb. natječaja se provodi u svim gradovima u Hrvatskoj po
GUP-u znaci za projekte koji su u gradu od takve vaznosti se pojimenicno sugeriraju po GUP-u, a ujedno nasa
komisija koja je radila na prijedlogu GUP-a je davala prijedloge. Za takve lokacije ne postoji mogucnost
dobivanja projekta direktnom pogodbom.
M.Paić smatra kako bi to podržao za visokovrijedne lokacije.
D.Lasinović ističe kako je poanta u tome hoće li DAŠ tretirati visokovrijedne lokacije kao one za koje su
potrebni arh-urb natječaji već sada ili će se čekati da prođe GUP za iste?
T.Krajina: o toj temi se govori na način kao da bilo koja osoba može dobiti poziv za ozbiljan projekt. Takav
poziv je čast koju nijedan arhitekt ne može odbiti. Nakon mnogo staža i sudjelovanja u natječajima se
vremenom stekao takav ugled da se dobivaju poslovi direktnim pozivom. Trebamo se zalagati da pojedine
lokacije uđu u GUP i tada njih tretirati kroz natječaje.
D.Lasinović smatra kako je nemoguće donijeti takvu odluku jer se pojedini članovi Predsjedništva ne slažu oko
tih tema. Nužno je postići da se dobiju na gradskim površinama najbolji projekti.
M.Paić iznosi kako je javni natječaj uvijek polučio bolje rezultate.
S.Čelar smatra kako nije sigurna hoće li članovi Predsjedništva i pojedini arhitekti zaista odbijati projekte
direktnom pogodbom.
T.Krajina iznosi kako se zalažemo da uđemo u GUP sa našim prijedlozima.
M.Paić smatra kako bi skupni stav DAŠ-a i jedinstvo imalo snagu te bi se izbjeglo da pri odbijanju direktnih
nagodbi šibenski arhitekti gube i sam posao jer mediji i stav DAŠ-a kroz medije imaju snagu. Problem je što
nemamo jedinstven stav o provedbi, no on postoji za provedbe kroz GUP.
D.Lasinović smatra da koristeći svoj autoritet treba vršiti pritisak da se atraktivne lokacije štite obveznim
natječajima.
F.Medić navodi da do donošenja GUP-a treba odrediti neosporno lokacije na kojima je nužna provedba arh.urb. natječaja.
Zaključak: DAŠ se treba držati odluke Radne komisije za PP o lokacijama za koje je ista donijela odluku da je
nužna provedba arh.-urb. natječaja

Zapisnik sastavila Ivona Ivčević, tajnica DAŠ – a.

Članovi predsjedništva :
1. Tomislav Krajina
2. Damir Lasinović
3. Mladen Laća
4. Silvana Čelar
5. Filip Medić
6. Marko Paić

