DRUŠTVO ARHITEKATA ŠIBENIK
Božidara Petranovića 3
22000 Šibenik

zapisnik sa izvanrednog sastanka Predsjedništva DAŠ – a
po prijedlogu Damira Lasinovića / nastao na osnovu mail korespodencije između članova
predsjedništva /, temeljem ovlasti Predsjednika od 16.02.2010.
Lino Jajac član Predsjedništva saziva izvanredni sastanak Predsjedništva,
sastanak se održava u novouređenim prostorijama ARX d. o. o. Poljana 5/ll, Šibenik
nazočni
damir lasinović, potpredsjednik
silvana čelar, član
mladen laća, član
marko paić, član
filip medić, član
lino jajac, voditelj sastanka i zapisničar
DNEVNI RED
1. natječaji na značajnim gradskim lokacijama sa osvrtom na medijsku pozornost i rad kolege
tomislav krajina - projekt sv. mihovil
2. razno







jajac otvara sastanak, dostavlja vd tajnici ovlašćenje predsjednika, te čita djelove zapisnika
5. sjednice predsjedništva kako bi svi bili upoznati sa slijedom predmetne tematike odnosno
stavom daš - a
čitan je i dopis gradu šibeniku kao slijed odluka 5. sjednice
dana je riječ lasinoviću da pojasni slijed daljnjeg zbivanja
lasinović - na radio šibenik, šibenski list, novi tjednik, te tv šibenik objavljen je rad t. krajina
- idejni projekt na temu uređenja tvrđave sv. mihovil odrađen mimo smjernica 5. sjednice
predsjedništva i dopisa gradu na istu temu
medić – pitanje je u kojoj je fazi bio projekt u vrijeme izglasavanja / 5. sjednica /
jajac – koliko se sjećam na 5. sjednici je t. krajina prezentirao manji zahvat na lokaciji sv.
mihovil, da bi kasnije u medijima bilo prezentirano da je obuhvaćen cjelovit kompleks
tvrđave
bez obzira na količinu zahvata stav predsjedništva je bio da se za važne gradske lokacije
organiziraju natječaji i smatram da je daljnji rad na projektu rađen mimo smjernica daš – a

 lasinović - početkom listopada 2009. već je bilo u gradu govora o javnom natječaju na toj
lokaciji i grad je u novinama objavio te namjeru.
 lasinović - vidović / dogradonačelnik / me po dopisu daš - a gradu zvao zašto daš pravi
problem pošto grad mora doći do nužnih sredstava i kandidirati se za pristupne fondove, ali
da će se poštivati struka i raspisati natječaj.
 medić - nezgodno je ako je krajina ranije ugovorio cijeli posao
 laća - ma sve je to za komentirati
1/ projekt je bezpredmetan iz više aspekata - nema stručnih podloga, nema
programa, nema suglasnosti konzervatora, nema organiziranog natječaja
jajac - u kvalitetu projekta ne bi trebali ulaziti
jajac - pitanje je da li smatramo da je t. krajina postupio mimo smjernica daš - a
laća - da
medić - ne ako je ugovorio cijeli projekt prije 18. listopada 2009. te ako je izradio samo
program za budući natječaj
 paić - slaže se sa f. medić
 čelar - nakon našeg stava grad je taj koji je dalje odgovoran, grad će dalje određivati
lokacije i grad mora znati što ugovara - da li bi ikome trebalo zamjeriti ako prihvati projekt
 paić - daš bi trebao upozoriti vlast kako da se ponaša, upravo to je naša uloga
 laća - t. krajina bi se trebao očitovati
 lasinović - t. krajina je postupio mimo smjernica
1/ poziv škugora / konzervatori / te izrada programa nema veze sa pozivom grada i taj
dio posla se mogao odraditi kao priprema za natječaj.
2/ nisu napravljene programske smjernice konzervatora a dana je ponuda gradu ??? /
to je mimo struke i nije se trebalo pristupiti ugovoranju čak ako je i bilo prije 5. sjednice.
3/ u daljnjoj suradnji sa gradom trebao je djelovati sukladno smjernicama daš - a
dapaće za njih se izboriti, a ne opstruirati.
 lasinović - što bi bilo da je projekt ugovorio netko iz splita - svi bi reagirali
 jajac - po meni svi mogu dogovarati i ugovarati projekte - to je njihova stvar - pitanje je
samo kako ćemo mi kao daš reagirati
 jajac - smatram da bi trebalo zatražiti od t. krajina pismeno obrazloženje nastale situacije
 medić - što ako je kasnije ugovoreno i koje su daljnje smjernice
 paić - kako je mogao tako djelovati kao predsjednik
 jajac - što da je isto napravio netko tko nije predsjednik
 lasinović - sve bi trebalo ostati u okviru rada daš – a
 paić - ako si član daš - čemu djelovati mimo smjernica, sami sebi ulazimo u usta, nitko nas
neće ozbiljno shvatiti
 medić - sve bi bilo bolje da je web gotov
 jajac - to možemo pod razno
 čelar - treba poslati dopis gradu i naglasiti naše neslaganje sa ovakvim načinom
ugovaranja poslova za projekte kojima se rješava neki javni interes (gradski projekt), a što
su učinili – Sv.Mihovil i nakon dopisa DAŠ-a od 30.10.2009.godine, a odvojeno i unutar
DAŠ-a treba tražiti od tome krajine da se očituje o predmetnoj problematici
 održano kratko glasanje na temu da li dopis gradu poslati nakon očitovanja t. krajina
 rezultat glasovanja 5 za 1 suzdržan / čelar / da se dopis gradu pošalje nakon očitovanja t.
krajina





ZAKLJUČNO T 1




voditelj sastanka / u suradnji sa ostalinm članovima / sastaviti će i dostaviti tajnici
na uručenje t. krajina dopis kojim se od t. krajina traži da se pismeno očituje o svom
projektu sv. mihovil kako bi predsjedništvo ustvrdilo da li ima elemenata rada mimo
smjernica daš - a
u dopisu zatražiti podatke o
o naručitelju radova / faza radova / ? grad, konzervatori
o vrsti naručenih projekata
o projektnom zadatku
o veličini obuhvata
o vrsti podloga za projekt i tko ih je izradio
o kronologiji zbivanja

poradi odsutnosti t. krajina do 28.02 zatražiti pomenuto očitovanje t. krajina do 05.03 n/r silvana
čelar
u slučaju neopravdanog neočitovanja t. krajina do 05.03.2010. zatražiti od predsjednika daš - a
hitan vanredan sastanak predsjedništva na temu reakcije daš - a prema javnosti

T 2 – RAZNO




lasinović - grad / vidović / se ne očituje po pitanju prostora te ću slijedećih dana inzistirati
na ubrzanju rješenja problema
svi - ? web - ništa se nije pomaklo od prošle sjednice, kako ivona ivčević nije prisutna
nemamo pravu informaciju, web je najkonkretnija poveznica svih članova i moramo
promptno rješiti to pitanje
medić / jajac - ostvarena je suradnja sa daz, uha, das - rezerviran prostor za izložbu
realizacija hrvatskih arhitekata 2009, osiguran prostor za skladištenje izložbe u praznom
hodu između izložbi, točan datum u travnju biti će poznat za par dana pošto split još nije
točno odredio dan preuzimanja izložbe / iza zadra ili iza nas /, predsjednik uha je izrazio
želju da bude nazočan na otvaranju izložbe te mu je na tu temu poslan dopis oko planiranja
troškova

prijedlog slijedećeg sastanka predsjedništva ~ 10.03. tema - očitovanje t. krajina, dopis gradu po
očitovanju, tekuća problematika

sastanak završen u 19.40 sati

ovjera zapisnika
damir lasinović, potpredsjednik
silvana čelar, član
mladen laća, član
marko paić, član
filip medić, član
lino jajac, voditelj sastanka i zapisničar

u šibeniku 18. veljače 2010. godine

