Društvene vijesti
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA
HSGI
Na sjednici Predsjedništva HSGI,
održanoj 13. veljače 2002. u Zagrebu,
raspravljalo se i donijelo odgovarajuće zaključke vezane uz zakonsku
regulativu. Za izradu Zakona o gradnji, član Predsjedništva Rodoljub
Lalić, dipl. ing. građ., s pomoću elektroničke pošte prikuplja i prikupljat
će primjedbe i mišljenja članova
Predsjedništva i temeljnih društava
te ih prosljeđivati Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja. Raspravljalo se i o Pravilniku o sadržaju
projekata na koje treba stavljati primjedbe jer će biti okosnica za donošenje cijelog niza drugih pravilnika.
Zakon o javnoj nabavi je donesen,
ali nedostaju provedbeni propisi. U
početku njegove primjene bit će velikih otpora i HSGI se mora maksimalno uključiti u njegovu provedbu.
Priprema se Uredba o objavama za
javnu nabavu pa HSGI i temeljna
društva moraju svim zainteresiranim
ustanovama ponuditi svoje konzultantske usluge. Vezano uz Zakon o
prostornom uređenju posebno je istaknuto uspješno predavanje bavarskih stručnjaka o praksi njegova
provođenja u toj njemačkoj saveznoj
državi. Predavanje su organizirali
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Udruga poslodavaca u graditeljstvu Hrvatske.
U nastavku se raspravljalo o međunarodnoj suradnji. Andrino Petković,
dipl. ing. građ., zahvalio se na povjerenju za nastavak dosadašnjih i
uspostavljanje novih međunarodnih
kontakata. Suradnju su najavili odgovarajući savezi iz Mađarske i Crne
Gore, a priprema se i dogovor za
uzvratni posjet poljske delegacije
Hrvatskoj. Vinkovačko društvo priprema posjet Berlinu početkom lipnja 2002. i moli za pomoć pri uspostavljanju veza s njemačkim kolegama te ujedno poziva članove iz drugih
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društava da im se pridruže. Na kraju
je zaključeno da HSGI mora izraditi
poseban promidžbeni materijal, a
morao bi imati i svoju web stranicu.
Slijedile su informacije o radu temeljnih društava. Antun Pospišil iz Slavonskog Broda najavio je skorašnju
osnivačku i izbornu skupštinu, a Boris Rajković izvijestio je o donošenju prostornog plana grada Kutine
gdje su prijedlozi Društva vrlo dobro
prihvaćeni. Mirna Amadori govorila
je o ukupnom djelovanju varaždinskog društva i o posjetu sajmu Bauma
u Münchenu te o predavanjima i posjete tvornicama Termika u Novom
Marofu i Razvitak-Metakem u Ludbregu. Planiraju s društvom Via-vita
zajednički stručni izlet u Egipat. Andrino Petković iz Splita govorio je o
nedavno održanoj skupštini UGIS-a
na kojoj je izabrano i novo rukovodstvo. Novi je predsjednik Marijan
Ricov, a tajnik Srđan Lašić.
U nastavku je program rada zagrebačkog Društva predstavio njegov predsjednik Zdravko Jurčec. Govorio je
o programima stručnih seminara, o
održanom okruglom stolu na kojem
se raspravljalo o Zakonu o prostornom uređenju te o uključivanju u
pripremu izgradnje kapitalnih građevina u Zagrebu. Predložio je da ostala društva pismeno pošalju svoje
stavove koje su iznosili o prostornim planovima, kako bi se mogli
utvrditi zajednički problemi građevinara. Ante Grašo iz Zadra govorio
je o pripremama za novu skupštinu i
o nastojanjima da se u rad Društva
uključi što više mladih, Josip Švenda
iz Čakovca, koji je bio odsutan, poslao je pismeno izvješće. Posjetili su
Komoru građevinara u susjednoj
Nagykaniczi u Mađarskoj i dogovorili međusobnu suradnju. Organizirali su raspravu o Studiji utjecaja na
okoliš i o sanaciji odlagališta otpada
u Totovcu. Održali su izbornu skupštinu s predavanjem vezanim uz nas-

tup građevinara na tržištima izvan
Međimurja. U izvještaju je predloženo održavanje proširenih sjednica
Predsjedništva s temama: održavanje i obnova starih zgrada, primjena
Pravilnika o cijenama Komore, primjena Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima, obrazovanje kadrova za potrebe graditeljstva, o uvjetima za davanje licencija za građenje
pravnim subjektima te posjet i razmjena iskustava s Komorom građevinskih inženjera Županije Zala u
Madžarskoj. Raspravu o radu temeljnih društava zaključio je Zvonimir
Lisac, predsjednik Hrvatske udruge
za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, koji je govorio o brojnim
aktivnostima svoje Udruge.
Na kraju je dogovoreno da se na
sljedećoj sjednici, koja će se održati
12. ožujka u Varaždinu, donese odluka o održavanju 4. sabora hrvatskih graditelja te o mjestu održavanja
redovne skupštine HSGI-a koje će
se održati u lipnju ove godine.
B. N.
SKUPŠTINA DAGIT VUKOVAR
Redovita i izborna skupština Društva
arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vukovara (DAGIT
Vukovar) održana je 20. prosinca
2001. Bila je to prva skupština ovog
Društva održana u Vukovaru nakon
povratka jer su sve prijašnje održavane u progonstvu. Na skupštini se
okupilo dvadesetak članova. Za predsjednika je izabran Miroslav Ištuk,
dipl. ing. građ., za potpredsjednika
Branko Božić, dipl. ing. građ., za
tajnika Anđa Marić, dipl. ing. arh.,
te za rizničara Ivo Kovač, ing. građ.
Novo je osmočlano Predsjedništvo
odmah započelo s radom i s redovitim okupljanjima svih članova. Razaslani su pozivi za učlanjenje i uključivanje u rad svim potencijalnim
članovima kojih, kako računaju, ima
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više od 70. Značajnu im je pomoć
pružilo Gradsko poglavarstvo Vukovara koje im je za rad ustupilo jednu
prostoriju.
B. N.
GRADITELJSTVO KAO
IZVOZNI MEĐIMURSKI
PROIZVOD
U organizaciji Društva građevinskih
inženjera i tehničara Međimurja
(DGITM), u Čakovcu je 1. veljače
2002. održano izlaganje i rasprava o
temi: Graditeljstvo izvozni međimurski proizvod. Izlaganje o značenju
graditeljstva u gospodarstvu Međimurske županije podnio je Josip
Švenda, dipl. ing. građ., predsjednik
DGITM.
U tom se izlaganju tvrdi kako je graditeljstvo, uz tekstilnu te u znatno manjoj mjeri drvnu i obućarsku industriju, tradicionalna i prepoznatljiva
gospodarska značajka Međimurja.
To je i posve razumljivo jer se radi o
najgušće naseljenom prostoru Hrvatske pa time i o radno intenzivnim
djelatnostima. Nekada su, prije dvadesetak godina, graditeljske tvrtke
tvorile trećinu međimurskoga gospodarstva. U njima je bio zaposlen svaki treći stanovnik Međimurja, ali i
mnogi drugi širom ondašnje Jugoslavije. Ekspanzija je trajala do sredine
osamdesetih, a početkom devedesetih započela je stagnacija. Tada u
Međimurju postoje 32 poduzeća, što

je bilo 12 posto ondašnjih aktivnih
tvrtki. U ukupnom prihodu gospodarstva Čakovca graditeljske su tvrtke
sudjelovale sa 9,2 posto, a broj je
zaposlenih bio 15,6 posto.
Prošla je 2001. godina bila godina
konsolidacije graditeljske djelatnosti
u Međimurju. Naime sredinom 2000.
započeo je stečaj u Međimurje-Visokogradnji, a time je završeno dramatično urušavanje nekadašnjeg GK
Međimurje, simbola graditeljstva u
tom kraju. Ali time nije nestala ni
nadaleko poznata međimurska graditeljska tradicija jer je u proteklom
desetljeću izniklo mnogo malih graditeljskih tvrtki, od kojih su neke u
međuvremenu narasle, a sve zajedno
predstavljaju respektabilan dio međimurskoga gospodarstva.
Početkom 2001. u Međimurju je bilo registrirano više od 350 graditeljskih tvrtki. Polovica od njih, točnije
174, aktivno posluje, dok preostali
nemaju kontinuiranu poslovnu djelatnost, od čega su 3 srednje veličine, a preostale su male. Od aktivnih
se tvrtki sedamdesetak bavi izgradnjom građevina ili dijelova građevina, 52 se bave instalacijama, 50 završnim građevinskim radovima, a 2
tvrtke pripremnim radovima na gradilištima. Najviše ih je u Čakovcu
(70) sa 1300 zaposlenih, Nedelišću
(15) sa 80, Prelogu (13) sa 110 i u
Murskom Središću (7) sa 100 zaposlenih.

Tijekom 2000. međimurske su građevinske tvrtke raspolagale imovinom vrijednom nešto manje od milijardu kuna, što je 17 posto ukupne
imovine međimurskoga gospodarstva. Od toga je 43 posto bilo u materijalnim dobrima, a ostatak u financijskim sredstvima, koja su bila pretežno u potraživanjima. U toj je godini u graditeljstvu Međimurja bilo
2100 zaposlenih ili desetina ukupnog broja zaposlenih u županiji. Te
je godine ostvareno 600 milijuna
ukupnog prihoda, što je također deset
posto prihoda županije. No s ostvarenih 8 milijuna dobiti to je samo 4
posto cjelokupne dobiti međimurskog gospodarstva. Valja međutim
istaknuti da je u toj godini iskazano i
7 milijuna kuna gubitaka pa je ukupni
rezultat, iako minimalan, ipak pozitivan.
Takvi su poslovni rezultati posljedica neravnopravnog položaja graditeljskih tvrtki na tržištu i ovisnosti o
vrlo skupom kapitalu, što je uočljivo
i u visokoj stopi zaduženosti.
Prema dostupnim podacima međimursko je graditeljstvo samo 15 posto
svojih radova ostvarilo unutar
županije, a sve ostalo izvan nje. Stoga je graditeljstvo zapravo međimurski izvozni proizvod. No ono zaslužuje organizirani i zajednički izlazak
na tržišta, što je u ovom trenutku
praksa koja se uočava u okruženju,
iako ono ima mnogo manju graditeljsku tradiciju.
B. N.
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