Društvene vijesti
SKUPŠTINA UDRUGE POSLODAVACA GRADITELJSTVA HRVATSKE
Udruga poslodavaca graditeljstva
Hrvatske održala je 4. veljače 2003.
5. redovnu skupštinu na kojoj su izabrani novo Predsjedništvo i predstavnici Udruge u Skupštini Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), a donesen
je i Program aktivnosti za 2003. i
2004. god. U Predsjedništvo UPG-a
izabrani su: Ivan Banjad, Luka Belić,
Terezija Božek, Miroslav Bunić,
Mato Đurovic, Boris Čupic, Mirko
Habijanec, Mirko Hlupić, Andro
Nižetić, Zlatko Pavičić, Mate Šakic,
Josip Švenda i Vlado Zec. Bilo je
predviđeno da predsjednik i dva dopredsjednika budu izabrani na prvoj
sjednici Predsjedništva Udruge. Kasnije smo saznali da je za predsjednika izabran dosadašnji predsjednik
Boris Čupić, a za dopredsjednike Terezija Božek i Mate Šakić. Za predstavnike UPG-a u Skupštini HUP-a
izabrani su: Luka Belić, Terezija
Božek, Boris Čupić, Mirko Habijanec, Mirko Hlupić, Andro Nižetic,
Josip Švenda, Đuro Podvezanec i
Ratimir Sviben.
Dosadašnji i sadašnji predsjednik
Predsjedništva Boris Čupić, dipl. ing.
građ., podnio je izvješće o radu i
predstavio program aktivnosti za sljedeće dvogodišnje razdoblje. Ing. Čupić podsjetio je na profesionalizaciju
rada Udruge imenovanjem mr. sc.
Vladimira Krtalića na mjesto profesionalnog direktora. Tako su stvoreni
osnovni uvjeti za aktivan i ozbiljan
rad Udruge, koji se odvijao na raznim poljima. Udruga je aktivno sudjelovala u fazi pripreme, izrade i donošenja zakona te drugih propisa
koji utječu na graditeljstvo i pratila
njihovu primjenu i naročito njihov
utjecaj na poslovanje tvrtki. Tako je
Udruga sudjelovala pri izradi Zakona o javnoj nabavi, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o poticajnoj stambenoj izgradnji, Zakona o
gradnji i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Također je pokrenula i
GRAĐEVINAR 55 (2003) 2

niz akcija radi unapređivanja sustava obrazovanja za građevinska zanimanja u suradnji s nadležnim ministarstvima, fakultetima, obrazovnim
centrima za građevinska zanimanja
sukladno suvremenim tehnološkim
postignućima. Inicirano je da se sustav obrazovanja mladih za građevinska zanimanja uskladi s programima
članica Europske unije iz Srednje
Europe. Taj su program već prihvatile tranzicijske zemlje (Češka, Slovačka i Madžarska), a temelji se na
bavarskom modelu u kojem su precizno utvrđeni sadržaji i vremensko
trajanje pojedinih faza naobrazbe. U
organizaciji Udruge održano je i nekoliko stručnih savjetovanja uz prisutnost stranih stručnjaka, uglavnom
iz Njemačke. Uspostavljena je intenzivna suradnja s Bavarskom udrugom
građevinske industrije, što je rezultiralo organiziranjem zajedničkih stručnih skupova, susretom bavarskih i
hrvatskih poduzetnika i na koncu potpisivanjem sporazuma o suradnji.
Prikazujući plan rada za sljedeće
dvogodišnje razdoblje, ing. Čupić je
posebice izdvojio daljnju profesionalizaciju ureda direktora UPG, te
angažiranje stručnjaka iz područja
graditeljstva, radi unapređivanja rada i osiguravanja kontinuiteta uspješnog rada. Važan je i nastavak sudjelovanja u pripremi i izradi zakona i
drugih propisa te praćenja njihove
primjene i utjecaja na poslovanje
građevinskih tvrtki. Udruga će nastaviti poticati unapređivanje sustava
obrazovanja za građevinska zanimanja, u suradnji a nadležnim ministarstvima, fakultetima i obrazovnim
centrima, a sukladno tehnološkom
razvitku. Planira se pokretanje informacijskog biltena kao svojevrsne
baze podataka namijenjene graditeljskoj struci, što je bilo planirano i u
prošloj godini, a za to nije bilo ni
kadrovskih ni financijskih uvjeta.
Bilten će poslužiti kontinuiranom

praćenju stanja u graditeljstvu i određivanju mjesta grupacije u odnosu
prema ukupnom gospodarstvu. I dalje će se zastupati interesi tvrtki koje
izvode radove na temelju kontingenta radnih dozvola (detašmana) i tvrtki koje izvode ili namjeravaju izvoditi građevinske radove u inozemstvu. Pokušat će se stvarati osnovni
uvjeti za istraživanje inozemnog
tržišta, ali i formulirati uvjeti što bi
ih trebali ispunjavati svi koji namjeravaju raditi u inozemstvu, kako bi
se što bolje organizirali i iskoristili
potencijali građevinske industrije na
inozemnom tržištu, zaključio je ing.
Boris Čupić.
Skupštini su kao gosti bili nazočni
Željko Ivančević, glavni ravnatelj
HUP-a, Radimir Čačić, ministar javnih radova, obnove i graditeljstva,
Božo Borko Žaja, zamjenik ministra
rada i socijalne skrbi, Ljudevit Herceg, pomoćnik ministra javnih radova, obnove i graditeljstva, Lino Fučić, pomoćnik ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja, predstavnici Ministarstva financija, Hrvatskih autocesta, Hrvatskih cesta,
Hrvatskih voda, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, Sindikata graditeljstva te kao
poseban gost Helmut Jawurek iz Bavarske udruge građevinske industrije.
Gosti su se skupu obratili i posebnim pozdravnim govorima. Tako je
Željko Ivančević istaknuo da je Udruga poslodavaca graditeljstva jedan
od najvitalnijih dijelova HUP-a i
primjer za rješavanje pitanja članica
u granskoj udruzi. Radimir Čačić je
rekao da je graditeljstvo segment
hrvatskoga gospodarstva koji će u
sljedećoj i daljnjih deset godina biti
ključno za gospodarski razvitak Hrvatske, a Božo Žaja da je vrlo uspješna suradnja Ministarstva i UPG-a
vezana uz izdavanje kontingenata
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radnih dozvola. Lino Fučić upozorio
je na napore koje Ministarstvo čini
radi uklanjanja administrativnih prepreka u području graditeljstva, a
Stipe Kirigin, predsjednik sindikata,
izdvojio je korektne međusobne odnose te najavio kako će sindikat
podržati program aktivnosti UPG-a
za 2003. i 2004. godinu.

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA
HRVATSKOG SAVEZA
GRAĐEVINSKIH INŽENJERA
Predsjedništvo Hrvatskog saveza građevinskih inženjera održalo je svoju
10. sjednicu 25. veljače 2003. u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik
Dragutin Mihelčić, dipl. ing. građ.
Izvijestio je kako je plaćena prva rata akontacije za poslovni prostor u
potkrovlju zgrade HIS-a. Na sjednici Odbora Razreda inženjera građevinarstva govorilo se o uređivanju i
financiranju tog prostora, a odlučeno je da se plan uređivanja predstavi
Skupštini Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
U nastavku se govorilo o organizaciji Sabora hrvatskih graditelja, o
čemu je izvijestio prof. dr. sc. Veselin Simović. Izvršni je organizacijski odbor održao četiri sjednice, a
poslane su i prve obavijesti na mnoge adrese u zemlji i inozemstvu. Svi
su članovi Odbora dobili posebna
zaduženja. Uputit će se posebni dopisi
ministarstvima za pomoć u pripremi
Sabora. To se odnosi na Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog
uređenja, Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva, Ministarstvo prometa i veza i Ministarstvo
europskih integracija. Pokušat će se
organizirati da svi ministri odvojeno
prime predstavnike HSGI-a, a zamolit
će ih se da pomognu da pokroviteljstvo prihvati Vlada Republike
Hrvatske. Hrvatskoj udruzi arhitekata ponudit će se da bude suorganizator i da se uključi u pripremu Sabora
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2004. Pripremljeni su i posebni dopisi
poduzećima i institucijama da budu
suorganizatori i donatori Sabora.
Članovima Predsjedništva predočen
je i tekst ugovora s Atlasom. Ugovor
je prihvaćen, a Izvršni organizacijski odbor ovlašten je da nakon usuglašavanja još nekih detalja donese
odluku o njegovu potpisivanju.
U nastavku je prof. Simović izvijestio o zaključnom računu za 2002.
Komentirao je pojedine stavke vezane uz profitnu i neprofitnu djelatnost.
Neprofitnoj djelatnosti pripadaju časopis Građevinar i njegovi tiskarski
i drugi troškovi, a u profitnoj su djelatnosti stručni ispiti. Na kraju je
predložio, a to je i usvojeno, da Predsjedništvo donese dvije odluke vezane uz knjiženje prihoda.
Slijedila je rasprava o organizaciji
sljedeće Izborne skupštine. Kao kandidati spomenuti su DAGIT iz Karlovca, DGI Osijek i DAGIT Slavonski Brod (u suradnji s društvima iz
Nove Gradiške i Požege), a posljednji je prijedlog posebno podržao Antun Pospišil iz DAGIT-a Slavonski
Brod.
Na kraju se govorilo o radu temeljnih društava. Pročitano je izvješće
odsutnog Josipa Švende o radu DGIT
Međimurje. Društvo je izuzetno aktivno, organizirali su stručna predavanja i rasprave o aktualnim temama iz područja graditeljstva, a organizirali su i stručnu ekskurziju te uspostavili izuzetno dobru suradnju s
kolegama iz susjedne Madžarske. O
nedavno održanoj redovnoj Skupštini DAGIT-a Vinkovci govorio je
Željko Andričević. Društvo je nedavno organiziralo uspješno predavanje
o odvodnji otpadnih voda, a priprema i stručnu ekskurziju u London.
Na kraju je na prijedlog Emila Kolara odlučeno da se sljedeća proširena
sjednica održi u Vukovaru i da domaćin bude DAGIT Vukovar.
B. N.

GODIŠNJA SKUPŠTINA
DAGIT-a VINKOVCI
Na redovitoj Godišnjoj skupštini
Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci,
održanoj 23. veljače 2003. u Gradskoj vijećnici, vinkovački su građevinari razmotrili rad u prošloj godini
te nakon plodne diskusije usvojili
ovogodišnji plan rada. Sa zadovoljstvom je izrečeno da su mnoge odluke u gradu vezane uz graditeljstvo i
komunalnu politiku donesene uz sudjelovanje DAGIT-a. Ujedno je istaknuto da Društvo mora biti ravnopravan partner u kreiranju problematike
iz svoga područja na razini grada i
županije.
DAGIT je, primjerice, mnogo učinio
na uklanjanju arhitektonskih i urbanističkih barijera, posebno na prijelazu željezničke pruge prema naselju Borinci. U programu rada za ovu
godinu ističu se stručna predavanja
koja će se odnositi na prostorno uređenje grada i bliže okolice, zaštitu
okoliša i izgradnju odlagališta otpada, rekonstrukcija i izgradnja gradskih i prigradskih prometnica, izgradnja južne i istočne obilaznice, izgradnja regionalnog vodovoda, izgradnja
kanala Dunav-Sava i uređivanje rijeke Bosut kroz grad. Predviđena je i
rasprava o željezničkom čvorištu
Vinkovci i o mogućnostima obnavljanja prometa prugom VinkovciOsijek. Predviđeni su stručni posjeti
mostu na Savi kod Županje, dijelu
autoputa Županja – Kopanica i Županja – Lipovac, zemljanoj brani
pokraj Lipovca i raznovrsnim građevinama u Vinkovcima. Predviđeno
je i nekoliko višednevnih stručnih
ekskurzija, poput petodnevnog stručnog putovanja u London i trodnevnog posjeta Međimurju, a krajem
godine predviđena je i tradicionalna
DAGIT-ova večer.
Odana je počast prerano preminulom Ivanu Treberu, a pozdravljen je
prijedlog za osnivanje posebnog
fonda za školovanje njegove djece.
Z. Svoren
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