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ZAJEDNIČKA SJEDNICA 
PREDSJEDNIŠTVA HSGI I 
PREDSJEDNIŠTVA HUP-
UDRUGE POSLODAVA 
GRADITELJSTVA 

U prostorijama Hrvatske udruge po-
slodavaca u Zagrebu 13. srpnja odr-
žana je zajednička sjednica predsje-
dništava Hrvatskog inženjerskog sa-
veza i Hrvatske udruge poslodavaca 
- Udruge poslodavac u graditeljstvu. 
Na sastanku su bili i predstavnici 
Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva, Ministarstva zaštite 
okoliša, prostornog uređenja i gradi-
teljstva i Hrvatske komore arhiteka-
ta i inženjera u graditeljstvu. 

O uključivanju hrvatskog graditeljs-
tva u Europsku uniju te o suradnji s 
Europskom unijom građevinske in-
dustrije (FIEC) govorili su Boris 
 

 

 

 

 

Čupić, predsjednik HUP-Udruge 
poslodavaca graditeljstva, Dragutin 
Mihelčić, predsjednik HSGI-a i mr. 
sc. Vladimir Krtalić, direktor HUP-
Udruga poslodavaca graditeljstva. U 
sklopu tog dijela sjednice podneseno 
je izvješće o o sudjelovanju na godiš-
njem kongresu Europske unije građe-
vinske industrije koji je održan od 
17. do 20. lipnja 2004. u Pragu. 

Nakon što su usvojeni zapisnici s 
12. sjednice Predsjedništva HUP-
UPG i 8. sjednice Predsjedništva 
HSGI izabrano je stalno povjereniš-
tvo Udruge poslodavaca graditeljs-
tva za pregovore sa sindikatima, a 
izvjestitelj je bio Boris Čupić. 

Na kraju se raspravljalo o javnoj na-
bavi i općim uredbama za ustupanje 
radova i usluga, a izvjestitelj je bio 
mr. sc. Vladimir Krtalić. Za poslo 
 

 

 

 

davce u graditeljstvu veliki je prob-
lem Zakon o javnoj nabavi, zapravo 
nepostojanje uredbe za ustupanje ra-
dova koja je inače najavljena u tom 
Zakonu i trebala bi biti njegov sas-
tavni dio. Zato je za ovu sjednicu i 
pripremljen nacrt prijedloga opće 
odredbe za ustupanje radova. Poslo-
davce u javnoj nabavi muči problem 
visokih rizika koji su znatno iznad 
poslovne dobiti te samovolja i nes-
tručnost predstavnika raznih držav-
nih tijela i organa. 

Prema živoj i angažiranoj raspravi te 
velikom odazivu sudionika i gostiju, 
može se zaključiti da je tema prve 
zajedničke sjednice HSGI-a i HUP-
Udruge poslodavaca graditeljstva 
bila dobro odabrana te da ima mo-
gućnosti za zajedničko djelovanje i 
suradnju. 

B. N. 

 

 Društvene vijesti


