Kongresi i skupovi
DAN GRADITELJSTVA 2003.
Na Zagrebačkom velesajmu, u sklopu ovogodišnjeg Sajma graditeljstva,
11. travnja 2003. održana je posebna
manifestacija - Dan graditelja 2003.
Skup je organizirala Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga poslodavaca graditeljstva, u suradnji sa Zagrebačkim velesajmom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom prosvjete i športa, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo. Poseban
je gost bio Radimir Čačić, ministar
za javne radove, obnovu i graditeljstvo, inače počasni predsjednik Organizacijskog odbora.
Organizatora je posebno potaknula
činjenica što je hrvatsko graditeljstvo
danas zahvaćeno snažnim strukturnim promjenama, uvjetovanih podjelom rada među tvrtkama i sve većim udjelom inozemnih tvrtki na
hrvatskom tržištu građevinskih usluga. To je, dakako, posljedica slobodnog kretanja robe i kapitala te globalizacije tržišta. Inozemne tvrtke, podržane povoljnim financijskim uvjetima domicilnih banaka, preuzele su
u neravnopravnoj tržišnoj utakmici s
hrvatskim građevinskim tvrtkama
znatan dio građevinskih usluga. To
je imalo za posljedicu nedovoljnu
iskorištenost kapaciteta, loše rezultate poslovanja te nedostatak novca
za unapređivanje proizvodnje i nabavku suvremene opreme.
Nakon 2000., kada je zabilježen najveći pad narudžbi građevinskih usluga
u odnosu na sve grane gospodarstva,
u sljedeće je dvije godine znatno
povećana građevinska aktivnost, a
taj se pozitivni trend očekuje i u
2003., posebno u području cestogradnje i stanogradnje. Posebno je tome
pridonijelo osiguravanje izvora financiranja te razdvajanje javnih nadmetanja za ustupanje radova od
financiranja, a ujedno je zakonski
propisano da se nadmetanje može
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objaviti tek kad je osiguran novac za
određeni građevinski pothvat.
Nastavkom velikih građevinskih zahvata počelo se govoriti i o mogućem
nedostatku radne snage te nedovoljnim kapacitetima u graditeljstvu.
Govori se i o eventualnom uvozu
radne snage te uključivanju inozemnih tvrtki. Nužno je stoga razmotriti
postojeći sustav obrazovanja mladih
za građevinska zanimanja te privući
zanimanje mladih radi osiguravanja
njihova trajnog zapošljavanja.
To su bili razlozi koji su potaknuli
Udrugu poslodavaca graditeljstva
Hrvatske na organizaciju takvoga
radnog skupa, a potvrdu da su bili u
pravu pokazalo je veliko zanimanje
gospodarstvenika, ustanova i državnih službi te predstavnika medija.
Htjelo se ponajprije razmotriti uvjete poslovanja građevinskih poduzetnika. Budući da se očekuje povećanje građevinskih usluga, jedna je od
pretpostavki da poslodavci mogu
predložiti mjere važne za cjelokupno građevinarstvo, unaprijediti poslovanje sudjelujući u izradi suvremenih propisa usklađenih s propisima
država članica Europske unije, primjenjivati suvremene tehnologije radi
povećanja ukupnog prihoda po zaposlenom, a time ujedno povećati učinkovitost i stvoriti uvjete za otvaranje
novih i gospodarski opravdanih radnih mjesta.
Na početku su se skupu s pozdravnim riječima obratili mr. sc. Davorin
Spevec, direktor Zagrebačkog velesajma, Boris Čupić, predsjednik Udruge poslodavaca graditeljstva, dr.
sc. Vladimir Strugar, ministar prosvjete i športa i Radimir Čačić, ministar
za javne radove, obnovu i graditeljstvo.
Moderator prvog dijela programa
bio je mr. sc. Vladimir Krtalić, direk-

tor Udruge poslodavaca graditeljstva.
Prva obrađena tema bila je: Graditeljstvo – stanje i perspektive. O
očekivanom povećanju obujma građevinskih usluga i konjunkture u
graditeljstvu govorila je Ljubica Herceg, pomoćnica direktora Sektora za
promet, graditeljstvo i komunalno
gospodarstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori. O stanju propisa iz područja graditeljstva u usporedbi s propisima Europske unije govorio je
Davor Mrduljaš, voditelj pravnih
poslova u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Slijedila je nova tema: Poštena
tržišna utakmica. U okviru te teme o
primjeni Zakona o javnoj nabavi,
teškoćama te uočenim teškoćama i
prijedlozima govorio je Juro Bajić,
pomoćnik ministra financija. Potom
je o općim odredbama za ustupanje
radova govorio mr. sc. Vladimir Krtalić, direktor Udruge poslodavca
graditeljstva.
Nakon kratke stanke nastavljeno je s
izlaganjima, a moderator je bio dr.
sc. Ljedevit Herceg, pomoćnik ministra javnih radova, obnove i graditeljstva. Tema tog dijela skupa bila je:
Obrazovanje za građevinska zanimanja. O ponudi i potražnji radne
snage u graditeljstvu i kratkoročnim
prijedlozima unapređivanja stanja
govorila je Sonja Crnković-Pozaić,
ravnateljica Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje. Stjepan Horvatić, direktor srednje škole u Bedekovčini,
govorio je o današnjem stanju obrazovanja i zanimanju mladih za građevinska zanimanja. O prijedlozima
za prilagođavanje hrvatskog sustava
obrazovanja sustavu obrazovanja za
građevinska zanimanja u europskim
zemljama govorili su Marina Tatalović, viša stručna savjetnica u Zavodu za unapređenje školstva Ministarstva prosvjete i športa te Jure Ujević, viši stručni suradnik iz Uprave
za školstvo u istom ministarstvu.
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Valja reći da su to sve bili samo sažeci opsežnih izlaganja tiskanih u
posebnoj knjizi koju su dobili svi
sudionici skupa, a veliko zanimanje
za skup iznenadio je i same organizatore pa je dio sudionika ostao bez
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odgovarajućih materijala koji su im
naknadno dostavljeni poštom. Na
početku tog materijala bila je priložena i temeljita analiza stanja u gospodarstvu i stanja u graditeljstvu.
Nakon izlaganja uslijedila je raspra

va, a potom su sudionici zajednički
posjetili izlagače na Sajmu graditeljstva i zajedničko druženje zaključili
prigodnim domjenkom.
B. Nadilo
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