Udruga poslodavaca
REDOVNA SKUPŠTINA HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA – UDRUGE POSLODAVACA
GRADITELJSTVA
U Zagrebu je 6. travnja 2004. u prostorijama tvrtke Tehnika d.d. održana
6. redovna skupština Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge poslodavaca graditeljstva (UPG). Skup od
stotinjak sudionika kao domaćin posebno je pozdravio Filip Filipec, direktor Tehnike d.d. i predsjednik Sektora za graditeljstvo i komunalno
gospodarstvo Hrvatske gospodarske
komore. U svom obraćanju glavni
direktor Hrvatske udruge poslodavaca Bernard Jakelić nije propustio istaknuti da je upravo Udruga poslodavaca graditeljstva najnapredniji i
najaktivniji dio organizacije kojoj je
na čelu. Skup je pozdravio i Vinko
Mladineo, ravnatelj Fonda za zaštitu
okoliša i komunalno gospodarstvo,
koji je to učinio uime spriječene ministrice zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva. Činjenica da
je skupu sve vrijeme bio nazočan i
Stipe Kirigin, predsjednik Sindikata
graditeljstva Hrvatske, svjedoči o
dobroj međusobnoj suradnji tih naizgled suprostavljenih socijalnih
partnera, što je i sam predstavnik
sindikata posebno istaknuo u svom
obraćanju.
Slijedilo je izvješće o radu Udruge
poslodavaca graditeljstva između
dviju izbornih skupština, a podnio
ga je predsjednik Predsjedništva Boris Čupić, dipl. ing. građ. Na početku
su nabrojene sve predviđene aktivnosti za prošlu i ovu godinu, usvojene na prethodnoj skupštini, kako bi
članovi Udruge mogli dobiti bolji
uvid u ono što je u međuvremenu
učinjeno. Među tim se zadacima ističe unapređivanje i prosperitet graditeljstva unutar hrvatskog gospodarstva, daljnja profesionalizacija
ureda direktora, prikupljanje informacija, aktivno sudjelovanje u izradi zakona i propisa, poticanje sustava obrazovanja, ustrojavanje biltena
i baze podataka, zastupanje interesa
tvrtki na temelju kontingenta radnih
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dozvola (detašmana), suradnja s drugim udrugama i institucijama i intenziviranje odnosa s javnošću. Istaknuto je da je na prvoj sjednici Predsjedništava, održanoj u veljači 2003., za
predsjednika izabran Boris Čupić iz
tvrtke Armirač-inženjering iz Zagreba, a za dopredsjednike Terezija Božek iz tvrtke Međimurje Tegra iz
Čakovca i Mato Šakić iz Lavčevića
iz Splita.
Poseban je dio izvješća bio posvećen
sukobima između Predsjedništva
UPG-a i bivšeg direktora HUP-a, a
radilo se i o razilaženjima o koncepciji rada između izvršnog odbora i
glavnog direktora. Pošto je došlo do
promjene profesionalnog ustroja, te
promijenjenog Statuta Hrvatske udruge poslodavaca, izrađen je prijedlog novog Statuta koji je upravo i
ponuđen sudionicima 6. skupštine.
Status se mijenja i zbog promjene
statusa granskih udruga malih, srednjih i velikih poduzetnika. Prijedlog
je usklađen s Deklaracijom međunarodne organizacije rada (ILO).
Udruga poslodavaca graditeljstva
mnogo je učinila u pripremi Zakona
o gradnji, ali su potrebne njegove hitne promjene, jer nije usklađen sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
U nastavku je predsjednik Udruge
naveo sve primjedbe koje su upućene Saboru na prijedlog Zakona o
gradnji.
Bilo je problema s kontingentom radnih dozvola gdje se bilježi određeni
zastoj, a predviđa se posjet Kazahstanu zbog ustrojavanja konzorcija za
izlazak na to tržište. U socijalnom
dijalogu sa sindikatima bilo je pregovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. Osim
usklađivanja stavova donesena je i
zajednička izjava koja je veliki iskorak u zajedničkom radu sindikata i
poslodavaca u graditeljstvu. Uspješ-

ni pregovori sa sindikatima omogućili su zajedničke dogovore s Ministarstvom rada i socijalne skrbi.
Nedavno je održan sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva za izgradnju
stanova poticajne stanogradnje u Sesvetama. Nakon rasprave, u kojoj su
uz predstavnike HUP-a i UPG-a sudjelovali i ministrica Marina Matulović Dropulić i državni tajnik Aleksandar Rosso, zaključeno je da tvrtke
ne žele odustati od izgradnje stanova
po programu POS-a, da treba pregovarati o promjeni "etalona" odnosno ugovorene cijene, da tvrtke neće
tužiti državu i pošto se Grad Zagreb
očituje o gradnji stanova u Sesvetama i odluči o konkretnim akcijama.
Nastavak svog izlaganja predsjednik
je Čupić posvetio "licenciranju tvrtki"
te posebno detaljno obrazložio prijedlog izmjena i dopuna članka 37.
Zakona o gradnji. Ističe se da je nužno
donijeti nacionalni sustav klasifikacije i kvalifikacije građevinskih
tvrtki, a predlaže se da to bude učinjeno po uzoru na češki sustav, posebno stoga što to pridonosi usklađivanju hrvatskih propisa sa smjernicama EU.
Na kraju je predložena i grupa za
pregovore o kolektivnom ugovoru
(koji je poslije i izabran) u sastavu:
Marko Habijanec, Terezija Božek,
Andro Nižetić, Ratimir Sviben, Katica
Guštek Svetec i Zrnka Fičko.
Slijedilo je izvješće o financijskom
poslovanju HUP-a – Udruge poslodavaca graditeljstva, a izvjestitelj je
bio direktor mr. sc. Vladimir Krtalić.
Potom se raspravljalo o izvješćima i
o prijedlogu novog Statuta. Izvješća
i Statut u cijelosti su prihvaćeni nakon kraće rasprave.
Skupština Udruge poslodavaca graditeljstva zaključena je izborom predstavnika u skupštinu Hrvatske udruge poslodavaca.
B. Nadilo
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