Stručne i poslovne vijesti
ß
STUDIO UPI-2M NAGRAĐEN
ZA ARENU ZAGREB
Tijekom održavanja svjetskoga stručnog skupa za betonske konstrukcije
fib Congress od 1. do 4. lipnja u
Washingtonu, Berislav Medić iz
projektnog studija UPI-2M održao
je zapaženo predavanje o Areni
Zagreb. U sklopu fib kongresa tvrtka
BBR VT (švicarska tvrtka koju su
1944. osnovali Antonio Brandestini,
Max Birkenmaier i Mirko Robin
Ros), jedna od vodećih svjetskih
kuća za sustave prednapinjanja, održala je i svoju godišnju konferenciju
Global BBR Conference 2010 na
kojoj je UPI-2M gostovao s predavanjem o interakciji arhitekture i
konstrukcije, služeći se primjerom
Arene Zagreb i ostalih nagrađivanih
projekata UPI-2M-a. Tom prigodom
objavljeni su i najbolji projekti za
2010. godinu u kojima su upotreb-

ljeni BBR VT materijali za prednapinjanje. U konkurenciji od 104 građevina diljem svijeta (mostovi, razne inženjerske građevine, dvorane i
slično), Arena Zagreb proglašena je
pobjednicom u apsolutnoj kategoriji,
a nagradu Grand spectacle primili
su Berislav Medić iz UPI-2M-a i
Želimir Bodiroga iz tvrtke BBR
Adria.
Arena Zagreb višefunkcionalna je
dvorana smještena na Laništu. Projektirana je i sagrađena u rekordnih
17 mjeseci u povodu održavanja
Svjetskoga rukometnoga prvenstva
2009. Sinergijom konstrukcije i arhitekture stvoren je jedinstveni oblikovni izričaj građevine u kojem je
njegova pojavnost čvrsto vezana uz
konstrukcijski sustav. Prsten od 86
prednapetih armiranobetonskih pročeljnih lamela tvori osnovni volumen
nadzemnog dijela građevine i nosi
ovješenu krovnu čeličnu konstrukciju. Arena Zagreb postala je istaknu-

tim simbolom grada Zagreba i višestruko je nagrađivana.
ß
CEMEX HRVATSKA D.D.
ZAPOČEO IZVOZ CEMENTA
U EGIPAT
CEMEX Hrvatska d.d. 19. je svibnja
2010. započeo izvoz cementa u Egipat. Podsjećamo kako je u 2009.
CEMEX Hrvatska d.d. u Egipat izvezao gotovo 130.000 tona klinkera.
Na temelju potpisanog ugovora, očekuje se da će u Egipat tijekom 2010.
biti izvezeno više od 200.000 tona
cementa, što je dobar znak za hrvatski izvoz i njegov rast. Upravo je
nastojanje da potakne izvoz na vrlo
zahtjevno tržište Egipta CEMEX-u
donijelo priznanje Hrvatskih izvoznika Zlatni ključ za najboljeg izvoznika u Egipat u 2009. godini.
ß
DRUGA FAZA IZGRADNJE
LUKE U GAŽENICI
Ivica Burić, ravnatelj Lučke uprave
Zadar i Zoran Stojić te Slavoljub
Pezerović uime austrijskog Strabaga
potpisali su 19 svibnja 2010. u Zadru ugovor za izgradnju druge faze
Nove luke Zadar u Gaženici.

Berislav Medić i Želimir Bodiroga s nagradama u Washingtonu
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Druga faza projekta obuhvaća izgradnju obale i cijele kopnene infrastrukture (cjevovodi, ceste, parkirališta,
čekališna mjesta), a vrijedna je 93
milijuna eura. Na obali će biti izgrađeno 12 gatova, i to šest za trajekte,
tri za međunarodne linije i tri za roro brodove (roll on/roll off brodovi)
i kruzere. Druga faza izgradnje trebala bi biti završena do kraja 2012.,
dok bi treća (gradnja terminalske
zgrade) trebala biti završena do kraja 2013. godine. Ukupna je vrijednost cjelokupnog projekta oko 220
milijuna eura.
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ß
TVRTKA BUM GRADNJA
D.O.O. DOBILA KONCESIJU
ZA LUKU TISNO
Vlada Republike Hrvatske na zatvorenom je dijelu sjednice održane 20.
svibnja 2010. donijela odluku da se
koncesija na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja lukom posebne namjene –
luke nautičkog turizma u uvali Luke
na dijelu k.o. Tisno s više od 200
vezova – dodijeli tvrtki Bum gradnja d.o.o.
Ukupna površina područja koje se
daje u koncesiju iznosi 63.345 četvornih metara, od čega je 8.835 četvornih metara kopnenog dijela, a 54.510
četvornih metara morskog dijela.
Koncesija se daje na razdoblje od 30
godina, a Bum gradnja d.o.o. će davatelju koncesije plaćati godišnju
naknadu u iznosu od 21 kunu po
četvornom metru zauzete površine
te 13 posto od ukupnoga godišnjeg
prihoda luke. Predviđeno je ukupno
ulaganje od 102,2 milijuna kuna, a
Bum gradnja d.o.o. u roku od 30
dana od Vladine odluke treba dostaviti jamstvo banke za 15 posto ukupne
vrijednosti.
ß
SAJAM EXPO 2010. U OSIJEKU
U Osijeku je od 27. do 30. svibnja
2010. održan sajam EXPO 2010. na
kojemu se predstavilo više od 220
izlagača iz Hrvatske i susjednih zemalja na 7000 četvornih metara izložbenog prostora – 2000 četvornih
metara otvorenog i 5000 četvornih
metara zatvorenog prostora.
U okviru EXPO 2010. održana su
četiri sajma – 18. međunarodni sajam graditeljstva, 11. obrtnički sajam, 3. sajam obrazovanja Expert te
prvi put Sajam automobila i prateće
industrije. Usprkos krizi, na ovogodišnjem osječkom sajmu sudjelovalo je 23 posto više izlagača nego
2009., što je potvrda kako se ovaj
sajam u proteklih 18 godina profili694

rao u važan poslovni događaj međunarodnog karaktera.
ß
SJEDNICA MJEŠOVITE
HRVATSKO-BUGARSKE
KOMISIJE ZA GOSPODARSKU
SURADNJU
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je kako je 1. lipnja
2010. u Sofiji održana 6. sjednica
mješovite hrvatsko-bugarske komisije za gospodarsku suradnju pod
zajedničkim predsjedanjem Maye
Hristove, zamjenice ministra gospodarstva, energetike i turizma Republike Bugarske, i Nataše Vujec, državne tajnice u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Republike
Hrvatske.
Sjednica je održana s ciljem jačanja
gospodarske suradnje dviju zemalja,
a teme rasprava odnosile su se na
trgovinske odnose, promet, energetiku, znanost, tehnologiju te zaštitu
okoliša. Predstavnike Bugarske zanimao je hrvatski model financiranja
cestogradnje, posebno putem koncesija, te hrvatska iskustva u upravljanju i održavanju cesta i autocesta.
Hrvatski predstavnici izrazili su zanimanje za sudjelovanje u infrastrukturnim projektima u Republici Bugarskoj, osobito u cestogradnji, i pritom
su istaknuli iskustvo i referencije
hrvatskih građevinskih i projektantskih tvrtki.
ß
HOLCIM HRVATSKA D.O.O.
OBUSTAVLJA DIO
PROIZVODNJE
Svjetska gospodarska kriza nije zaobišla ni tvrtku Holcim Hrvatska d.o.o..
Zbog znatnog smanjenja broja građevinskih projekata, Holcim Hrvatska d.o.o. izvijestio je 2. lipnja 2010.
kako obustavlja rad u tvornicama
betona u Zaboku i Bistri.
Provedena je i reorganizacija Odjela
betona tako da je pet djelatnika preraspoređeno na radna mjesta u dru-

gim Holcimovim tvornicama betona
– Lučkom, Karlovcu i Plovaniji, a s
tri je zaposlenika, u skladu s Kolektivnim ugovorom, prekinut ugovor o
radu. U priopćenju se navodi kako
je u 2009. na domaćem tržištu pad
potrošnje cementa 24 posto, a u prognozama za 2010. postoji vjerojatnost za dodatnim smanjenjem 15
posto. Očekuje se i da će najveći
hrvatski centar potrošnje, Zagreb, u
2010. imati gotovo upola manje potrebe za građevinskim materijalom
nego što je to bio slučaj 2008. godine. Velik je problem na tržištu i likvidnost, posebice u industriji građevnih materijala, a kompenzacije su
velikim dijelom postale sredstvo
plaćanja robe i usluga. Ovisno o
razvoju situacije na tržištu, Holcim
Hrvatska d.o.o. ponovno će otvoriti
tvornice u Zaboku i Bistri, kaže se u
priopćenju.
ß
OTVOREN PRVI CENTAR ZA
ENERGIJSKU UČINKOVITOST
U GRADNJI
Prigodnom svečanošću, u zagrebačkoj Novoj galeriji (Zagrebačka avenija 104) u izložbenom prostoru salona tvrtke Natura studio d.o.o. 10.
lipnja 2010. otvoren je prvi hrvatski
Centar za energijsku učinkovitost u
gradnji.
Zahvaljujući Centru, sada se na jednome mjestu može naći sva oprema
za pasivnu i niskoenergijsku gradnju,
u čijem sklopu se nalazi i posebno
izgrađen showroom, odnosno mala
pasivna kuća u kojoj se mogu vidjeti
sve sastavnice potrebne za energijski učinkovitu gradnju. Predviđeno
je da Centar ima i edukativnu funkciju, odnosno uz građane njime će
se moći koristiti i studenti arhitekture, kao i zaposlenici građevinskih
tvrtki – izvođača na projektima energetski efikasne gradnje. Davor Pentek, direktor i vlasnik tvrtke Natura
studio d.o.o., najavio je otvaranje
još nekoliko sličnih izložbenih prostora, od kojih će prvi biti u Osijeku i
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Ljubljani, kao i pokretanje triju novih projekata: otvaranje prve hrvatske (ali i regionalne) pasivne hale u
industrijskoj zoni Marčana kraj Pule,
gradnju energijski najučinkovitije
stambene zgrade (19 stanova) u središtu Pule i naselje niskoenergijsih
vila u Vodnjanu kraj Pule.
ß
NOVI POSLOVI
INDUSTROGRADNJE D.D.
Industrogradnja d.d. priopćila je 11.
lipnja 2010. kako je ugovorila posao
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izgradnje stambene građevine u Kazanu, glavnom gradu Republike Tatarstan u sastavu Ruske Federacije.
Vrijednost je ugovorenih radova 15
milijuna eura, a Industrogradnja d.d.
je glavni izvođač radova. Industrogradnja d.d. u Ruskoj Federaciji
posluje u kontinuitetu gotovo 35 godina. Trenutačno završava sportski
kompoleks u Bugulmi te pregovara
o gradnji još jedne značajne građevine u Ruskoj Federaciji, navodi se
u priopćenju.

Također, Industrogradnja d.d. započela je i poslove u sklopu modernizacije Željezare Nikšić a.d. u Crnoj
Gori koja je vrijedna više od 20 milijuna eura. Industrogradnja d.d. je
voditelj projekta u građevinskom
dijelu te koordinira i nadzire više lokalnih izvođača. U priopćenju se,
nadalje, kaže kako je «ugovor u Crnoj Gori važan jer je njime Industrogradnja otvorila novo izvozno tržište
na kojem očekuje još poslova u budućnosti».
A. Vlahović
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