Stručne i poslovne vijesti
CONSTRUCTA 2009.
Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, u Zadru
je od 19. do 22. ožujka 2009. održan
2. međunarodni sajam gradnje i stanovanja Constructa 2009.
Ovogodišnji sajam Constructa okupio je 43 izlagača - vodeća proizvođača i prodavača građevinske galanterije, mehanizacije, alata, hidroizolacije, elektroinstalacije, gospodarskih vozila, hortikulture, itd.
Sajam je otvorila potpredsjednica
Hrvatske gospodarske komore Vesna Trnokop Tanta koja je istaknula
da je građevinska djelatnost u 2008.
zabilježila rast od 11 posto u odnosu
naprema 2007. godini.
U nekoliko dvorana bili su izloženi
građevinski materijali i strojevi, profesionalni alati, elektroinstalacije,
električni uređaji, vodoinstalacija,
razne tehnologije vezane za graditeljstvo i stanovanje, pokućstvo i
drugi programi.
ß
ISTARSKI IPSILON PREMA
PLANU
Unatoč gospodarskim teškoćama i
recesiji radovi na proširenju istarskog ipsilona u autocestu nisu upitni i
u punom su jeku. Naime, koncesio
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nar Bina Istra je pravodobno, uz suglasnost države, osigurao povoljne
zajmove pa će Istra 2011. dobiti
autocestu od Pule do Umaga - rekao
je 27. ožujka 2009. istarski župan
Ivan Jakovčić prilikom obilaska gradilišta.
Generalni je direktor Bina Istre David Gabelica istaknuo kako će stotinjak kilometara ceste od Pule do
Umaga stajati oko 330 milijuna eura,
a izgradit će se i pristupne ceste od
Umaga do graničnih prijelaza Kaštel
odnosno Plovanija. Gradnja punog
profila istarskog ipsilona započela je
u rujnu 2008. na dionici čvor Kanfanar – čvor Pula, gdje su već izvedeni
veći zemljani radovi. Uz dionicu od
Pule do Kanfanara, glavnog čvorišta
istarskog ipsilona, u punom su jeku
radovi na čvoru kod Vodnjana, a započeli su i zemljani radovi od Kanfanara do Umaga.
ß
UVJETI ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva priopćilo
je 1. travnja 2009. kako je 31. ožujka
2009. stupila na snagu Uredba o
postupku utvrđivanja objedinjenih
uvjeta zaštite okoliša, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na
sjednici održanoj 30. rujna 2008.
godine.

Sjedinjeni uvjeti zaštite okoliša temelje se na IPPC direktivi europske
zajednice (Integrirana prevencija i
kontrola onečišćenja) te se izdaju i
za postojeća i za nova postrojenja.
Ako djelatnost koja će se obavljati u
objektu koji se gradi može prouzročiti emisije kojima se onečišćuju tlo,
zrak, voda i more prije gradnje moraju se utvrditi sjedinjeni uvjeti zaštite okoliša, navodi se u priopćenju.
To su uvjeti koje tvrtka mora ispuniti u smislu zaštite okoliša prije
nego što dobije uporabnu dozvolu.
Za razliku od lokacijske i građevinske dozvole koje imaju trajni karakter, sjedinjeni se uvjeti izdaju na
ograničeni rok od 5 godina. Nakon
isteka pet godina sjedinjeni uvjeti
zaštite okoliša prestaju vrijediti i
cijeli se postupak obnavlja.
U Hrvatskoj ima oko 250 postojećih
tvrtki koje će morati imati sjedinjene uvjete zaštite okoliša. Te će tvrtke u roku od tri godine od stupanja
na snagu Zakona o zaštiti okoliša
(studeni 2007.) trebati izraditi analizu stanja vezano za postrojenje i elaborat o načinu usklađivanja s odredbama Zakona o zaštiti okoliša. Analizu stanja i elaborat tvrtka dostavlja
Ministarstvu na ocjenu i mišljenje.
Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja, tvrtka je obvezna u roku od šest
mjeseci podnijeti zahtjev za utvrđivanje sjedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
A. Vlahović
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