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ß
VIADUKT POTPISAO UGOVOR
ZA GRADNJU DIJELA
KORIDORA V C
Predstavnici zagrebačke tvrtke Viadukt d.d. i Direkcije za ceste Federacije Bosne i Hercegovine potpisali
su 27. travnja 2010. u Sarajevu ugovor o gradnji nove dionice autoceste
na dijelu koridora V c koji prolazi
kroz Bosnu i Hercegovinu.
Nova dionica Kakanj – Drivuša, poddionica Kakanj – Bilješevo, duga je
9,35 kilometara i nastavak je na četrdesetak kilometara do sada završenog dijela autoceste od Sarajeva do
Kaknja, a novi pravac ide prema Zenici. Izvođači će usto izgraditi i 9,5
kilometra alternativne ceste, izgraditi naplatne kućice i rekonstruirati
postojeću mrežu lokalnih cesta. Ugovor je potpisan na 42 milijuna eura,
radove izvodi konzorcij u kojemu je,
uz Viadukt d.d., i tvrtka Hering d.o.o.
iz Širokog Brijega, a rok za izvođenje radova je 18 mjeseci.

ß
IVANIĆ-GRAD OSVOJIO
NAGRADU DISPLAY CAMPAIGN
U talijanskom gradu Salernu od 28.
do 30. travnja održao se godišnji susret gradova članova Energie Cityja.
Ove godine slavilo se 20 godina od
osnutka ovog međunarodnog udruženja.
Prvoga je dana održan susret gradova koji provode Display Campaign,
a šest gradova finalista predstavilo
se pred međunarodnim žirijem (Zurich, Pays de Rennes, Granada, Salerno, Bristol i Ivanić Grad). Europska
Display Campaign je dobrovoljan
program koji su osmislili energetski
stručnjaci iz 20 europskih gradova.
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Usmjeren je na poticanje lokalnih
vlasti na javno prikazivanje energijske i ekološke izvedbe javnih zgrada, upotrebljavajući iste energijske
oznake koje se rabe za kućanske
aparate.

vodeći partner u poslovnoj udruzi s
partnerom HST Hydro-Systemtechnik GmbH potpisala ugovor o projektiranju i izgradnji pročistača otpadnih voda u Ogulinu za naručitelja
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogu-

Predstavnici nagrađenih gradova na dodjeli nagrada

Na svečanom su prijmu dodijeljene
nagrade: treću je nagradu dobio Zurich, drugu Pays de Rennes, a prva
nagrada za izuzetan uspjeh u provođenju programa dodijeljena je Ivanić
Gradu. Grad je predstavila i nagradu
primila pročelnica Upravnog odjela
za razvoj Grada Vlatka Berlan Vlahek. Nagradu je osigurala tvrtka
Philips, a to je audit (energetski
pregled) rasvjete za jednu osnovnu
školu i najmodernija led - svjetiljka.

ß
GRADI SE NOVI PROČISTAČ
OTPADNIH VODA U OGULINU
Zagrebačka tvrtka Hidroelektra niskogradnja d.d. priopćila je 3. svibnja
2010. putem Zagrebačke burze kako
je 30. travnja 2010. u Karlovcu kao

lin i komisionara Hrvatske vode
Zagreb. Radovi su ugovoreni za
30.870.519,68 kuna s PDV-om, a
rok izgradnje je 18 mjeseci.

ß
INGRA D.D. SKLOPILA POSAO
U IRAKU
Zagrebačka tvrtka Ingra d.d. objavila je 30. travnja 2010. da je iračko
Ministarstvo industrije odobrilo ugovor od 4,2 milijuna eura na temelju
kojeg će Ingra d.d. obaviti radove na
rehabilitaciji parnih turbina tvornice
fosfata u iračkom gradu Al Qaimu.
Rehabilitacija parnih turbina uključuje nabavu i isporuku opreme, dok
se veći dio ugovora odnosi na inženjering i specifična stručna znanja
koja će Ingrini stručnjaci primijeniti
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na ovom projektu i po kojima je
Ingra d.d. postala prepoznatljivo ime
na inozemnom tržištu. Početak radova planiran je u lipnju 2010., a radovi bi trebali trajati sedam mjeseci.

ß
OTVOREN NOVI TERMINAL
ZRAČNE LUKE DUBROVNIK

rala austrijska Erste banka, a manjim
dijelom sredstva je osigurala sama
Zračna luka. Glavni izvođač radova
bila je zagrebačka tvrtka Dalekovod
d.d. Novoizgrađenom je zgradom B
površina Zračne luke povećana i
sada iznosi 13.740 četvornih metara.
Otvorenje terminala označuje uspješan završetak treće od ukupno pet
faza projekta rekonstrukcije Zračne
luke Dubrovnik.

U nazočnosti brojnih gostiju, 12. svibnja 2010. predsjednica Vlade RH
Jadranka Kosor svečano je otvorila
zgradu B novoga putničkog terminala Zračne luke Dubrovnik čije smo
gradilište opisali u Građevinaru
1/2010.

VLADA SMANJILA TARIFE
ZAKONA O UPRAVNIM
PRISTOJBAMA

Radi se o investiciji od 160 milijuna
kuna koju je većim dijelom krediti

Vlada Republike Hrvatske je na
sjednici održanoj 13. svibnja 2010.,
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između ostalog, donijela uredbu kojom je za 40 posto smanjila upravne
pristojbe koje se plaćaju za izdavanje
građevinskih i uporabnih dozvola.
Ova je odluka Vlade donijeta kao
mjera u okviru programa gospodarskog oporavka. Lokalne vlasti trebale
bi ubuduće građanima smanjiti sve
komunalne doprinose. Gradnja na
području od posebne državne skrbi,
poljoprivredne građevine i romska
naselja ubuduće će biti potpuno izuzeti od plaćanja te pristojbe.
A. Vlahović

GRAĐEVINAR 62 (2010) 6

