Stručne i poslovne vijesti
ß
POVEĆANI PRIHODI
AUTOCESTA U PRVIH ŠEST
MJESECI 2011.
U prvih šest mjeseci 2011. na svim autocestama u Hrvatskoj broj vozila u područjima naplate povećan je 6,41 posto, a
prihodi od cestarina su u odnosu na isto
razdoblje 2010. povećani 4,15 posto, objavila je Hrvatska udruga koncesionara
za autoceste s naplatom cestarine (HUKA).
Od siječnja do lipnja 2011. na je hrvatskim autocestama prometovalo 27,15 milijuna vozila i naplaćeno je 832,53 milijuna kuna cestarine (bez PDV-a). Najveći je broj vozila, njih 14,12 milijuna,
zabilježen na autocestama kojima gospodare Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC),
što je porast od 2,43 posto u odnosu na
isto razdoblje 2010. godine. Hrvatske
autoceste d.o.o. zabilježile su naplatu i
najviše cestarine u ukupnom iznosu od
508,10 milijun kuna, što je, na godišnjoj
razini, povećanje od 2,25 posto. Slijedi
Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. (ARZ)
sa 7,48 milijuna vozila (porast od 3,96
posto) i 191,23 milijuna kuna cestarine
(porast 4,94 posto). Zbog otvaranja dionice Kanfanar – Pula, najveći rast broja
vozila i prihoda od cestarine ostvarila je
BINA – Istra d.d. sa 2,96 milijuna vozila
(porast 59,43 posto) i 65,79 milijuna kuna cestarine (porast 30,84 posto). Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. (AZM) zabilježila je 2,58 milijuna vozila (pad od
3,30 posto) i 67,40 milijuna kuna cestarine (pad od 3,57 posto).

ß
DALEKOVOD D.D. NA TRŽIŠTU
VELIKE BRITANIJE
Tvrtka Dalekovod d.d. 27. je srpnja 2011.
priopćila da je kao član konzorcija Transmit Energy, sastavljenog od renomiranih
engleskih tvrtki (Costain Group – vodeći partner i ReachActive) i partnera na
projektima (Arup, Hyder i Spie) prošla
pretkvalifikacijski postupak u Velikoj
Britaniji za projekt Electricity Alliance
koji provodi National Grid U.K. – operator prijenosnog sustava Velike Britanije te je pozvan da preda svoju ponudu za
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izgradnju dalekovoda, isporuku opreme
i projektiranje.
National Grid U.K. raspisao je natječaj
za sklapanje okvirnog ugovora za radove projektiranja i izgradnje novih dalekovoda u Velikoj Britaniji. Natječajem
je predviđeno sklapanje dvaju okvirnih
ugovora čime bi se broj izvođača (konzorcija) na Electricity Alliance programu National Grid U.K. povećao sa dva
na četiri. Očekuje se da će izabrani konzorcij na natječaju 2012. godine uspješno završiti dodijeljeni pilot projekt, čime
će biti osigurani preduvjeti za ugovor s
National Grid U.K. na razdoblje 1+4
godine s mogućnošću produljenja na još
četiri godine, odnosno daljnju dugoročnu poslovnu suradnju. Okvirna vrijednost radova za prvi godišnji okvirni ugovor iznosi oko 150 milijuna GBP, s mogućnošću povećanja kasnijih ugovorenih
vrijednosti poslova sukladno s kvalitetom izvršenih radova, navodi se u priopćenju.

ß
UGOVORI O POTICAJIMA ZA
PODUZETNIČKE ZONE U ISTRI I
PRIMORSKO-GORANSKOJ
ŽUPANIJI
Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Đuro Popijač i gradonačelnici
Bakra, Pazina, Rovinja, Novigrada i
Vodnjana te općine Barban potpisali su
29. srpnja 2011. na Brijunima ugovor o
dodjeli poticajnih namjenskih bespovratnih sredstava za poduzetničke zone u
gradovima i općinama Istarske i Primorsko-goranske županije u 2011. godini.
Ugovor je potpisan na temelju operativnog plana poticanja malog i srednjeg
poduzetništva u okviru projekta koji
provodi Ministarstvo gospodarstva, rada
i poduzetništva. Poslovna zona Ciburi
kod Pazina dobit će 1,5 milijuna kuna,
Bakar će za dvije radne zone u poduzetničkoj zoni Kukuljanovo dobiti 700.000
kuna, poduzetnička zona Rovinjsko selo
u Rovinju 150.000 kuna, poslovna zona
Sv. Vidal u Novigradu 375.000 kuna,
poduzetnička zona Galižana sjever u
Vodnjanu 50.000 kuna, dok će općina
Barban za zonu Barban-Krvavci dobiti

200.000 kuna. Potpisivanju ugovora nazočila je predsjednica Vlade Republike
Hrvatske Jadranka Kosor koja je istaknula
kako je vrijednost zemljišta za poduzetničke zone koje je darovala država veća
od milijardu kuna, a iz proračuna je u
infrastrukturu uloženo još oko 700 milijuna kuna. Ministar Popijač je napomenuo kako je Vlada u 2011. za poduzetničke zone ukupno izdvojila 60 milijuna
kuna.

ß
TEHNIKA D.D. SKLOPILA
UGOVOR S PIKOM VRBOVEC
Tvrtka Tehnika d.d. priopćila je 8. kolovoza 2011. da je s tvrtkom PIK Vrbovec
– mesna industrija d.d. Zagreb sklopila
Ugovor o izvođenju građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na rekonstrukciji i dogradnji tvornice mesne industrije u Vrbovcu (V. etapa).
Cijena je ugovorenih radova 30,76 milijuna kuna (s PDV-om).

ß
IZVJEŠĆE O RADU INSPEKCIJE
ZAŠTITE OKOLIŠA ZA 2010.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva na svojoj webstranici (www.mzopu.hr) objavilo je 8.
kolovoza 2011. da je Vlada Republike
Hrvatske na svojoj 144. sjednici (održanoj 3. kolovoza 2011.) prihvatila Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite
okoliša za 2010. s Godišnjim izvješćem
o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2010. godinu.
Tijekom 2010. inspektori zaštite okoliša
su u kontroli provođenja propisa kojima
se uređuje zaštita okoliša, zaštita zraka i
gospodarenje otpadom obavili 7.444 pregleda, od kojih je prvih pregleda bilo
62,8 posto (4.673), a u 37,2 posto (2.771)
pregleda obavljena je kontrola izvršenja
prethodno izdanih rješenja. Zbog utvrđenih povreda propisa izdano je 2.015 inspekcijskih rješenja, od kojih 67 posto
(1.340) zbog povrede odredbi Zakona o
otpadu, 30 posto (607) zbog povreda
Zakona o zaštiti zraka, a ostalih 3 posto
(68) rješenja zbog povrede Zakona o
zaštiti okoliša.
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Stručne i poslovne vijesti
Nadležnim prekršajnim sudovima Inspekcija zaštite okoliša podnijela je 328
optužnih prijedloga, dok je nadležnom
Općinskom državnom odvjetništvu podnesena jedna kaznena prijava zbog kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom.
Također, zaprimljena su 434 rješenja
prekršajnih sudova od kojih su za 64
posto (278) nadziranih osoba za počinjeni prekršaj izrečene novčane kazne u
ukupnom iznosu od oko 8.717.388,00
kuna, dok su u ostalim rješenjima nadzirane osobe proglašene krivima bez novčane kazne (35) ili su postupci obustavljeni (97) odnosno odbačeni (24).

ß
JADRANKAMEN D.D. POTPISAO
UGOVOR S ARTPROJEKTOM
D.O.O. IZ CRNE GORE
Zagrebačka burza objavila je 10. kolovoza 2011. odgovor tvrtke Jadrankamen
d.d. na upit Burze vezan uz tekst objavljen u Poslovnom dnevniku od 8. kolo
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voza 2011. gdje je navedeno da je Jadrankamen d.d. s crnogorskom tvrtkom
Artprojekt d.o.o. potpisao petogodišnji
ugovor za isporuku bračkog kamena.
U svom odgovoru Jadrankamen d.d. potvrđuje da je potpisao ekskluzivni petogodišnji ugovor s tvrtkom Artprojekt
d.o.o. iz Podgorice. Prema potpisanom
ugovoru, crnogorska tvrtka ima pravo i
obvezu koristiti se Jadrankamenovim
kamenom u projektima u Crnoj Gori u
kojima je izvođač ili investitor. Artprojekt d.o.o. predstavljen je kao trenutačni
izvođač kamenarskih radova na projektu
Porto Montenegro u Tivtu, a u perspektivi ima više manjih i većih projekata od
kojih su neki mogući u 2011., a neki
značajniji u 2012. godini - navodi se u
odgovoru Jadrankamena d.d.

Metkoviću otvorila radove na izgradnji
objekata obrane od poplava na desnoj
obali Neretve.
Hrvatske vode, kao investitor i Konstruktor inženjering d.d. kao izvođač radova
potpisali su ugovor o početku radova
koji obuhvaćaju izgradnju obrambenog
nasipa dužine oko 8,7 kilometara, dviju
crpnih stanica, dviju regulacijskih ustava
te dviju preljevnih građevina s uređajem
za kontrolirano upuštanje katastrofalnih
voda u branjeno područje.
Radovi, vrijedni gotovo 28,5 milijuna
kuna, trebali bi biti završeni do listopada
2014. godine. Hrvatske su vode uložile
još i 10 milijuna kuna za rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa.

ß
ZAPOČELI RADOVI NA OBRANI
OD POPLAVA
Predsjednica Vlade Republike Hrvatske
Jadranka Kosor 19. je kolovoza 2011. u

A. Vlahović
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