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KRATKE VIJESTI

DO KRAJA 2016. NOVA STRATEGIJA
ENERGETSKOG RAZVITKA
Hrvatska će do kraja 2016. dobiti novu
strategiju energetskog razvitka, kao i novi
zakon o tržištu plina, najavio je 14. travnja
2016. zamjenik ministra gospodarstva
Zdeslav Matić na 15. plinarskom forumu
u Zagrebu.
Do kraja ove godine izradit će se strategija
energetskog razvitka jer je stara strategija izrađena 2009. u jednoj drugoj realnosti. Ministarstvo gospodarstva predložit
će Vladi smjernice energetskog razvoja,
istaknuo je Matić, dodavši kako će za otprilike dva mjeseca biti predstavljen smjer
u kojem ova Vlada želi voditi energetsku
politiku zemlje.
Matić je rekao kako je ostao zatečen razinom zapuštenosti energetskog sektora te
kako će politika aktualne Vlade biti ustrojavanje snažnih energetskih institucija,
kao i formiranje kompetentnih timova. Po
njemu, hrvatska energetska budućnost
leži i u prirodnome plinu, pa će se do kraja
ove godine izraditi i novi zakon o tržištu
plina. Novi će zakon, naveo je, u potpunosti biti usklađen s europskom direktivom.
I on je ponovio kako je sazrelo vrijeme za
izgradnju plutajućeg LNG terminala na
Krku.
Govoreći o liberalizaciji tržišta prirodnim
plinom za kućanstva, do čega će doći iduće godine, predstavnik Ine Damir Škugor
rekao je da se radi o oko 600 milijuna prostornih metara plina na godišnjoj razini,
što predstavlja 25 posto cjelokupnog tržišta prirodnog plina u Hrvatskoj.
Istaknuo je podatke HERA-e po kojima hrvatska kućanstva imaju jednu od najnižih
cijena prirodnog plina u cijeloj Europskoj
uniji. Naime, nižu cijenu od naših kućanstava, kazao je Škugor, imaju samo Rumunji i Mađari.
Analizirajući kretanje potrošnje prirodnog
plina na hrvatskome tržištu u razdoblju
od 2007. do 2014., Škugor je naglasio da
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smo u razdoblju od 2007. do 2010. imali
blagi porast potrošnje plina, od 2010. do
2014. svjedočili smo padu, da bi prošle
godine došlo do stabilizacije. Pad je, po
njemu, bio logičan jer je u tome razdoblju
cijena prirodnog plina za kućanstva rasla,
a istodobno nam se događala recesija. •
PROVEDBA PILOT-PROJEKTA
ENERGETSKIH OBNOVA ZGRADA
U utorak 19. travnja 2016. ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro
Kuščević održao je konferenciju za medije
na kojoj je govorio o provedbi pilot-projekta energetske obnove zgrada javnih
ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i o budućim programima
energetske obnove.
Pilot-projekt su 2015. zajednički pokrenuli Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Njime je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija bilo
osigurano 50 milijuna kuna za izvođenje
radova energetske obnove i 4,5 milijuna
kuna za izradu projektne dokumentacije
za projekte energetske obnove, za koje su
županije, gradovi i javne ustanove prijavile 309 projektnih prijedloga, a odluka o
financiranju donesena je za njih 52. Ministar je na konferenciji dodijelio devet odluka i potpisao pet ugovora o financiranju.
Financijska sredstva namijenjena izradi
projektne dokumentacije, svih 4,5 milijuna
kuna, iskorištena su u cijelosti, a velik broj
zahtjeva koji je ispunjavao uvjete ostao
je bez bespovratnih sredstava. Stoga je
Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja u svom proračunu osiguralo dodatnih pet milijuna kuna za te potrebe. Od
50 milijuna kuna sredstava namijenjenih
izvođenju radova, zbog izuzetno složene
procedure prijave, neiskorištena su ostala
24 milijuna kuna te je stoga Ministarstvo
15. travanja 2016. ponovno pokrenulo zaprimanje projektnih prijedloga.
Ministar Kuščević pozvao je sve zainte-

resirane javne ustanove da se prijave na
otvoreni poziv kako bi se taj pilot-projekt
mogao privesti kraju i na kraju zatvoriti.
Ujedno je najavio otvaranje novih natječaja za projekte energetske učinkovitosti
do ljeta ove godine za koje će na raspolaganju biti više od 700 milijuna kuna, a
za projekte energetske obnove zgrada
javne namjene natječaji će se otvarati
nakon što Ministarstvo dovrši izradu novog programa koja je započela u veljači
ove godine.
S ostalim tijelima Vlade, ponajprije s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, intenzivno se radi na
pojednostavnjenju postupka, a posebno
aktivno radit će se na informiranju šire i
zainteresirane javnosti o mogućnostima
financiranja. Ministarstvo ponovno provodi informativne radionice za sve potencijalne korisnike sredstava, a uskoro
će započeti i s provedbenim radionicama
na kojima će se korisnicima sredstava
staviti na raspolaganje svi stručni i savjetodavni kapaciteti Ministarstva.•
ODRŽANA DRUGA KONFERENCIJA
INTELIKA BIM (TO)DAY
U Kući arhitekture Oris 3. i 4.svibnja 2016.
održana je druga konferencija Intelika BIM
(to)Day – Extend Your Limits. Organizator
tog skupa bila je tvrtka Intelika d.o.o., koja
na području Republike Hrvatske već neko
vrijeme organizira konferencije u cilju osvještavanja inženjera o BIM-u trendu koji sve
više utječe na način rada i komuniciranja
unutar građevinskih projekata, a u većini
svjetskih zemalja predstavlja i standard
rada. Prvoga dana konferencije nazvanog
Dan BIM arhitekture i graditeljstva prezentirana su znanja, rješenja i proizvodi vezani
uz arhitekturu, dok su drugoga dana, odnosno na Danu BIM instalacija, predstavljeni
noviteti vezani uz strojarstvo, vodovod i
odvodnju te elektriku. Svoja znanja i iskustva prenosili su poznati i istaknuti domaći,
regionalni i svjetski stručnjaci. •
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