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DRUŠTVENE VIJESTI

Austrijski ured za vanjsku trgovinu Advantage Austria Zagreb i 
Društvo građevinskih inženjera Zagreba (DGIZ) organizirali su 13. 
listopada 2021. u Zagrebu Austrijsko-hrvatski gospodarski forum 
o modernoj cestogradnji

Na Forumu, koji je održan pod pokrovi-
teljstvom Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture Republike Hrvatske, su-
djelovalo je 80 sudionika s područja in-
frastrukture iz Austrije i Hrvatske. Tom 
su prigodom austrijska i hrvatska po-
duzeća s područja cestogradnje razmi-
jenila iskustava te uspostavila poslovne 
kontakte. 
Infrastrukturne planove Republike Hr-
vatske prezentirao je državni tajnik pri 
Ministarstvu mora, prometa i infra-
strukture Tomislav Mihotić, a stručnjaci 
iz Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih 
cesta d.o.o. te Bina-Istre d.d., Zavoda za 
prostorno uređenje Grada Zagreba i Hr-
vatskog cestara – GIU prezentirali su pro-
jekte poput cestovnih projekata u južnoj 
Dalmaciji.
U sklopu razmjene informacija među 

nabavu, pozivaju na još opsežnije mjere 
kako bi se mogli nositi s aktualnim i bu-
dućim projektima.
Gospodarski forum održan je u Mini-
starstvu mora, prometa i infrastrukture 
Republike Hrvatske. 
Tim događajem i predstavljanjem hr-
vatskih tvrtki i institucija u cestovnome 
sektoru stvorene su osnove za buduću 
suradnju austrijskih i hrvatskih tvrtki 
kao preduvjet za još bolje gospodarske 
odnose dviju zemalja.

Sanja Kulenović

austrijskim i hrvatskim poduzećima pre-
zentirana su rješenja i tehnologije poje-
dinih poduzeća. 
O tome kako se hrvatska poduzeća nose 
s aktualnim povećanjem cijena u gra-
đevinarstvu i koje im državne potpore 
pritom mogu pomoći raspravljalo se na 
okruglome stolu na kojemu su sudjelo-
vali Nina Čulina iz Odjela javne nabave 
pri Ministarstvu gospodarstva i održi-
vog razvoja RH, Mirjana Čagalj iz Hrvat-
ske gospodarske komore, Nina Dražin 
Lovrec iz Hrvatske komore građevinskih 
inženjera, Mirko Habijanec iz Hrvatske 
udruge poslodavaca i Veljko Nižetić iz 
tvrtke Strabag d.o.o.
Iako predstavnici tvrtki i interesnih sku-
pina imaju pozitivno mišljenje o trenu-
tačnoj preporuci hrvatske vlade da se 
klauzule o rastu cijena uključe u javnu 

Austrijsko-hrvatski gospodarski forum o modernoj cestogradnji

Radno predsjedništvo Dio sudionika gospodarskog foruma

Zdravko Jurčec, predsjednik DGIZ-a i HIS-a, 
pozdravio je sudionike Foruma


