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DRUŠTVENE VIJESTI

NOVI POGONI BELUPA
Nedavno su izdane građevinske dozvole
za gradnju dviju novih tvornica koprivničkog Belupa, farmaceutskog dijela grupacije
Podravke. Time su posebno bili zadovoljni
u upravi kompanije jer je riječ o najvećoj
ovogodišnjoj industrijskoj investiciji u Hrvatskoj, "teškoj" gotovo 50 milijuna eura,
ali i u Gradu Koprivnici jer će na ime komunalnog doprinosa uprihoditi približno šest
milijuna kuna i nadomjestiti ono bez čega
su ostali u tzv. poreznoj minireformi.
Gradnja novih pogona na građevinskoj
čestici od 80.000 m2 u koprivničkoj industrijskoj zoni, tik uz dvije postojeće tvornice
Belupo, započet će uskoro jer je polaganje
kamena temeljca najavljeno za kraj travnja.
Naime, Belupo i Tehnika d.d. sklopili su ugovor o prvoj fazi gradnje novih tvornica, vrijedan 5,5 milijuna kuna, koji uključuje uređenje gradilišta i ostale pripremne radove,
zemljane radove, izvedbu temelja i armiranobetonske konstrukcije te premještanje
postojećih instalacija i opreme. Predviđeno
je da će prva faza biti završena do početka
srpnja ove godine, a tada će započeti druga faza koja obuhvaća vanjsko i unutrašnje
uređenje zgrade, što je u skladu s terminskim planom planirano do kraja godine.
U jednome će se pogonu proizvoditi kruti, a u drugom polukruti i tekući oblici lijekova. Bit će sagrađeno i novo skladište
sirovina i ambalaže. Tvornice bi trebale
proraditi u 2017., a zapošljavat će gotovo
100 radnika.
Vjeruje se da će gradnjom pogona Belupo
novim proizvodima i tehnologijama ojačati konkurentsku tržišnu poziciju, a to
će mu omogućiti i da postane proizvodno fleksibilniji. To je izjavio Hrvoje Kolarić,
predsjednik Uprave Belupa, koji je prema
tržišnome udjelu druga po veličini farmaceutska tvrtka u Hrvatskoj. Prošle je
godine Belupo ostvario prihod od gotovo
840 milijuna kuna i dobit od 63 milijuna. Gotovo je polovina iznosa ostvarena
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u inozemstvu, a posluje na tržištima 16
zemalja. Štoviše, plan je povećati izvoz
na 60 % ukupne proizvodnje. U Hrvatskoj
je Belupo vodeći u kardiovaskularnome i
dermatološkome programu, a ima i dva
najprodavanija lijeka – za liječenje visokoga krvnog tlaka i sprečavanje srčanih oboljenja. Tvrtka zapošljava 1300 radnika. •
OBNOVA POPLAVLJENIH KUĆA U
ŽUPANJSKOJ POSAVINI
Nedavno je predsjednica Republike
Kolinda Grabar-Kitarović bila u cjelodnevnome posjetu županjskoj Posavini.
Pokušala se osobno uvjeriti u učinke obnove nakon teške poplave koja je u svibnju prošle godine pogodila taj istočni dio
Hrvatske. Obilazak je započeo u vijećnici
Općine Gunja, gdje je predsjednicu o tijeku obnove na tome području izvijestila
ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš. Na području su
županjske Posavine obnovom bile obuhvaćene 2162 stradale kuće. Dosad ih
je obnovljeno 1530, a još ih se obnavlja
632, od čega 521 obnavlja država, a preostale sami vlasnici. Među kućama što ih
obnavlja država, 327 su od I. do III. stupnja oštećenja, a 194 se kuće grade iz temelja. Zapravo, od gotovo 2100 u poplavi
stradalih obiteljskih kuća obnovljeno ih je
više od 1600. Utrošeno je približno 300
milijuna kuna, a za potpuni će završetak
obnove biti potrebno još stotinjak milijuna kuna, pa bi obnova kuća mogla završiti
do blagdana Velike Gospe.
Ministrica je iznimno zadovoljna dinamikom i načinom obnove, što su potvrdili i
načelnici općina Gunja, Drenovci i Vrbanja te vukovarsko-srijemski župan Božo
Galić. Predsjednica je Republike izjavila
kako su rezultati obnove vidljivi i u Gunji i
na svim ostalim područjima pogođenima
poplavom.
Tijekom posjete županjskoj Posavini
predsjednica i ministrica obišle su i kon-

tejnerska naselja u Gunji i Račinovcima
te obnovljene škole u Strošincima i Račinovcima. Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja je uz pomoć Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u vrlo kratkom roku obnovilo
34 zgrade javne namjene, posebno škole,
ambulante i društvene domove. U taj su
dio obnove utrošena 22 milijuna kuna,
a od toga je iznosa približno 15 milijuna
kuna bespovratnih sredstava Europske
komisije. Istaknuto je i to da su sve škole
obnovljene prije početka školske godine. •
SIMPOZIJ O ZELENOJ GRADNJI I
KRAJOBRAZNOJ ARHITEKTURI
Sredinom je svibnja 2015. u hotelu International u Zagrebu održan je stručni simpozij o zelenoj gradnji pod nazivom Održivost i krajobrazna arhitektura – više od
dizajna! Organizatori su bili Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG), Hrvatsko
društvo krajobraznih arhitekata i Hrvatska komora arhitekata – Odbor za krajobraznu arhitekturu. Prvi je put u Hrvatskoj boravio proslavljeni stručnjak krajobrazne arhitekture Nigel Thorne, bivši
predsjednik Međunarodnog udruženja
krajobraznih arhitekata Europe, koji je u
obraćanju sudionicima skupa istaknuo da
je za krajobraznog arhitekta najvažnije
razumijevanje krajolika i okoliša, ali i ljudi
i zajednice s kojom će surađivati. Ključno
je postizanje zajedničkog dogovora u planiranju, dizajnu te programu upravljanja i
izvođenja.
U radu je simpozija bilo uključeno više od
200 sudionika, a glavni je predavač Nigel
Thorne u zaključnom obraćanju rekao
da naš planet može biti globalno održiv
i prilagoditi se budućem rastu populacije jedino ako poštuje i razumije potrebe
krajobraza u kojem će budući naraštaji
živjeti i raditi. A to se neće moći ostvariti
bez obrazovanih, obučenih i kvalificiranih
krajobraznih arhitekata. •
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