Stručne i poslovne vijesti
ß
SPORAZUM O IZGRADNJI
IGRALIŠTA ZA GOLF U
DUBROVNIKU
Predstavnici tvrtke Razvoj golf d.o.o. i
Hrvatske gospodarske komore – Županijska komora Dubrovnik potpisali su 22. ožujka 2011. u Dubrovniku Sporazum o suradnji.
Potpisanim se sporazumom tvrtka
Razvoj golf d.o.o. obvezala da će u
realizaciji projekta izgradnje golfskoga igrališta i pratećih sadržaja na
Srđu u svim građevinskim radovima
angažirati dubrovačke građevinske
tvrtke koje zadovoljavaju ekonomske i tehničke kriterije. Ako dubrovačke tvrtke ne bi mogle izvršiti
neke poslove, onda će se angažirati
isključivo druge hrvatske tvrtke.
Gradnja sportsko-rekreacijskog centra s igralištima za golf i turističkim
naseljima, vrijednog 1,2 milijarde
eura, trebala bi započeti 1. svibnja
2012. godine.
ß
PROBIJEN TUNEL KRAJ
MJESTA TURKI
Radnici zagrebačke tvrtke Viadukt
d.d. 25. su ožujka 2011. probili tunel
dug 85 metara koji se nalazi nepos
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redno uz viseći most Turki – Grintovac, gotovo kilometar od mjesta Turki
u Gorskom kotaru.
Dio je to buduće dionice Gašparski
most – Ložac, duljine 5,3 kilometra,
prometnice koja će riješiti prometne
probleme Kupske doline s hrvatske
strane jer za sada postoji cesta uz
obalu Kupe samo na slovenskoj strani.
Radovi na proširenju dionice Gašparski most – Ložac traju od 2010., a
probijanjem tunela učinjen je veliki
korak naprijed ka konačnom ostvarenju izgradnje te prometnice koja
će puno značiti za cijeli čabarski kraj.
ß
NOVOSTI IZ TVRTKE
INGRA D.D.
Poslovi u Rusiji
Ingra d.d. zaključila je s ruskim tvrtkama Mašinoimport i Interaktiva
sporazum o poslovnoj suradnji čime
se Ingri d.d. otvaraju nove mogućnosti za izvođenje infrastrukturnih
radova i investicijskih projekata na
području Ruske Federacije, stoji u
obavijesti Ingre d.d. objavljenoj 8.
travnja 2011. na Zagrebačkoj burzi.
Tijekom boravka delegacije ruskih
tvrtki u Ingri d.d. vođeni su razgo

vori o mogućim područjima i oblicima suradnje te su razmotreni konkretni projekti od obostranog interesa s područja energetike, izgradnje
prehrambenih i industrijskih postrojenja te izgradnje i rekonstrukcije
luka, stadiona i turističkih građevina. Usuglašeno je i da se zajednička
poslovna suradnja proširi i na tržišta
trećih zemalja.
Posao u Iraku
Ingra d.d. je 12. travnja 2011. zaključila novi ugovor u Iraku te će
uskoro započeti s aktivnostima na
projektu rehabilitacije hidroelektrane Haditha.
Vrijednost radova je 5,8 milijuna
eura, a odvijat će se u dvije faze.
Radovi će obuhvatiti rehabilitaciju
turbina, generatora i pripadajuće
opreme na jedinici broj jedan. Uključujući isporuku opreme, izvođenje radova trajat će 24 mjeseca. Nakon što obnovi prvu jedinicu Ingra
d.d. planira nastavak radova na rehabilitaciji ostalih pet jedinica HE
Haditha. Tijekom osamdesetih godina Ingra d.d. bila je nositelj ugovora za izgradnju kompletne HE
Haditha što joj je omogućilo sklapanje ovog posla.
A. Vlahović
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