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VINKOVAČKA TVRTKA LANI POVEĆALA BROJ ZAPOSLENIH

Eurco tržište regije osvaja i sanacijom odlagališta otpada
Objavljeno: 6.7.2011

Vinkovačka tvrtka Eurco, koja je u segmentu rušenja
industrijskih objekata lider u Hrvatskoj te jedna od najvećih
svjetskih tvrtki, osim osnovne djelatnosti rušenja, odnosno
uklanjanja građevinskih objekata, sve se više okreće i novim
segmentima u poslovanju - prije svega sanaciji odlagališta
otpada i zaštiti okoliša.
Dijelom je to posljedica gospodarske krize koja je zahvatila građevinarstvo, pa je, posebice u
Slavoniji, sve manje gradilišta koja je prethodno potrebno raščistiti rušenjem, a dijelom je riječ o
novoj orijentaciji i profilaciji ove vinkovačke tvrtke.
- U segmentu zaštite okoliša tijekom prošle godine ugovorili smo nekoliko značajnih projekata.
Prije svega, riječ je o sanaciji odlagališta Bikarac u Šibeniku, projekta koji je financiran iz
programa IPA, gdje je Eurco uključen u izvođenje radova kao glavni podizvođač, kaže Željko
Marić, direktor Eurca. Ovime su si otvorili vrata u sličnom segmentu poslovanja i na tržištima
BiH te Srbiji, gdje su uključeni u sanaciju odlagališta u Zenici i Smederevu. U Smederevu su,
primjerice, uključeni u gradnju odlagališta neopasnog industrijskog i građevinskog otpada. Kako
je strategijom upravljanja komunalnim otpadom u Hrvatskoj predviđeno 14 regionalnih
odlagališta, u Eurcu se nadaju da će i u tome segmentu naći svoje mjesto na tržištu. No, Eurco se
bavi i gradnjom industrijskih i gospodarskih objekata posebnih namjena.
- Ovih dana tako završavamo radove na gradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Donjem
Miholjcu, kojega radimo za partnera Siemens Hrvatska, kaže Marić, te dodaje kako su ovi
angažmani bili jedan od razloga što su bili među rijetkim tvrtkama koje su prošle godine povećale
broj djelatnika. Jednako tako u razvojnoj strategiji je naglasak stavljen na nastavak ulaganja u
strojni park i opremu. Poslova u segmentu rušenja industrijskih objekata ove godine ipak je nešto
manje, na području istoka Hrvatske u Eurcu bilježe tek uklanjanje silosa u krugu Vupika, dok je
većina poslova u tom segmentu vezana uz područje Zagreba i Dalmacije.
- Ove godine izvršili smo jedno veliko rušenje u Splitu na području Mejaši, gdje je planirana
gradnja novog stambeno-poslovnog kompleksa koji će uskoro postati nova odrednica grada
Splita, prokomentirao je, zaključno, Marić.
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