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PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 

 

U proteklih nekoliko mjeseci INA, jedna od najuspješnijih hrvatskih kompanija, koja zapošljava 

više od 8.000 radnika, izložena je neutemeljenim administrativnim odlukama koje izravno utječu na 

smanjenje prihoda, a time se i izravno udara na investicijski potencijal INE, smanjuju se sredstva 

predviđena za istraživanje i razvoj te se time izravno ugrožavaju radna mjesta radnika INE. 

Birokratska odluka Vlade kojom se HEP-u prebacuje opskrba distributera plinom u segmentu 

kućanstava je nerazumna iz više razloga. Naime, za tvrtku Prirodni plin opskrba plinom je osnovna 

djelatnost - riječ je o povezanom poslovnom procesu koji se u istom poslovnom sustavu nadovezuje na 

crpljenje prirodnog plina i prodaju distributerima. Temeljem takve odluke distributerima je već plin 

skuplji, a samo je pitanje vremena  kad će poskupiti za građane. U vremenu dok raste broj 

nezaposlenih, a gospodarska aktivnost stagnira ili se smanjuje, svako povećanje troška za kućanstva 

u Hrvatskoj potpuno je neodgovorno, pogotovo što ININ Prirodni plin to radi efikasnije i dokazano 

jeftinije. Najnovijom odlukom da se Prirodni plin u nekoliko dana riješi svojih zaliha iz kapaciteta 

podzemnog skladišta u Okolima, toj se kompaniji nanosi šteta od dodatnih 500 milijuna kuna.  

Zaključno, administrativna odluka Vlade suprotna je načelima slobodne tržišne utakmice te se 

radnicima INE i povezanih društava poručuje da su njihova radna mjesta manje vrijedna premda se 

INA u svim segmentima dokazala i kao poslodavac i kao pružatelj usluga. 

U posljednje vrijeme svjedoci smo pompozno najavljenih izjava o mogućim velikim nalazištima 

nafte i plina u Jadranu i seizmičkim mjerenjima od strane kompanije Spectrum koja neće pokazati ništa 

što ININI vrsni stručnjaci već nisu istražili u posljednjih 30 godina. Podsjećamo, INI su također oduzete 

koncesije na kopnu (Sava, Drava, Sjeverozapadna Hrvatska) i time joj je izravno nanesena šteta od 

250-350 milijuna kuna na godišnjoj razini. Za kraj pitamo odgovorne, jesu li vam važna radna mjesta u 

INI? 
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