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PREDMET:   Župan Zlatko Komadina s Upravom i sindikatom Dine  

- priopćenje, dostavlja se- 
 
  
 Župan Zlatko Komadina i zamjenik župana Marko Boras Mandić  sastali su se 
danas s predstavnicima Dina Petrokemije Omišalj,  predsjednikom Uprave Fabiom 
Giacomettiem, predsjednikom Radničkog vijeća Alfredom Davanzom i predsjednikom 
sindikata Predragom Mihaljevićem, koji su zatražili  pomoć Županije  u konačnom 
razrješenju dvogodišnje poslovne agonije tvrtke.  Predsjednik Uprave rekao je da su 
upravo danas predali riječkom Trgovačkom sudu  prijedlog predstečajne nagodbe kojeg 
je potpisalo 72 posto vjerovnika,  čime su ispunjeni zakonski uvjeti da se nagodba i 
prihvati što bi se moglo dogoditi unutar naredna dva mjeseca.  Istaknuto je nadalje da je  
prodaja terena za budući LNG terminal  HEP-u, čime bi se namaknula sredstva za 
isplatu hipotekarnih vjerovnika i duga radnicima, a riječ je o 11 neisplaćenih plaća, 
ključna za uspješno okončanje predstečajne nagodbe i pokretanje proizvodnje. Svako 
odgađanje, kako je istaknuo Giacometti, ugrožava taj proces koji osigurava opstojnost 
Dina Petrokemije. Župan Komadina obećao je da će apelirati prema resornom 
ministarstvu gospodarstva i Skupštini HEP-a da ubrzaju odlučivanje o kojem ovisi 
sudbina ove važne izvozne tvrtke. Imamo jedinstvenu priliku da  obnovimo proizvodnju 
koja je važna za hrvatski izvoz, da se isplati dug prema radnicima i praktički, uz 
minimalne napore, pokrenu pogoni. Ne smije se dozvoliti da oni postanu staro željezo. 
Županija itekako ima interes da se čim prije razriješi ova situacija, rekao je župan.   

Predsjednik radničkog vijeća Alfredo Davanzo naglasio je da je Dina uvijek imala 
dobru podršku lokalne samouprave i Županije, ali da je to jedino što je dobro u ovom 
slučaju. Izjavio je da Ministarstvo gospodarstva ne ispunjava svoje obveze prema Dini, 
potpisane sporazume i ne želi potaknuti proizvodnju u Hrvatskoj. Kada bi Dina 
poslovala, kaže Davanzo, hrvatski BDP porastao bi za 0,5 posto. Ministarstvo zaštite 
okoliša također zanemaruje problem Dine, a tu je i Ministarstvo pravosuđa koje nije 
prikupljalo dokaze protiv vlasnika Roberta Ježića dok još nije bilo kasno. Davanzo je 
zaključio svoje izlaganje rekavši da vlasnik ne može slobodno ploviti Jadranom dok 
ugrožava pola države "petrokemijskom industrijom kojom se više ne bi htio igrati". 

Zamjenik župana Marko Boras Mandić rekao je da ovom situacijom svi gube: 
radnici, Općina Omišalj, Županija, država, gospodarstvo... Županija će napraviti sve što 
je u njenoj moći kako bi se ubrzao postupak rješavanja ove situacije. Cilj je da se nađe 



novi vlasnik, da se cijelo to područje stavi u funkciju. Što se tiče sigurnosne situacije, 
kazao je Boras Mandić, županijski Stožer za zaštitu i spašavanje je u stanju pripravnosti 
jer sustav kao što je Dina uvijek predstavlja potencijalnu ekološku opasnost. 
           
              Unaprijed se zahvaljujemo na objavi i srdačno vas pozdravljamo 
 
 S poštovanjem,  
         
 

     Privremena pročelnica 
 

                            Nada Milošević  

              
 
DOSTAVITI:                                 
1.NASLOVU 
2.ARHIVA, ovdje 
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