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Predmet: Rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
INA-Industrija nafte, d.d. primila je 1. kolovoza 2011. Rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
vezane za Odobrenja istražnih prostora ugljikovodika Sava, Drava i Sjeverozapadna Hrvatska. Tim Rješenjima
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva oduzima Ini Odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina u
navedenim istražnim prostorima.
Ta rješenja imaju izravan negativan utjecaj na redovno poslovanje kompanije i na njezine investicijske planove.
Oduzeta Odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina odnose se na Istražne prostore ugljikovodika koji su bili
produženi do 31. prosinca 2015. (nakon isteka 31. prosinca 2010.), pod uvjetom da istražni radovi započnu prije
31. ožujka 2011., da se imenuju voditelji projekta i da se Ministarstvo izvještava svakih šest mjeseci.
Posljednjih nekoliko godina, dok je INA poslovala sa značajnim gubicima, naše su aktivnosti bile koncentrirane
na stabilizaciju Ininih financija te na investicijske projekte koji su bili od velike važnosti kako za Hrvatsku, tako i
za Inine dioničare (modernizacija rafinerija, ulaganja u Siriji i Sjevernom Jadranu), a kako bi Inu postavili na put
održivog rasta.
Stoga, u to vrijeme INA nije bila u mogućnosti alocirati onoliko sredstava koliko je planirala u istražne aktivnosti
u kontinentalnoj Hrvatskoj.
Usprkos izazovnim okolnostima, INA je nastavila s međugraničnim istražnim aktivnostima te je otkrila naftu i plin
u nekoliko projekata u Hrvatskoj u posljednje 2 godine (Zalata-Dravica), dok je istovremeno pokrenula rizične
samostalne istražne aktivnosti u kontinentalnim krajevima Hrvatske 2010. godine (Selec 1), te je već najavila
aktivnosti u tim i drugim blokovima za 2011. godinu (bušenje dvije istražne bušotine na kopnu i nastavak
aktivnosti u SZ Hrvatskoj i na području Dinarida).
U međuvremenu su značajni napori uloženi u pripremu projekta za istraživačke aktivnosti u kontinentalnoj
Hrvatskoj te su u skladu s tim pripremljeni i detaljni radni planovi za ta istražna područja. INA će nastaviti
intenzivne istraživačke aktivnosti u sljedećim godinama na područjima za koje posjeduje Odobrenja za
istraživanje ugljikovodika u Hrvatskoj (Istočna Slavonija, JZ Sava, Jadran, Dinaridi), kao i u inozemstvu (Sirija,
Egipat i Angola).
Usprkos tome, INA je jedini subjekt u Hrvatskoj trenutno, koji raspolaže potrebnom opremom i posjeduje
adekvatno znanje i iskustvo da ubrza istražne aktivnosti u kontinentalnoj Hrvatskoj
Kompanija će u međuvremenu službeno zatražiti povlačenje spomenutih Rješenja u interesu daljnjeg razvoja
kompanije, kao važnog gospodarskog subjekta u Hrvatskoj.
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