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Predmet:  Zastupničko pitanje Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s gradnjom LNG terminala u 

Omišlju 

- odgovor Vlade  

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ivan Vilibor Sinčić, postavio je, sukladno s 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 

29/18), zastupničko pitanje u vezi s gradnjom LNG terminala u Omišlju. 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

Navodi načelnice Općine Omišalj, mr. sc. Mirele Ahmetović su neutemeljeni i 

netočni. U odnosu na navode načelnice Općine Omišalj, u nastavku Vlada Republike 

Hrvatske iznosi podatke koji dokazuju vođenje dijaloga s načelnicom Općine Omišalj, 

njezinim suradnicima kao i predstavnicima Primorsko-goranske županije. Naime, ministar 

zaštite okoliša i energetike je u više dogovorenih susreta razgovarao s načelnicom Općine 

Omišalj o gradnji LNG terminala, i to kako slijedi: 

 

 -  26. srpnja 2017. godine održano je svečano potpisivanje ugovora „Projekt Krk“ 

na marginama kojega su razgovarali o društvu DINA-Petrokemija d.d. i gradnji LNG 

terminala te ujedno dogovorili sljedeći susret 23. kolovoza 2017. godine   

 

 -  23. kolovoza 2017. godine u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i 

energetike ministar je održao sastanak s načelnicom i predstavnicima Općine Omišalj na 

kojem su uz ostale teme bile i teme DINA-Petrokemija d.d. i gradnja LNG terminala 

 

 -  23. listopada 2017. godine održan je radni sastanak u Općini Omišalj na kojem 

su uz ministra sudjelovala i dva dužnosnika ministarstva, zamjenik župana Primorsko-

goranske županije sa suradnicom te predstavnici jedinice lokalne samouprave, a teme su bile 

DINA-Petrokemija d.d. i LNG terminal 
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 -  7. studenoga 2017. godine u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i 

energetike održan je sastanak sa načelnicom i predstavnicima Općine Omišalj na kojem su uz 

ostale teme bile i teme DINA-Petrokemija d.d. i gradnja LNG terminala. Uz ministra sastanku 

su nazočili i pomoćnik ministra, direktor društva LNG Hrvatska d.o.o. i direktor Hrvatskih 

voda  

 

 -  20. prosinca 2017. godine u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i 

energetike, ministar je održao sastanak sa zamjenikom župana Primorsko-goranske županije i 

njegovim suradnicima. Jedna od tema vezana uz Primorsko-goransku županiju bila je i tema 

gradnje LNG terminala. 

 

Nastavno na drugo pitanje Vlada Republike Hrvatske ističe kako su navodi 

načelnice Općine Omišalj, mr. sc. Mirele Ahmetović u potpunosti netočni i neutemeljeni.  

 

Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike.  

 

 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

               mr. sc. Andrej Plenković 
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U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivana VUibora Sinčića, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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zastupnik Ivan Vilibor Sinčić
VrijPnl

U Zagrebu, 03. svibanj 2018.

- PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade 
Republike Hrvatske

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (NN 81/13, NNl 13/16, NN 69/17, NN 
29/18) upućujem g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, sljedeće 
zastupničko pitanje:

Poštovani premijeru,

molim Vas odgovore na sljedeća pitanja: _ _
1. Kako je moguće da ste na sjednici Sabora dana 11. travnja 2018. godine izjavili 

da Vlada Republike Hrvatske vodi dijalog sa čelnicima u Omišlju, vezano uz 
gradnju LNG terminala, kada načelnica Općine Omišalj gđa. Mirela Ahmetović 
u dopisu koji je poslala tvrdi suprotno (u privitku dostavljm predmetni dopis)?

2. Kako komentirate navode iz dopisa vezano uz ministra Tomislava Ćorića, koji je 
u dva susreta molio načelnicu da se suzdrži od istupanja u medijima?

Obrazloženje:

Zbog važnosti gradnje LNG terminala za Republiku Hrvatsku, molim Vas da mi odgovorite 
na gornja pitanja.

S poštovanjem.

Zastupnik

Ivan Vilibor Sinčić
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REPUBIJKA HRVATSKA 
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OMIŠALJ 
OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA; 023-01/18-01/18 
URBROJ; 2142-06-18-01-1 
U Omišlju, 13. travnja 2018.g.

Vlada Republike Hrvatske 
N/p predsjednika Vlade Andreja Plcnkovića

Trg svetog Marka 2 
10 000 Zagreb

PREDMET: Prihvatni terminal za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg 
terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a

Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

obraćam Vam se povodom sjednice Sabora Republike Hrvatske od dana 11. travnja 2018.gođine i 
Vašeg odgovora na pitanje uvaženog saborskog zastupnika gosp. Zlatka Hasanbegovića o 
projektu plutajućeg LNG terminala u Omišlju, u kojem ste pred prisutnim saborskim 
zastupnicima i medijima, dakle i građanima Republike Hrvatske izjavili da “Vlada vodi 
dijalog i sa čelnicima u Omišlju”. U šoku i s nevjericom propitujem mogućnost da ste svjesno, 
javno iznijeli laž i tako obmanuli kako gore spomenutog saborskog zastupnika i ostale prisutne 
saborske zastupnike, tako i građane Republike Hrvatske. Zbog osobnog uvjerenja daje potpuno 
nemoguće da predsjednik Vlade Vašeg ugleda kako u hrvatskim, tako i u europskim okvirima, 
svjesno, javno iznosi laž pred saborskim zastupnicima i građanima koji su ga birali i izabrali, 
mogućim držim da je ipak došlo do kaznenog djela počinjenog od strane meni nepoznate osobe, 
pa o projektu plutajućeg LNG terminala u Omišlju Vlada Republike Hrvatske vodi dijalog s 
nekim tko se lažno predstavlja čelnikom Općine Omišalj.
Naime, na lokalnim izborima za općinskog načelnika u Omišlju održanim dana 21. svibnja 2017. 
godine izabrana sam u prvom kiugu s 58,31% glasova (Prilog 1.: Konačni rezultati izbora 
za Općinskog načelnika Općine Omišalj, preslika osobne iskaznice s vidljivom fotografijom). 
Dana 12. listopada 2017. godine uputila sam dopis naslovljen na Vas i potpredsjednicu Vlade u 
kojem se, između ostalog, preporučam za razgovor o projektu LNG terminala. Do danas na taj 
dopis nisam dobila odgovor niti sam prisustvovala ijednom razgovoiu sa zakonskim
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predstavnicima Vlade (predsjednik, podpredsjednik) niti je itko iz bilo koje institucije koja 
sudjeluje u realizaciji projekta LNG terminala tražio ili odi-žao razgovor sa mnom u svojstvu 
predstavnika Vlade odnosno “u ime Vlade”. Na temu projekta plutajućeg LNG terminala 
razgovarala sam s gosp. Tomislavom Ćorićera, ministrom zaštite okoliša i energetike i to 
dana 23. listopada 2017. godine u Omišlju, a sukus tog razgovora bila je molba ministra da se u 
određenoj mjeri suzdržim od istupanja u medijima s negativnim stavom Općine Omišalj o 
projektu plutajućeg LNG terminala. Drugi i posljednji put razgovarala sam s gosp. 
Tomislavom Ćorićem, ministrom zaštite okoliša i energetike dana 07. studenog 2017. godine u 
Zagrebu, a sukus razgovora bila je visina novčane naknade koja se Općini Omišalj može ponuditi 
uz opetovanu molbu ministra da se u određenoj mjeri suzdržim od istupanja u medijima s 
negativnim stavom Općine Omišalj o istom projektu. Na tom sastanku ministar Ćorić ponudio je 
Općini Omišalj i realiziranje eventualnih projekata sredstvima Hrvatske eiektioprivrede i 
Hrvatskih voda. Kontekst ponude bio je kompenzacija za suzdržavanje od negativnih stavova o 
projektu.

Obzirom da projekt plutajućeg LNG terminala u Omišlju:

Lnije u skladu s prostomo-planskom dokumentacijom Općine Omišalj i Primorsko-goranske 
županije, odnosno isti ne postoji u prostornim planovima;
2. nije u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske što je potvrdila i sama Vlada RH na 
svojoj sjednici 01. veljače 2018,godine kada je u Odluku o strateškom projektu LNG terminala 
ugurala riječ ,,plutajući“ kako bi izbjegla sudske tužbe;
3. nije zasnovan na ekološki prihvatljivim standardima, već dapače, prema riječima Gorana 
Frančića, direktora LNG Hrvatska, da bi projekt bio jeftiniji i investitorima priskrbio veći profit, 
koristiti će se ekološki neprihvatljive metode uplinjavanja i ispiranja izmjenjivača;
4. ne donosi nikakve gospodarske koristi Općini Omišalj, otoku Krku niti Primorsko-goranskoj 
županiji već dapače, vrlo negativno utječe na našu stratešku gospodarsku granu - turizam i
5. protivan je demokratskim procedurama zajamčenim Europskom poveljom o lokalnoj 
samoupravi i U.stavom Republike Hrvatske, za razliku od kopnenog koji udovoljava svira 
navedenim argumentima,

kao načelnica Općine Omišalj koja je dužna štititi prava i interese stanovnika koji su me izabrali, 
nikad i ni za koju naknadu neću prihvatiti niti šutke promatrati kršenje zakonskih propisa, odluka 
Općinskog vijeća, uništavanje prostora i prirodnog okoliša, usporavanje razvoja, ugrožavanje 
kvalitete života i zdravlja ljudi, a posebno ignoriranje volje stanovnika ove općine.
Iskreno vjerujem da bi me u ovakvim moralnim i demokratskim načelima trebao podržavati svaki 
odgovoran građanin Republike Hrvatske, a posebno predsjednik Vlade koju su ti građani izabrali. 
Također, vjerujem i da bi beskompromisno poštivanje zakonskih propisa Republike Hrvatske i 
Europske unije trebalo biti osnova rada svih nas kojima su građani dali svoje povjerenje, pa i 
Vašeg osobnog rada.
Stoga Vas molim da me u najkraćem roku obavijestite o tome tko Je, kada i gdje u moje ime 
razgovarao s Vama ili od Vas imenovanim predstavnikom Vlade Republike Hrvatske ili ako se 
dijalog vodio pisanim putem, ljubazno molim preslike dopisa potpisanih u moje ime, sve kako 
bih izvršila prijavu nadležnim pravnim institucijama Republike Hrvatske.
Koristim priliku i ovim putem ponoviti ono Sto mjesecima javno govorim i pišem: Općina 
Omišalj podržava strateške projekte Republike Hrvatske, međutim, uz imperativ 
beskompromisnog poštivanja zakonskih propisa i zaštite prava i interesa svojih stanovnika. To
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srao mi u Omišlju, uostalom, kroz povijest i dokazali udomivši na svom malom prostoru čak 
4 (četiri) državna strateška projekta: "Dina Petrokemiju” (danas stotine tona kancerogenog 
opasnog otpada koje Država unatoč zakonskoj obvezi nije sanirala), postrojenje "3. maja” (danas 
potpuno ilegalan kamenolom pred kojim Država unatoč našim prijavama zatvara oči), Zračnu 
luku Rijeka, “Janafkopneni LNG terminal.
Konačno i ovim putem pozivam Vas u što skoriji posjet Općini Omišalj, kako bi smo uistinu 
uspostavili dijalog i kako bih Vas upoznala sa svim nezakonitim i štetnim karakteristikama 
projekta plutajućeg LNG terminala s kojim Vas, pretpostavljam, Vaši suradnici do danas nisu 
upoznali.

S osobitim poštovanjem. (^^^'ot^lŠAo^-^3|pćinska načelnica
^ Mirela Ahmetović
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* u privitku: Studija Makroekonomski učinci terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku, 
Ekonerg, TRACTEBEL Engineering, Inženjering za naftu i plin, Zagreb, siječanj 2016., 
financiran javnim novcem građana Republike Hrvatske i sufinanciran sredstvima Europske unije

DOSTAVITI:
• Naslovu
• Predsjednicima klubova zastupnika Hrvatskog sabora
• Županu Primorsko-goranske županije Zlatku Komadini

NA ZNANJE:
• Zastupnicima Hrvatskog sabora
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