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PREDMET: INICIJATIVA ZA ODREĐIVANJE POTICAJNE CIJENE VODE PROIZVOĐAČIMA
POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
Poštovani,
Obraćam Vam se sa zamolbom da razmotrite našu inicijativu za određivanje poticajne cijene vode za
poljoprivredno prerađivačke tvrtke na području središnje Istre i ostalih dijelova Istre gdje još postoje slične tvrtke.
Nakon što je tvrtka Puris d.d. 05. rujna 2012. sa tvrtkama kćerima otišla u stečaj, općina Sv. Petar u Šumi i
cijela središnja Istra našle su se u teškoj situaciji. Pogon Mesne industrije i pročistača smješteni su u općinskoj
poslovnoj zoni „Škripelj“ na površini od ukupno 50.481 m². U Purisu je do pokretanja stečaja bio zaposlen svaki
četvrti radno sposobni žitelj Općine koji su punili proračun sa oko 30 % poreznih prihoda Općine.
Nedavno je Puris dobio novu priliku kroz davanje u najam poslovne cjeline koja uključuje Mesnu industriju i
određen broj peradarskih farmi u kojima će se ponovno pokrenuti proizvodnja, a u pogonu Mesne industrije će se
obraditi znatne količine peradi, prerađevina i zaposliti radnici. Novi najmoprimac istaknuo je namjeru da će u
konačnici sa svojim strateškim partnerima preuzeti(kupiti) poslovnu cjelinu s ciljem razvoja tvrtke i proizvodnje.
Sagledavajući tešku gospodarsku situaciju, a posebice u tvrtkama koje se bave poljoprivredno prerađivačkom
djelatnošću predlažem da se razmotri naša inicijativa koja će uvelike doprinijeti očuvanju peradarskog biznisa u Istri,
a značajna je za konačni ulazak strateških ulagača u Puris d.d. u stečaju. Pogoni za klanje, obradu i preradu
peradarskoga mesa zbog specifične tehnologije veliki su potrošači vode( od 10.000 do 20000 m³ mjesečno).
Predlažemo da se za takvu proizvodnju odredi poticajna cijena vode, na nivou cijene vode za
navodnjavanje koja je oko tri puta jeftinija od sadašnje industrijske cijene.
Držimo da će u novonastalim okolnostima takva mjera biti poticaj za opstanak proizvodnje u Purisu i
ostalim poljoprivredno prehrambenim industrijama u Istri i očuvanju više stotina radnih mjesta.
Istarska županija i tvrtka Istarski vodovod na taj način može pokazati ostalim institucijama u RH kako se sa
malo fleksibilnosti i razumijevanja može pomoći gospodarstvu u ovim teškim trenucima.
U ime općine Sv. Petar u Šumi molim Vas da prihvatite inicijativu i na taj način pomognete oporavku
istarskog gospodarstva.
S poštovanjem,
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Načelnik
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