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Otvoreni poziv
v.d. predsjedniku Mesiću i gđi. Đurđi Adlešić
Ovim putem pozivam v.d. predsjednika Mesića i gđu. Đurđu Adlešić u Beli
Manastir kako bi se uvjerili u postojanje tvornice biorazgradive plastike, EcoCortec. Tom
prilikom gđa. Adlešić mogla bi se osvjedočiti kako EcoCortec nije politička tvornica,
kako ju je ona nazivala tijekom prošlih predsjedničkih izbora, već najmodernija tvornica
ovakvog tipa u Europi. Isto tako predsjednik bi nakon posjeta mogao obavijestiti svoj
ured koji nas je prozivao da se bavimo veletrgovinom, kako se mi ustvari bavimo
proizvodnjom i to koristeći nove tehnologije u proizvodnji biorazgradive ambalaže.
Možda bi se ipak djelomično moglo priznati kako se EcoCortec, hrvatska firma s
hrvatskim proizvodom bavi trgovinom, izvozeći 85% svoga proizvodnog programa na
europsko tržište.
Iako se radi o tvornici izgrađenoj u poslovnoj zoni Grada Belog Manastira,
području od posebne državne skrbi, hrvatskom jalu nema granica. Mesićevac Radaković,
direktor Erste Korumpische banke, u dogovoru s Bandićevim plaćenikom u Skupštini,
Delačem, i lokalnim osječkim šerifima Buljubašićima i Androjićem po naredbi
Pantovčaka odlučili su sabotažom uništiti ovaj za Baranju i cijelu Hrvatsku izuzetno
važan projekt. Budući da je vladajuća stranka na vlasti i u Belom Manastiru njima je
itekako u interesu da u izbornoj godini, ova prva i najveća tvornica u poslovnoj zoni,
bude otvorena. Iz pouzdanog izvora u Ministarstvu gospodarstva došla je informacija da
je HBOR dobio nalog s Pantovčaka da po svaku cijenu sabotira završetak izgradnje
EcoCortec-a u Belom Manastiru. HBOR uz Hrvatski fond za privatizaciju dvije su
institucije odgovorne za korumpciju i privatizacijsku otimačinu u Hrvatskoj poslije
Domovinskog rata.
Ja sam tijekom parlamentarnih izbora 2003. najavio početak realizacije projekta
EcoCortec, postavio kamen temeljac i za razliku od mnogih hrvatskih političara svoje
sam obećanje i ispunio. Stoga danas i pozivam predsjednika i gđu. Đurđu Adlešić da nas
posjete u tvornici koja je nikla iz tog kamena temeljca i koja je i u svom kratkom
postojanju već nagrađena CROPAK-om, prestižnom hrvatskom nagradom u području

ambalaže. Dokaz da je EcoCortec-ov proces prepoznat i u svjetskim razmjerima,
priznanje je dobiveno od strane Svjetskog udruženja proizvođača, distributera i potrošača
ambalaže koje je WorldStar nagradu ove godine dodijelilo upravo EcoCortec-ovim
proizvodima.
Zanima me koliko je još političara uložilo vlastita sredstva da otvore nove
pogone, u Hrvatsku dovedu nove tehnologije i otvore nova radna mjesta?

