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Predmet: - Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Martini Dalić, potpredsjednici
Vlade Republike Hrvatske i ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta u
Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 37 zastupnika u Hrvatskome saboru)
— očitovanje Vlade Republike Hrvatske

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021—12/18-08/03, urbroja: 65-18-03, od 21.
ožujka 2018. godine

Na temelju članka 125. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne
novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske o Prijcdlogu za pokretanje
pitanja povjerenja dr. sc. Martini Dalić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici
gospodarstva, poduzetništva i obrta u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 37 zastupnika
u Hrvatskome saboru), daje slj edeće

OČITOVANJE

Vlada Republike Hrvatske odbija sve navode iz Prijedloga za pokretanje
pitanja povjerenja dr. sc. Martini Dalić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici
gospodarstva, poduzetništva i obrta u Vladi Republike Hrvatske kao neutemeljene i

neosnovane, te ističe da nema osnove za izglasavanje nepovjerenja.

U Prijedlogu za. pokretanje pitanja povjerenja predlagatelji pogrešno navode
dužnost koju obavlja dr. sc. Martina Dalić s obzirom da je ona potpredsjednica Vlade i
ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta, a ne kako navode predlagatelji potpredsjednica
Vlade i ministrica gospodarstva.

Nadalje, predlagatelji ističu šest točaka u kojima navode razloge za svoj
zahtjev, a temeljem kojih dovode u pitanje njenu vjerodostojnost u smislu daljnjeg obnašanja
dužnosti potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta. U odnosu na
navedene razloge, Vlada Republike Hrvatske se očituje kako slijedi:



U vezi s točkama 1., 2., 3. i 4. Prijedloga ističe se da je Vlada u okviru svojih
ustavnih i zakonskih ovlasti predložila Hrvatskome saboru donošenje Zakona o postupku
izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (u
daljnjem tekstu: Zakon) kojegje Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 6. travnja 2017.
godine, te je Zakon stupio na snagu 7 travnja 2017 godine.

Stupanjem na snagu Zakona osiguran je jednak pravni okvir za preventivno
restrukturiranje trgovačkih društava koja udovoljavaju kriterijima sistemskog značaja za
Republiku Hrvatsku, a koja se nađu u gospodarskim poteškoćama.

Otvaranje postupka izvanredne uprave nad sustavom Agrokor zatražila je 7.
travnja 2017. godine, tadašnja Uprava Agrokora predvođena predsjednikom Uprave Ivicom
Todorićem. Trgovački je sud u Zagrebu, u skladu s odredbama Zakona, 10. travnja 2017.
godine donio rješenje o otvaranju postupka izvanredne uprave u kompaniji Agrokor te na
prijedlog Vlade imenovao tadašnjeg izvanrednog povjerenika Antu Ramljaka.

Predlaganjem Zakona Vlada je reagirala učinkovito i pravovremeno na način
da je predložila zakonodavno rješenje usmjereno na očuvanje ukupne gospodarske, socijalne i
financijske stabilnosti. Provedba postupka izvanredne uprava u Agrokoru os'igurala je
stabiliziranje stanja u Agrokoru kroz isplatu starih dugova prema dobavljačima, pokretanje
proizvodnje u proizvodnim kompanijama čiji je rad bio gotovo obustavljen, normalizaciju
aktivnosti u kompanijama koje se bave poljoprivrednom i stočarskom proizvodnjom,
stabiliziranje funkcioniranja maloprodaje, kao i sigurnost radnih mjesta i redovitu isplatu
plaća. Na ovaj je način izvanredna uprava očuvala vrijednost u Agrokoru, a time i vrijednost
za vjerovnike kao osnovu postizanja nagodbe i naplate potraživanja vjerovnika te daljnju
održivost kompanije.

U točki 2. Prijedloga, predlagatelji navode da je temeljem članka 12. stavka 9.
Zakona obveza izvanrednog povjerenika da svaki mjesec do prihvaćanja nagodbe podnosi
izvješće središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove gospodarstva, san etodavnom
tijelu, sudu i vjerovničkom vijeću o gospodarskom i financijskom stanju dužnika te o
provedbi mjera predviđenih samim Zakonom. Od početka provedbe postupka izvanredne
uprave u kompaniji Agrokor izvanredna uprava kontinuirano i transparentno podnosi redovita
mjesečna izvješća Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Trgovačkom sudu,
privremenom vjerovničkom vijeću i savjetodavnom vijeću. Od studenoga 2017. godine u
mjesečnim izvješćima se objavljuju troškovi savjetničkih usluga kao dio troškova izvanredne
uprave. Vlada ovim putem ističe da su sva mjesečna izvješća izvanredne uprave u sustavu
Agrokor javno dostupna na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i
obrta (www.mingo.hr) isto kao i trgovačkog društva Agrokor d.d. (www.agrokor.hr) slijedom
čega su svi zainteresirani dionici i cjelokupna javnost upoznati sa svim aktivnostima i
mjerama koje izvanredna uprava poduzima s ciljem restrukturiranja kompanije i postizanja
nagodbe.

Nadalje, u postupku provedbe izvanredne uprave, s obzirom na složenost
odnosa kod tako velikih sustava trgovačkih društava od sistemskog značaja, prema članku 12.
stavku 11. Zakona propisano je da će izvamedni povjerenik u roku od 30 dana od1menovanja
odabrati savjetnika za restrukturiranje, i po potrebi revizore, pravne savjetnike i druge
savjetnike specijalizirane za pojedina područja.



Stoga, u odnosu na točku 3. Prijedloga u kojoj se navodi da je bivši izvanredni
povjerenik Ante Ramljak angažirao savjetnika za restrukturiranje AlixPartners s
podizvođačima, Vlada ističe da navedena tvrdnja nije točna. Bivši izvanredni povjerenik Ante
Ramljak je sukladno navedenoj odredbi Zakona, a temeljem međunarodnog poziva za
podnošenje ponuda, angažirao savjetnika za restrukturiranje AlixPartners. AlixPaitners su
angažirali podizvođače što su predstavnici ove kompanije istaknuli u nekoliko navrata
tijekom javnih nastupa. Dakle, podizvođače je angažirao po vlastitoj prosudbi i temeljem
vlastite provj ere AlixPartners.

Isto tako, u odnosu na daljnje navode iz točke 3. Prijedloga, Vlada ističe da je
bivši izvanredni povjerenik raskinuo radni odnos sa svojim bivšim poslodavcem 10. travnja
2017. godine, a što se tiče evidencija o zaposlenima, one su odgovornost bivšeg poslodavca
izvanrednog povjerenika.

U odnosu na točku 4. Prijedloga u kojoj predlagatelji navode da je prema
Zakonu za angažman savjetnika za restrukturiranje potrebna prethodna suglasnost
Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, slijedom čega je potpredsjednica Vlade i
ministrica dr. sc. Dalić morala odobriti odabir izvanrednog povjerenika te joj nisu mogli ostati
nepoznati detalji o podizvođačima, Vlada ističe da članak 12. stavak 11. Zakona propisuje da
je savjetnik za restrukturiranje pravna osoba koja mora imati iskustvo i reference u sličnim
poslovima. Iz odredaba Zakona jasno proizlazi da davanje suglasnosti Ministarstva znači
davanje suglasnosti na pravnu osobu i njezine reference koja upravo tim referencama i
ugledom jamči za kvalitetu svojih usluga. Slijedom ove odredbe Zakona, uz prethodnu
suglasnost Ministarstva 24. travnja 2017. godine, bivši izvanredni povjerenik Ante Ramljak je
temeljem međunarodnog poziva za podnošenje ponuda, angažirao savjetnika za
restrukturiranje AlixPartners. Osobe koje čine tim AlixPartners—a u Agrokoru (njih 34)
predmet su samostalnog odlučivanja AlixPartners-a te na konkretne osobe uključujući i tzv.
podizvođače koje su AlixPartners uključili u svoj tim i s njima povezane detalje
potpredsjednica Vlade i ministrica nije niti mogla, niti trebala davati suglasnost.

U odnosu na točku 5. Prijedloga u kojoj predlagatelji navode "...da se
pozpredsjednica Vlade i ministrica u nekoliko navrata javno zalagala za izgradnju
termoelektrane na rijeci Perači" Vlada ističe da u Republici Hrvatskoj ne postoji rijeka s
imenom Peruća. U Republici Hrvatskoj postoji rijeka Cetina na kojoj je 1958. godine
podignuta brana Peruća čime je potopljeno naseljeno područje veličine oko 15 km2 i stvorena
umjetna akumulacija nazvana Perućko jezero koje se koristi za reguliranje rada hidroelektrana
Peruća, Dale i Zakučac.

Ukoliko su predlagatelji u svom Prijedlogu imali na umu prijedlog projekta za
izgradnju kombi kogeneracijske plinske elektrane na prostoru negdašnjeg kamenoloma na
obali umjetnog akumulacijskog jezera Peruća tada Vlada ističe da su svi stavovi
potpredsjednice Vlade i ministrice definirani stavovima i aktima resornih ministarstava i tijela
državne uprave zbog čega Vlada u cijelosti odbacuje tvrdnje da je potpredsjednica Vlade i
ministrica iznosila neistinite tvrdnje.

Naime, potpredsjednica Vlade i ministrica, koja je po Zakonu o strateškim
investicijskim projektima (Narodne novine, br. 133/13, 152/14 i 22/16) i predsjednica
Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, zaprimila je zahtjev za
uvrštenjem gore navedenoga projekta na Dnevni red sjednice Povjerenstva koja je bila



planirana za 29. prosinca 2016. godine, a koji je sadržavao dokumentaciju kojom se dokazuje
da projekt udovoljava kriterijima iz Zakona, uključujući i mišljenja nadležnih tijela državne
uprave.

Spomenuta dokumentacija uključuje pozitivna mišljenja Ministarstva zaštite
okoliše i prirode od 12. listopada 2016. godine (potpisano od tadašnjeg ministra zaštite
okoliša i prirode Slavena Dobrovića), Ministarstva pravosuđa od 12. rujna 2016. godine
(potpisano od tadašnjeg ministra Ante Šprlje), Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uređenja od 27. rujna 2016. godine uključujući i potvrdu da je predmetni zahvat u obuhvatu
Prostornog plana Splitsko—dalmatinske županije i Prostornog plana uređenja Općine Hrvace,
tadašnjeg Ministarstva gospodarstva od 28. listopada 2016. godine (potpisano od tadašnjeg
državnog tajnika Lea Preleca), Ministarstva kulture od 21. rujna 2016. godine i Državnog
ureda za upravljanje državnom imovinom od 23. rujna 2016. godine, dok su negativno
mišljenje dostavili Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede.

Dana 28. prosinca 2016. godine, dan prije održavanja sjednice Povjerenstva,
predsjednik Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
kao ovlašteni predlagatelj, zatražio je da se točka koja se odnosi na predmetni projekt skine s
Dnevnog reda Povjerenstva kako bi se provele dodatne radnje. Ovom je zahtjevu
potpredsjednica Vlade i ministrica udovoljila.

.Mogućnost izgradnja plinske elektrane na akumulacijskom jezeru Peruća
uključena je u Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske koju je Ilrvatski sabor donio
13. listopada 2017. godine i to jednoglasno, sa 116 glasova "za" i za koju su glasovala 22
zastupnika koji su ujedno predlagatelji Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja
potpredsjednici Vlade i ministrici.

U odnosu na točku 6. Prijedloga Vlada odbacuje sve navode kao neosnovane.
Vlada ističe daje 18. ožujka 2015. godine, tadašnja Vlada pod vodstvom Zorana Milanovića
donijela odluku kojom je predloženo Nadzornom odboru INA d.d. da za članove Uprave INA
d.d. izabere Niku Dalića, Ivana Krešića i Davora Mayera. Potpredsjednica Vlade i ministrica
dr. sc. Martina Dalić nije bila članica Vlade koja je donijela ovu Odluku. U razdoblju nakon
19. listopada 2016. godine, od kada je dr. sc. Martina Dalić članica Vlade, Vlada niti na
jednoj svojoj sjednici nije odlučivala o pitanjima vezanim uz bilo kojeg člana Uprave INA
d.d., pa tako niti o pitanjima vezanim uz Niku Dalića. Dodatno, potpredsjednica Vlade je više
puta javno, bez ikakva pritiska i obveze, istaknula da će se izuzeti iz svih odluka koje se
odnose na osobna pitanja vezana uz njezinog supruga čime je na vrijeme otklonila svaku
sumnju u integritet i vjerodostojnost svoga rada. S druge strane, potpredsjednica Vlade i
ministrica nikada nije izjavila da će se izuzeti iz bilo kojih obveza i poslova koji ulaze u
djelokrug poslova potpredsjednice Vlade i ministrice. Tako je potpredsjednica Vlade i
ministrica, komentirajući ovo pitanje 18. siječnja 2017. godine izjavila: "Radim u skladu s
ovlastima i Zakonom o Vladi i tako ću nastaviti i dalje". U skladu s ovim potpredsjednica
Vlade i ministrica dnevno obavlja svoje poslove i zadatke što uključuje njeno sudjelovanje na
Drugom Regionalnom digitalnom Summitu, koji se održao 25. i 26. siječnja 2018. godine u
Budimpešti, prilikom kojeg je održan sastanak s ministrom nacionalnog gospodarstva
Mađarske Mihályjem Vargom, kao i spomenuti sastanak s predstavnicima sudioničara u INA
d.d.



Iz svega navedenoga proizlazi da su svi navodi u Prijedlogu za pokretanje
pitanja povjerenja dr. sc. Martini Dalić, potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Vladi Republike Hrvatske neosnovani i neutemeljeni, stoga se
predlaže Hrvatskome saboru da odbije donijeti odluku o iskazivanju nepovjerenja dr. sc.
Martini Dalić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici gospodarstva,
poduzetništva i obrta.

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim očitovanjem biti nazočni na
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela Vlada je odredila mr. sc. Andreja
Plenkovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i dr. sc. Martinu Dalić, potpredsjednicu
Vlade Republike Hrvatske i ministricu gospodarstva, poduzetništva i obrta.
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