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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Željka Lenarta, 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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Predmet:

Zastupničko pitanje inr. sc Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade RH

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“ br. 81/13)
upućujem slijedeće pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade RH:

S obzirom na nedavno imenovanje Đure Popijača, novim predsjednikom Uprave
Petrokemije Kutina, zanima nas kakvi su planovi Vlade RH s ovom tvrtkom? Hoće li se ići u
postupak privatizacije? Na koji način će se to izvršiti i u kojem roku? Kakav je plan sa
zaposlenicima?

Obrazloženje:

Petrokemija Kutina je još jedan od vrlo rijetkih industrijskih pogona u Republici Hrvatskoj.
Važnost Petrokemije Kutina za poljoprivredu je vrlo velik iz nekoliko razloga, proizvodi
kvalitetno gnojivo za stabilan prinos poljoprivredne proizvodnje, osigurava opskrbu kvalitetnim
umjetn im gnoj ivom.
Tu je i multiplikativni efekt, sigurnost plinske opskrbe, jer znamo da Petrokemija troši najviše
plina u ljetu kada ga ne troše domaćinstva, treba spomenuti i HZ Cargo koji jedan veliki dio
prijevoza obavlja upravo robom iz Petrokemije, autoprijevoznike koji također obavljaju prijevoz
gnojiva po cijeloj državi i inozemstvu iz Petrokemije.
Treba spomenuti i stanovništvo cijele moslavačke regije te Novske i Garešnice jer u Petrokemiji
radi veliki broj ljudi koji ostvaruju egzistenciju za svoje obitelji.

Ovih dana stvorena je nova upravljačka struktura tj. promijenjen je predsjednik uprave, pa
očekujemo i nove poteze odnosno novu politiku koja će prvenstveno stvoriti uvjete za
zadržavanje svih zaposlenika ako ne i povećavanje broja.
S obzirom da Vlada RH donosi odluku o sudbini Petrokemije Kutina, apeliramo na Vladu da
donese takvu odluku da Petrokemija Kutina ostane u pretežito državnom vlasništvu, jer je to
strateški i industrijski pogon koji je ključan za stabilnost poljoprivredne proizvodnje.

S poštovanjem!

ZASTUPNIK

