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MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
gospođi
dr. sc. Martin i Dalić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ana-Marije Petiti, zastupnice 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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Ana-Marija Petin, zastupnik
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Predmet:
Dalić

Zastupničko pitanje ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta Martini

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“ br. 81/13)
upućujem slijedeće pitanje ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta Martini Dalić:
Može li se jo š jednom preispitati procedura koju prolaze hrvatske tvrtke prilikom izvoza kamena
u susjedne države, u odnosu na tvrtke koje uvoze kamen u Hrvatsku.
Nakon detaljne analize cjelokupnog postupka može se zaključiti da je izvoz kamena gotovo
onemogućen od strane susjednih država, Bosne i Hercegovine prvenstveno, ali i Srbije i
Mađarske.
Naspram toga, uvoz kamena je praktično olakšan različitim postupcima pojednostavljene
carinske i druge kontrole.
Obrazloženje;
Tvrtke iz Slavonije najviše opterećuje uvoz kamena iz Bosne i Hercegovine gdje se njihovi
kamenolomi pojavljuju kao dobavljači na vrlo bitnim projektima hrvatske države. Primjera za to
ima jako puno, počevši od VC koridora gdje je nekontrolirano i uz puno ustupaka s naše strane
uvezeno oko 5 milijuna kubika kamena. Nadalje svake se godine se u Hrvatsku uveze oko 1 mil
kubika kamena što je vjerojatno više nego što domaći proizvođači plasiraju na vlastito tržište
zajedno.
Primjera radi uvoznici kamena iz Bosne ne moraju cariniti kamen na samom graničnom
prijelazu, nego im je omogućeno tjedno carinjenje. Znači procedura uvoza im je olakšana.
Izvoza kamena u Bosnu nema jer je praktično onemogućen, ali kad bi neki proizvođač pokušao
izvesti kamen ista procedura se ne primjenjuje u obrnutom slučaju.

Nadalje, stoje sigurno vrlo bitno kod navođenja primjera uvoza ili izvoza kamena, u Bosni svaki
hrvatski kamion koji uveze kamen u obvezi je platiti cestarinu za korištenje bilo koje kategorije
ceste ( lokalne, kantonske, državne ).
U suprotnom slučaju, kod uvoza kamioni bosanskih proizvođača kamena, nisu u nikakvoj obvezi
plaćanja bilo kakve cestarine osim auto-ceste. Dakle, njihovi kamioni bez ikakve naknade koriste
ceste od ulaska u Hrvatsku do izlaska, bez obzira na teret koji voze i bez obzira na kilometre
pređene ceste.
Na taj način oni obilato koriste i uništavaju naše magistralne i državne ceste bez ikakve naknade,
a one se obnavljaju novcem koji između ostaloga izdvajaju i proizvođači kamena iz Hrvatske.
Slično je sa izvozom kamena u Mađarsku, gdje se naplaćuje svaki kilometar prijeđene mađarske
ceste bez obzira na kategoriju ceste, čime se praktično hrvatski proizvođači u startu eliminiraju,
jer se time cijena kubika kamena znatno opterećuje.
Primjer iz Srbije je još drastičniji. Dok je kod uvoza procedura pojednostavljena izvoz je kao i
kod drugih navedenih zemalja praktično onemogućen.
Naime, kod izvoza u Srbiju potrebno je svaki pojedinačni kamion dovesti u carinski terminal
kako bi se tamo carinio i nakon toga kamion može preći hrvatski prijelaz. Međutim, na ulazu u
Srbiju mora se izvršiti „radijacijski pregled kamena“, odnosno ovlaštena državna institucija izlazi
na pregled radijacije kamena i za to naplaćuje cca 200 eura bilo da se radi o uvozu jednog ili više
vozila.
Dakle, ova procedura uvoza i izvoza kamena je ispitana na konkretnim primjerima iz prakse.
Zaključak je da domaće tvrtke imaju ogromne gubitke jer se uvozi kamen iz susjednih država,
naročito Bosne i Hercegovine.
Ne tražimo drastične mjere zabrane uvoza, ali barem da se primjene istovjetne mjere koje oni
primjenjuju kod izvoza našeg kamena. Sigurno je da Hrvatska na taj način ima indirektne
gubitke time što se njezine tvrtke oslabljuju što dugoročno dovodi do gubitaka radnih mjesta.
Smatramo da smo jedinstvena država u svijetu koja olakšava uvoz robe iz drugih zemalja, a da
pri tome dovodi u neravnopravan položaj domaće proizvođače. Susjedne države ne sprečavaju
izvoz i međunarodnu trgovinu, ali su pojedinim carinskim mjerama zaštitile domaće
proizvođače. Kod nas je slučaj da naša država pojedinim mjerama štitili njihove proizvođače .
Nadamo se da će se konačno poduzeti mjere koje čuvaju hrvatske tvrtke, radna mjesta ali i koje
čuvaju državne interese.
S poštovanjem!

[arija Petin

