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Zagreb, 6. travnja 2017.

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

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje dr. sc. Željka Jovanovića,
zastupnika u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga
sabora.
Molim odgovorile na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.

PREDSJEDNIK
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Bozo Petrov

Na znanje:
- Vladi Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR
Željko Jovanović, zastupnik

Zagreb, 05. travanj 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA
Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Petrov,

Molimo Vas da temeljem čl. 140 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko pitanje
potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva , gospođi Martini Dalić, koje se nalazi u privitku
ovoga dopisa.

S poštovanjem,

HRVATSKI SABOR
Željko Jovanović, zastupnik
Zagreb, 05 travanj 2017.

POTPREDSJEDNICA VLADE I MINISTRICA GOSPODARSTVA
gospođa MARTINA DALIĆ

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovana potpredsjednice Vlade, ministrice gospodarstva, gospođo Dalić,
Molim Vas da nam odgovorite na pitanje:
Što Ministarstvo gospodarstva i VRH poduzimaju za spas Brodarskog instituta?
-Brodarski je institut osnovan 18. lipnja 1948. (sljedeće godine obilježava 70. obljetnicu postojanja) a
od 1992. je trgovačko društvo (d.o.o.) u 100-postotnom vlasništvu države (nadležnost dijele
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo gospodarstva i MORH). Restrukturiran je 2005. uz
pomoć Svjetske banke.
-Od kada je Institut pretvoren u trgovačko društvo, nakon početnih godina u kojem su kapaciteti
korišteni za obranu zemlje, u financijskim su problemima koji generiraju više milijuna deficita
godišnje (i više od 10 mil. kuna godišnje!). Jedna od posljedica je da se već godinama investicijski u
Institut ne ulaže ništa pa je vrlo vrijedna i nekad napredna istraživačka oprema na polju pomorske i
industrijske tehnologije dobrim dijelom zastarjela, a slično se polako može reći i za znanja
zaposlenika.
-Veliki broj najstručnijih i najkvalitetnijih kadrova je već napustio Institut. I dalje je previše
administrativnog i pomoćnog osoblja.

-Zaposlenici već više od 3 mjeseca ne dobivaju plaću, a račun Instituta je blokiran (dug Croatia banci
od 10 milijuna kuna). U siječnju je ministar Barišić održao sastanak s radnicima i upravom Instituta, ali
nije zaključeno ništa! Za vrijeme prethodne Vlade, Upravno vijeće nije uspjelo niti dobiti termin
sastanka kod ministra Šustara.
-Preživljavaju zaduživanjem i iznajmljivanjem prostora. Dio prostora je čak i prodan da bi se isplatile
plaće za listopad 2016.
-Slična je situacija već bila prije dvije godine, pa je premoštena kreditom HBOR-a od 20 milijuna kuna.
Ta intervencija nije, međutim, iskorištena za restrukturiranje instituta a sada kredit treba počet
vraćati.
-Naglašavam i da je 2015. Institut proglašen pravnom osobom od strateškog i posebnog interesa za
RH.
-Pravni status Institutu ne omogućava pristup fondovima iz kojih se financiraju istraživanje i razvoj.
-Smatram da je neophodno što prije krenuti u procese restrukturiranja i zakonski definirati status
Instituta koji jest u vlasništvu države (koja ga je i osnovala) ali se ne financira se iz proračuna. Institut
u sličnom statusu, Energetski institut Hrvoje Požar, usprkos teškoćama, preživljava na tržištu.
-Ako analiza pokaže da Brodarski nije u stanju samostalno preživljavati na tržištu (a stanje to već
zorno pokazuje), možda bi ono što preostane trebalo pridružiti FSB Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim
vodama ili HEP-u.
-Zakonski treba vjerojatno omogućiti da se iz javnih sredstava financira barem znanstvena i
istraživačka komponenta djelatnosti Instituta (projekti, oprema, znanstveni podmladak), tj. omogućiti
djelomično sufinanciranje kroz proračun.
-U svakom slučaju treba onemogućiti rasprodaju velikog i lokacijom atraktivnog zemljišta Instituta,
što bi (pre)mnogi htjeli.
Molim žuran odgovor i poduzimanje aktivnosti za spas Brodarskog instituta.
S poštovanjem,
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