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MINISTARSTVO DRŽA VNE IMOVINE
gospodinu
doc. dr. sc. Goranu Mariću, ministru

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Mire Bulja, zastupnika u Hrvatskom
saboru, postavljeno sukladno članku 140, Poslovnika Plrvatskoga 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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U Zagrebu 17. listopada 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Zastupničko pitanje gospodinu Goranu Maricu, ministru državne imovine

Poštovani,
temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora postavljani gospodinu Goranu Mari ću,
ministru državne imovine u Vladi Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKO PITANJE
Hoćete ii i kako riješiti problem Kaštelanskih staklenika u stečaju, kao Što ste
svojedobno baš Vi obećali, iznoseći još početkom ožujka 2017. moguće rješenje u vidu
prodaje jednog dijela zemljišta uz kaštelanski aerodrom čime bi se dobila novčana
sredstva za obeštećenje radnika i ostalih vjerovnika, ali i pokrenula domaća
prehrambena proizvodnja?

Obrazloženje
Dana 7. ožujka mnogi su mediji prenijeli vijest o Vašem posjetu Kaštelanskim staklenicima.
Tako je primjerice Slobodna Dalmacija na svojemu portalu izvijestila;

„Ministar

državne imovine Goran Marič u utorak je najavio skoro rješavanje
poteškoća Kaštelanskih staklenika koji su u stečajnom postupku jer će, kako je rekao, država
vrlo brzo donijeti odluku o prodaji dijela imovine te tvrtke čija agonija traje više od dva

desetljeća.
"Na pravom smo putu pronalaska riješe nja koje će ubrzati izlazak iz stečaja Kaštelanskih
staklenika te će se namiriti vjerovnici, a bivši će radnici dobiti svoje plaće koje potražuju kroz
stečaj," rekao je minsitar Marić u Kašelima nakon sastanka s gradonačelnikom Ivanom
Udovičićem i stečajnim upraviteljem Kaštelaskih staklenika Vedranom Šeparovićem.
Marić je objasnio kako naznake rješenja poteškoća Kaštelanskih staklenika vidi kroz postupak
prodaje dijela imovine te tvrtke,
"Država će biti partner u rješavanju problema i vrlo brzo ćemo donijeti takve odluke, ” dodao
je. Po njegovim riječima, Ministarstvo državne imovine želi pridonijeti rješavanju, kako se
izrazio, agonije Kaštelanskih staklenika koja traje više od dva desetljeća, a stečajni postupak
traje
nekoliko
godina. “
(littp://www,slobodnada]maciia.hr/dalmaciia/split“
zupaniia/clanak/id/472445/ministar-maric-imiaYio-m,odaiu-imovine-kastelanskih--staklenikariiesit-cemo-niihovu-agoniiiO
Portal kastela.org je 27. rujna 2017. objavio kako je „Goran Marić, za vrijeme svog posjeta
Kaštelima početkom ožujka ove godine, izjavio kako će država u kratkom vremenu donijeti odluku
o prodaji dijela imovine Kaštelanskih staklenika u stečaju, odnosno kako je država na pravom
putu
pronalaska
rješenja
koje
će
ubrzati
izlazak
iz
stečaja
ove
tvrtke'1
(htto://www.kastela,orci/novosti/qospodarstvo/31900-aqoniia-kastelanskih--staklsnika-nadaiu-seprodaii-zemliista-kako-bi-vratilkduqove-od-92-miliiuna-kuria'),

Zbog svega toga, a imajući na umu da se pitanje rješavanja problema nije pomaknulo s mrtve
točke, te da predstavnici sindikata ne uspijevaju niti sjesti za zajednički stol s predstavnicima
državnih institucija, zanima me kad će se i kako prionuti rješenju problema, kao što je i
naznačeno u zastupničkom pitanju.

