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Zagreb, 2. veljače 2018.

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

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Davora Vlaoviča, zastupnika u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članicu 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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Gordan Jandroković

Na znanje:
- Vladi Republike Hrvatske
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje potpredsjednici
poduzetništva i obrta dr.sc. Martini Dalić

Vlade

i

ministrici

gospodarstva,

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“ br. 81/13)
upućujem slijedeće pitanje potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta
dr.sc. Martini Dalić:
Zašto su Đuro Đaković Holding i Luka Vukovar Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih
društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN
broj 120/13, 74/15, 44/16 i 2/18) skinuti s liste strateških tvrtki? Što se planira poduzeti u svrhu
očuvanja proizvodnje u Đuri Đakoviću, planira li Vlada dokapitalizaciju i očuvanje radnih
mjesta? Koje aktivnosti će biti poduzete?
Obrazloženje:
Od posebnog, strateškog interesa za Republiku Hrvatsku su one tvrtke u kojima Republika
Hrvatska kao dioničar ili udjeličar, osim gospodarskih, ostvaruje i strateške ciljeve kao što je
obrana i sigurnost.
Tvrtka Đuro Đaković se bavi proizvodnjom oklopnih borbenih vozila, proizvodni program
uključuje borbeno oklopno vozilo AMV 8x8, borbeni tenk M-84D i razminirač. Đuro Đaković
razvija program modernizacije tenkova T-72 i M-84, u skladu sa novim vojnim tehnologijama.
U tvrtki Đuro Đaković Holding zaposleno je nekoliko stotina hrvatskih branitelja.
Nejasno je koja komponenta: ljudski resursi, hrvatski branitelji ili proizvodnja vojnog programu
nije od važnosti za Republiku Hrvatsku, posebice kada se zna da je Slavonski Brod u
Domovinskom ratu dao tri brigade Hrvatske vojske koje su branile Hrvatsku od Istočnog do
Južnog bojišta, da su radnici Specijalnih vozila svoj im’tijelima, nasuprot naoružanim vojnicima
JNA, ć.svibnja 1991., spriječili izlazak tenkova iz kruga tvornice.

Specijalna vojna vozila moraju biti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku danas kao što su
bila i proteklih 27 godina, posebice ako se zna kako tvrtka zapošljava najvećim dijelom hrvatske
branitelje.
Dosadašnji pokušaji dokapitalizacije tvrtke nisu uspjele, ali očekujemo od Vlade Republike
Hrvatske da poduzme sve potrebne mjere, pronađe strateškog partnera kako bi se to dogodilo i
vratilo Đuri Đaković mjesto u gospodarstvu Hrvatske koje mu pripada.
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