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Aktualno prijepodne
11.04.2018.
Jandroković, Gordan
(HDZ)

Idemo na 34. pitanje, zastupnik Gordan Maras pita predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, izvolite.

Maras, Gordan
(SDP)

Hvala lijepo.
Gospodine predsjedniče Vlade, pitanje ide vama, ja sam izu nekih vaših odgovora zaključio da ste vi
čudotvorac, u biti evo da vas malo pohvalim u startu.
Nažalost čudotvorac ste samo za sebi bliske ljude i za tvrtke pa ste malo prije objasnili kako baš 5
članova veš obitelji značajno avansira u javnom sektoru upravo kada ste vi postali premijer RH.
A tvrtke koje su do prije godinu i pol dana zarađivale toliko da mogu isplaćivati 4 000 neto plaće poput
Texo Menagmenta, sada zarađuju 12 milijuna kuna godišnje a to su tvrtke koje su također bliske vama i
vašoj potpredsjednici Vlade Martini Dalić.
Znači do prije godinu i pol dana gotovo ništa a nakon šta je došao gospodin Andrej Plenković i gospođa
Martina Dalić, 12 milijuna kuna godišnje. I vi ste uzeli te dokumente, ugovore, pregledali ih i verificirali i
rekli da, ispravno je da Texo Menagment zarađuje kao što zarađuje 250 zaposlenih trgovkinja i trgovaca u
Konzumu. Svaki mjesec. Dva čovjeka isto kao 250 zaposlenih u Konzumu. To ste vi verificirali.
Ono šta mene zanima gospodine Plenković s obzirom da ste vidjeli ugovore, koliko će Texo Menagment
dobiti od 60 milijuna kuna nagrade za restrukturiranje odnosno za potpisivanje nagodbe u Agrokoru?
Koliko će od toga dobiti Texo Menagment, ljudi bliski vama i ministrici Dalić, a koliko će možda od toga
dobiti HDZ?
Hvala vam lijepa.

Jandroković, Gordan
(HDZ)

Odgovor predsjednik Vlade, izvolite.

Plenković, Andrej
(HDZ)

Hvala lijepa zastupniče Maras.
Sutra ćete imati cijeli dan prigodu ovu temu elaborirati detaljno, ukoliko ja znam vama je na ovo pitanje i u
pismenom već odgovarala i Vlada i potpredsjednica Vlade.
Vidim da vi koji ste bili protiv donošenja zakona, protiv načina kako da riješimo najkrupniji ekonomski
problem i sad kad na kraju vidite da je cijela operacija uspjela, nastojite u njoj naći problem i napraviti
problem. To je vaše legitimno pravo opozicije, radite to spontano kao i neki drugi ovdje koji sjede i to je
vaše pravo.
Što se tiče angažmana tvrtke koja se zove Texo Menagment, vi ste vidjeli da kada sam postao svjestan te
situacije na način kada mi je to bilo prezentirano, da je došlo do ostavke bivšeg izvanrednog povjerenika,
da je imenovana nova izvanredna uprava, da je proces restrukturiranja i postizanja nagodbe nastavljen i
da je postao uspješan. To je ono što je bitno.
Ono što se tiče angažmana između odabranih savjetnika a to su savjetnici koji se zovu AlixPartners i
njihovih podizvođača, nije pitanje koje je na tragu odgovornosti Vlade na bilokoji način, nije pitanje na
koje ja mogu utjecati kao predsjednik Vlade na bilokoji način niti imam u biti mogućnost javno dati
informaciju o ugovoru između dvije privatne tvrtke koje je povjerljivoga karaktera.
Prema tome, ono što je nama bilo bitno sa aspekta Vlade je da proces uspije, da se ne dogodi
gospodarska i financijska katastrofa, da se nagodba postigne, da radna mjesta ostanu tu, da država ne
potroši niti jednu lipu za cijelu ovu operaciju što se dogodilo i da osiguramo ekonomsku budućnost svim
hrvatskim kompanijama koje su povezane sa Agrokorom.
I u tome smo uspjeli, gospodine Maras. Unatoč vama, unatoč vašoj stranci, unatoč vašim komentarima,
unatoč vašim svim naporima koji su išli od toga zajedno sa nekim drugima da lani štitimo gospodina
Todorića do toga da ste počeli pjevati njegovu pjesmicu mjesecima nakon toga, dakle jedan obrat za 180
stupnjeva a mi smo cijelo to vrijeme imali jednu isključivu liniju djelovanja, ona je bila opći interes, radna
mjesta, hrvatsko gospodarstvo, da se ovakva situacija ne dogodi i da proces restrukturiranja i postizanja
nagodbe bude u zakonskim okvirima kako su predviđeni.
Vaša insinuacija da sredstva koja dobivaju ljudi koji rade svoj posao kao savjetnici, mogu imati veze sa
mnom, sa potpredsjednicom ili sa HDZ-om su bezprizorna, zastupniče Maras.
Odbijam ih odlučno, odbijam svaku takvu insinuaciju, to nema nikakve veze ni samnom ni sa HDZ-om. I
apeliram na vas da malo promislite drugi put kada koristite takve riječi jer meni možete reći što god
hoćete ali mi nećete prišiti korupciju, u to budite 100% sigurni, 100% budite sigurni, to vam govorim jer se
dugo godina znamo i to odlučno odbacujem i uopće ne želim ulaziti s vama u komentare i polemike koje
bi bile takvoga karaktera.
Hvala.

Jandroković, Gordan
(HDZ)

Očitovanje kolega Maras.
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Maras, Gordan
(SDP)

rpts 19

Nažalost gospodine Plenković, to je vrlo prizorno, pa te situacije smo gledali do prije 7, 8, 9 godina.
U Hrvatskoj sudovi se još uvijek vode, vrlo je to prizemno i zbog toga to govorim. Nažalost vi ste uzevši te
ugovore, proučili ste ih, nećete sada reći koliko Texo Managment …/Govornik se ne razumije./… 60
milijuna kuna jer sada kažete da ne možete dati tu informaciju ali očito da dalje trpate novce u džep tim
tvrtkama.
Vi osobno, vi ste legitimno, legitimirali taj cijeli postupak. Ukoliko ste mogli smijeniti a sada ste to također
rekli Antu Ramljaka sa tog mjesta onda ste mogli spriječiti da se nastave takvi ugovori i dalje. Ukoliko ste
mogli staviti Peruška za povjerenika on je mogao utjecati na konzultante da Texo Managment ne
nastavlja zarađivati kao 250 prodavača u Konzumu, da od 60 milijuna kuna koje će dobiti nagrade za što,
za to što su uspjeli dogovoriti da se potpišu vjerovnici? Je li to vrijedi 60 milijuna kuna? Koliko kompanija
radi bolje nego što je radila prije godinu dana.
Za to će dobiti i Texo Managment nagradu. Znači vi ste to verificirali i to je sa vaše pozicije odobreno. To
ja ovdje govorim i to ljudi moraju znati.
Sa druge strane nije istina da su svi dobavljači zadovoljni, zadovoljni su oni koje ste doveli jučer na press
konferenciju ali mnoge velike hrvatske tvrtke nisu zadovoljne sa nagodbom. Nije istina da to hrvatske
porezne obveznike neće ništa koštati. Šta je sa potraživanjima od države? Šta je sa potraživanjima od
HBOR-a? Šta je sa potraživanjima primjerice od grada Zagreba, gdje će ti novci završiti? To je preko
milijardu kuna. Kako to neće koštati porezne obveznike, vaš postupak nagodbe u Agrokoru?
I treće što je sa 3 tisuće manje zaposlenih nego prošle godine u ovo vrijeme u Agrokoru? 3 stvari koje
sam vam nabrojao niste odgovorili i ne govorite istinu gospodine Plenkoviću.

Stranica

2/2

