
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 14. i 17. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, 
broj 87/2002 i 14/2014) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
2014. godine donijela 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o obnavljanju 
strateških robnih zaliha kukuruza 

I. 

U Odluci o obnavljanju strateških robnih zaliha kukuruza KLASA: 333-01/12-01/05 
URBROJ: 5030116-12-1 od 6. lipnja 2012. godine i KLASA: 333-01/12-01/09 
URBROJ: 50301-05/20-12-9 od 20. prosinca 2012. godine točka III. mijenja se i glasi: 

„Obnavljanje kukuruza iz točke I. i II. ove Odluke, odobrava se uz sljedeće uvjete: 

- povrat merkantilnog kukuruza standard kakvoće, u omjeru 1:1, 

- rok povrata 3 godine u jednakim godišnjim anuitetima kako slijedi: 
1. 500.000 kg rodom 2014. najkasnije do 1. prosinca 2014. godine 
2. 500.000 kg rodom 2015. najkasnije do 1. prosinca 2015. godine i 
3. 572.596 kg rodom 2016. najkasnije do 1. prosinca 2016. godine 

- osiguranje povrata robe garancijom banke ili založno pravo na nekretninama ili 
fiducijarno pravo na pokretninama i bjanko zadužnicama." 

II. 

Ova Odluka primjenjuje se uz uvjet zaključenja predstečajne nagodbe tvrtke Agro-

Promes d.o.o. pred nadležnim trgovačkim sudom. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb 2014. PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 



O B R A Z L O Ž E NJ E 

Odlukom o obnavljanju strateških robnih zaliha kukuruza KLASA: 333-01/12-01/05 
URBROJ: 5030116-12-1 od 6. lipnja 2012. godine Vlada Republike Hrvatske odobrila 
je Ministarstvu gospodarstva - Ravnateljstvu za robne zalihe da izvrši obnavljanje 
1.572.596 kg kukuruza sa tvrtkom Agro-Promes d.o.o. Sv. Ivan Zelina i rokom 
povrata 1. prosinca 2012. godine. Zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta odnosno 
dugog sušnog razdoblja što je uzrokovalo smanjen urod kukuruza, tvrtka Agro-

Promes d.o.o. u listopadu 2012. godine podnijela je zahtjev za odgodom roka 
povrata. Vlada RH na sjenici održanoj dana 20. prosinca 2012. donijela je Odluku o 
odgodi roka povrata kukuruza do 1. prosinca 2013. godine. 

Budući da se tvrtka Agro-Promes d.o.o. bavi uzgojem svinja koje isporučuje 
mesoprerađivačkoj industriji te je zbog nemogućnosti naplate svojih potraživanja 
obavijestila Ministarstvo gospodarstva da nije u mogućnosti izvršiti povrat kukuruza, 
nakon čega je Ravnateljstvo izdalo terećenje za nevraćeni kukuruz u iznosu 
3.931.490,00 kn. 

Dana 27. veljače 2014. godine otvoren je postupak predstečajne nagodbe nad 
tvrtkom Agro-Promes d.o.o. Sv. Ivan Zelina, a 24. travnja 2014. godine održano je 
ročište na kojem su utvrđene tražbine između kojih i tražbina Ministarstva 
gospodarstva - Ravnateljstva za robne zalihe u visini 3.931.490,00 kn, a koji iznos je 
osiguran izlučnim pravom. 

Tvrtka Agro-Promes d.o.o. predlaže da se zatvaranje financijskog dugovanja izvrši 
povratom kukuruza na rok od 3 godina, u godišnjim anuitetima (kako je to navedeno 
u predloženoj Odluci), od kojih prvi anuitet dospijeva 1. prosinca 2014. godine, a 
osiguranje podmirenja dugovanja tj. povrata kukuruza izvršilo bi se zasnivanjem 
založnog prava na pokretninama i zadužnicama. 

Prihvaćanjem predloženog namirenja dugovanja, sačuvala bi se navedena tvrtka i 
zaposleni u njoj, namirili bi se ostali vjerovnici prema Planu financijskog i operativnog 
restrukturiranja, a Ministarstvu gospodarstva - Ravnateljstvu za robne zalihe i dalje bi 
ostao zalog na stoci i zadužnice, kao sredstvo osiguranja povrata te po isteku roka 
povrata i cjelokupna količina kukuruza. 

Ministarstvo gospodarstva zatražilo je mišljenja Ureda za zakonodavstvo, 
Ministarstva financija, vanjskih i europskih poslova i poljoprivrede te budući da nije 
bilo primjedbi, predlažemo Vladi Republike Hrvatske da donese Odluku o izmjeni 
Odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha kukuruza. 


