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Zagreb, 17. veljače 2017.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Željka Lenarta, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 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.

* Bozo Petrov
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje mr. sc Andreju Plenkovićii, predsjedniku Vlade RH

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“ br. 81/13) 
upućujem slijedeće pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade RH:

S obzirom na nedavno imenovanje Đure Popijača, novim predsjednikom Uprave 
Petrokemije Kutina, zanima nas kakvi su planovi Vlade RH s ovom tvrtkom? Hoće li se ići u 
postupak privatizacije? Na koji način će se to izvršiti i u kojem roku? Kakav je plan sa 
zaposlenicima?

Obrazloženje:

Petrokemija Kutina je još jedan od vrlo rijetkih industrijskih pogona u Republici Hrvatskoj. 
Važnost Petrokemije Kutina za poljoprivredu je vrlo velik iz nekoliko razloga, proizvodi 
kvalitetno gnojivo za stabilan prinos poljoprivredne proizvodnje, osigurava opskrbu kvalitetnim 
umjetnim gnojivom.
Tu je i multiplikativni efekt, sigurnost plinske opskrbe, jer znamo da Petrokemija troši najviše 
plina u ljetu kada ga ne troše domaćinstva, treba spomenuti i HŽ Cargo koji jedan veliki dio 
prijevoza obavlja upravo robom iz Petrokemije, autoprijevoznike koji također obavljaju prijevoz 
gnojiva po cijeloj državi i inozemstvu iz Petrokemije.
Treba spomenuti i stanovništvo cijele moslavačke regije te Novske i Garešnice jer u Petrokemiji 
radi veliki broj ljudi koji ostvaruju egzistenciju za svoje obitelji.
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Ovih dana stvorena je nova upravljačka struktura tj. promijenjen je predsjednik uprave, pa 
očekujemo i nove poteze odnosno novu politiku koja će prvenstveno stvoriti uvjete za 
zadržavanje svih zaposlenika ako ne i povećavanje broja.

S obzirom da Vlada RH donosi odluku o sudbini Petrokemije Kutina, apeliramo na Vladu da 
donese takvu odluku da Petrokemija Kutina ostane u pretežito državnom vlasništvu, jer je to 
strateški i industrijski pogon koji je ključan za stabilnost poljoprivredne proizvodnje.

S poštovanjem!

ZASTUPNIK

Željko^n^fT
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Predmet:  Zastupničko pitanje Željka Lenarta, u vezi s privatizacijom društva Petrokemija 

d.d., Kutina  

- odgovor Vlade 

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Željko Lenart, postavio je, sukladno sa 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), 

zastupničko pitanje u vezi s privatizacijom društva Petrokemija d.d., Kutina. 

   

 

  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

Društvo Petrokemija d.d., Kutina (u daljnjem tekstu: Društvo) najznačajniji je 

dionik na tržištu mineralnih i tekućih gnojiva Republike Hrvatske, te jedan od najvećih u 

jugoistočnoj Europi i trenutno zapošljava oko 1.600 zaposlenika. Prosječna godišnja razina 

proizvodnje je oko 1,2 milijuna tona mineralnih gnojiva različitih tipova i sastava, koja 

kakvoćom udovoljavaju zahtjevima Europske unije, te mogu nositi oznaku „EZ gnojivo“ čime 

su adekvatno prihvaćena i na tržištima zemalja članica Europske unije, kao i zemljama iz 

okruženja. Društvo posjeduje ovlašteni laboratorij za mineralna gnojiva koji udovoljava 

pravilima hrvatskog zakonodavnog okvira i također je uvršteno na listu laboratorija ovlaštenih 

za ispitivanje kakvoće mineralnih gnojiva Europske komisije, u skladu s Uredbom (EU) br. 

2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća, o gnojivima. 

 

Prema karakteristikama djelatnosti Društvo ima značajan utjecaj na okoliš i 

sukladno tome, provodi mjere upravljanja okolišem u skladu s zakonodavnim obvezama 

vezanim uz zaštitu okoliša te u skladu s certifikatom prema normi ISO 14001:2004. 

 

Mineralna gnojidba je neizostavna sastavnica intenzivne poljoprivredne 

proizvodnje. Stoga, proizvodni asortiman Društva kao i aktivnosti kojima sudjeluje u 

edukaciji poljoprivrednih proizvođača u smislu adekvatnog korištenja i primjene mineralnih 

gnojiva, treba promatrati kao korisnu stečevinu. 
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Temeljni kapital Društva iznosi 386.135.400,00 kuna i podijeljen je na 

12.871.180 dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 30,00 kuna. U državnom portfelju 

nalazi se ukupno 10.277.975 dionica, ukupne nominalne vrijednosti 308.339.250,00 kuna, što 

čini 79,85% temeljnog kapitala Društva. 

 

Zbog dugogodišnjih financijskih problema Društvo od 2013. godine 

kontinuirano provodi određene mjere operativnog i financijskog restrukturiranja. Unatoč 

djelomičnom poboljšanju rezultata poslovanja i dalje se ostvaruju negativni neto rezultati kao 

posljedica nedovoljne operativne profitabilnosti kojom bi se pokrili visoki financijski troškovi 

nastali uslijed prezaduženosti. 

 

Društvo je u potpunosti ovisno o podršci vjerovnika (dobavljača prirodnog 

plina i drugih sirovina) i vlasnika (Republike Hrvatske). U periodu od 2013. do 2016. godine 

Republika Hrvatska je sudjelovala u dokapitalizaciji Društva s iznosom od približno 300 

milijuna kuna. Na sjednici održanoj 31. kolovoza 2016. godine, Vlada Republike Hrvatske 

donijela je Odluku o davanju suglasnosti Društvu za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke 

za obnovu i razvitak u iznosu od 200 milijuna kuna, radi provedbe restrukturiranja i 

financijske konsolidacije društva, te Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske 

banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje Društva radi provedbe navedenog 

restrukturiranja i financijske konsolidacije.  

 

Prema hodogramu aktivnosti koji je sastavni dio gore navedenih Odluka, 

Društvo je u obvezi izraditi i provesti Plan restrukturiranja, što je u tijeku. Program 

restrukturiranja bit će definiran sukladno Smjernicama o državnim potporama za sanaciju i 

restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01). 

 

Kako je izrada Plana restrukturiranja u nadležnosti Društva, Republika 

Hrvatska će se, kao dioničar putem svojih predstavnika u tijelima Društva, izjasniti o Planu, 

koji može sadržavati i elemente promjene vlasničke strukture, prethodno cijeneći sve 

okolnosti, kako unutar Društva, tako i na tržištu proizvoda Društva. 

 

Društvo od 2013. godine provodi postupak traženja strateškog partnera. Na tri 

do sada objavljena javna poziva za dokapitalizaciju očekivani interes ozbiljnih i prihvatljivih 

privatnih ulagača je izostao. Sadašnja situacija u društvu iziskuje ulaganje dodatnog napora 

kako bi se osnažila trenutna financijska i sveukupna situacija Društva, a sve u cilju dugoročne 

održivosti poslovanja. Nastavno na navedeno, Republika Hrvatska će prilikom pronalaženja 

cjelovitog rješenja, kao i prilikom izjašnjavanja o Planu, ponajprije voditi računa o interesima 

Društva, ali i interesima Republike Hrvatske. 

 

Eventualno potrebna dodatna objašnjenja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

dr. sc. Goran Marić, Ministar državne imovine.  

 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 


