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Zagreb, 22. rujna 2017.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Davora Vlaoviča, 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.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine" br. 81/13) 
upućujem slijedeće pitanje predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću;

Koji je plan Vlade RH s tvrtkom Đuro Đaković Grupa d.d? Nedavno je svoju ponudu dala tvrtka 
Crni čelik d.o.o, te javnost nije obaviještena o ishodu ponude. Svima je jasno da je potrebna 
dokapitalizacija. Zbog čega ne postoji jasan dogovor resornih ministarstava oko ovog ključnog 
pitanja?

Obrazloženje;

Đuro Đaković Grupa d.d je jedna od najvećih industrijskih grupacija u Hrvatskoj i regiji s dugom 
tradicijom i ugledom na globalnom tržištu.
Potreba daljnjeg razvoja i zadržavanja radnih mjesta u ovoj tvrtki mora biti od posebnog interesa 
Vladi RH. Nedopustivo je da Vlada nema svoj stav ili da se resorna ministarstva ne mogu 
dogovoriti. Time se šalje loša slika potencijalnim investitorima. Mladi se svakodnevno iseljavaju 
iz Hrvatske jer ne vide perspektivu. Kad se pojavi investitor, država nema jasan stav i to djeluje 
loše na gospodarsku, ali i društvenu klimu. Ne tvrdim da ponudu tvrtke Crni čelik d.o.o treba 
prihvatiti, ali očito ne postoji strategija razvoja Đure Đakovića, a time ni Slavonije i zadržavanja 
radnih mjesta.
Podsjetit ću samo daje prije 1990. godine ova tvrtka zapošljavala 16 tisuća radnika, dok danas 
radi svega tisuću radnika s neizvjesnom budućnosti.
Tražim od predsjednika Vlade da vodi posebnu brigu o Slavoniji i to konkretnim djelima a ne 
obećanjima.
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Predmet:  Zastupničko pitanje Davora Vlaovića, u vezi s društvom Đuro Đaković Grupa 

d.d. 

- odgovor Vlade 

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Davor Vlaović, postavio je, sukladno sa 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), 

zastupničko pitanje u vezi s društvom Đuro Đaković Grupa d.d. 

 

 Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. jedna je od najvećih industrijskih grupacija 

u Republici Hrvatskoj i regiji, s dugom tradicijom i ugledom na globalnom tržištu. Grupaciju 

čine društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao matična i menadžment tvrtka grupacije te četiri 

ovisna društva: Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., 

Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. i Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o., a u 

kojima je Đuro Đaković Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) većinski vlasnik.  

 

Kako bi Društvo osiguralo daljnju stabilnost poslovanja, nužno je provesti 

postupak dokapitalizacije kojim bi se popravila bilanca Društva i povećao udio vlastitih 

izvora unutar bilance, popravio neto kapital te osigurala dugoročna financijska održivost. 

 

U svibnju je 2017. godine proveden je prvi krug dokapitalizacije koji nije 

rezlutirao povećanjem temeljnog kapitala društva. Iz toga razloga u kolovozu je proveden 

drugi krug nakon kojeg je povećan temeljni kapital Društva na 203.064.600,00 kuna. 

 

Po okončanju drugog kruga, Društvo je zaprimilo obvezujuću ponudu društva 

Crni čelik d.o.o. za ulaganje u kapital Društva pod određenim uvjetima. 

 

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 21. rujna 2017. godine jednoglasno su 

donesene odluke o povećanju temeljnog kapitala u iznosu od 250.000.000,00 kuna uz 

isključenje prava prvenstva postojećih dioničara te o davanju odobrenja za stjecanje dionica 
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bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje. O istome je obaviještena javnost 22. rujna 

2017. godine objavom na Zagrebačkoj burzi.  

 

Slijedom navedenog, Društvo je 6. listopada 2017. godine objavilo javni poziv 

za upis 12,5 milijuna novih redovnih dionica, čime bi se  temeljni kapital povećao sukladno 

navedenim odlukama. Svi postojeći dioničari imali su mogućnost sudjelovanja u postupku 

upisa novih dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.  

 

Upis novih dionica vršio se u jednom krugu u kojem su pravo na upis imali svi 

ulagatelji koji bi za upisane nove dionice uplatili iznos od najmanje 800.000,00 kuna po 

ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. 

 

Međutim, postupak dokapitalizacije nije uspio te je uprava Društva obustavila 

postupak dokapitalizacije. 

 

Zaključno, Vlada Republike Hrvatske ističe kako će pružiti svu podršku 

Društvu u aktivnostima u pronalaženju kapitala koji će omogućiti nastavak uspješnog 

poslovanja Društva.  

 

Eventualna potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika dat će 

dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, 

poduzetništva i obrta. 

 

 

 

                    PREDSJEDNIK 

 

 

               mr. sc. Andrej Plenković 

 


