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Na temelju članka 80. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 

15/15) i članka 34. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu 

(Narodne novine, br. 119/16 i 113/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

________________donijela  

 

 

O D L U K U 

 

o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

 i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i /ili inozemstvu za osiguranje izdavanja 

 izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata 

 kupca broda Nov. 347, Kermas International Limited, Floriana, Malta čiju je gradnju 

 s kupcem broda ugovorilo društvo Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. 

 

   

I. 

 

Ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a 

ministar financija potpiše ispravu o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i 

razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za izdavanje izravnih i/ili neizravnih 

bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata kupca broda Nov. 347, Kermas International 

Limited, Floriana, Malta (u daljnjem tekstu: Kupac), čiju je gradnju s Kupcem broda ugovorilo 

društvo Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., u iznosu od 32.000.000,00 eura uvećano za troškove i 

kamatu, sve sukladno Ugovoru o gradnji putničkog broda za ekspedicijska kružna putovanja, od 27. 

rujna 2017. godine, koji je s Kupcem potpisalo društvo Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. 

 

II. 

 

Izdavanju jamstva iz točke I. ove Odluke pristupit će se nakon ispunjenja sljedećih 

uvjeta koji će se utvrditi u ugovoru između Ministarstva financija i društva Hrvatska brodogradnja 

Trogir d.o.o., ovisnog društva Brodotrogir d.d., Trogir: 

 

1. dostave dokaza da je brodogradilište osiguralo zatvaranje financijske konstrukcije za Nov. 

347 odnosno da je Kupac broda pribavio kredit ili na drugi način osigurao izvore sredstava 

za uplatu ugovorenih avansa i rate na primopredaji broda 

2. dostave odgovarajućeg instrumenta osiguranja od strane društva Hrvatska brodogradnja 

Trogir d.o.o. (u obliku zadužnica na kojima su jamci platci društva Brodotrogir d.d., Trogir i 

Kermas Energija d.o.o. ili zaloga na vlasničkim udjelima ili bankarskih garancija) kojim 

potvrđuje da je osigurao iznos od najmanje 20% od uplaćenih avansa Kupca nakon 6. 

travnja 2018. godine, odnosno nakon isteka roka restrukturiranja društva Brodotrogir d.d., 

Trogir. 
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III. 

  
Državna potpora iz točke I. ove Odluke sadržana je u Programu restrukturiranja 

društva Brodotrogir d.d., Bt 06.4/KO3.3, iz prosinca 2012. godine (u daljnjem tekstu: Program 

restrukturiranja), kojeg je odobrila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i Europska komisija, od 

20. ožujka 2013. godine, te u Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Brodotrogir d.d., Trogir 

(BRDT-R-A), od 6. travnja 2013. godine, u članku 7. – Avansna jamstva (u daljnjem tekstu: 

Ugovor). 

 

IV. 

 

Zadužuje se društvo Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d. da, temeljem članka 

12. Ugovora izvještava nadležno Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta o realizaciji 

Programa restrukturiranja i Ugovora, a sve u skladu s metodologijama i rokovima koje je utvrdilo 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. 

 

V. 

 

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta da, u suradnji s 

Ministarstvom financija, osigura provedbu ove Odluke. 

 

VI. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

Klasa:   

Urbroj:   

 

Zagreb,   

 

 

 

  PREDSJEDNIK 

 

 

  mr. sc. Andrej Plenković 
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OBRAZLOŽENJE: 
 

Svojim dopisom od 2. studenoga 2017. godine, klasa: 310-14/17-01/10, urbroj: 526-

03-02-02-01/3-17-3, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uputilo je Ministarstvu 

financija zahtjev društva Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., Trogir za donošenje odluke Vlade 

Republike Hrvatske o izdavanju državnog jamstva za osiguranje avansnih uplata za Nov. 347. 

 

Društvo Hrvatska Brodogradnja Trogir d.o.o., Trogir je svojim Zahtjevom upućenim 

Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta dana 3. listopada 2017. godine zatražilo donošenje 

odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se odobrava izdavanje  državnog jamstva u korist 

Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, u 

iznosu od EUR 32.000.000, za osiguranje povrata avansa naručitelju KERMAS 

INTERNATIONAL LIMITED, Floriana, Malta za gradnju putničkog broda za ekspedicijska 

putovanja – radne oznake Nov. 347, koji će se graditi u brodogradilištu Hrvatska Brodogradnja 

Trogir d.o.o., koje je ovisno društvo Brodotrogira d.d.  

Brodotrogir d.d. je društvo u restrukturiranju koje se provodi sukladno pravilima EU, 

odnosno prihvaćenom Programu restrukturiranja od strane Vlade Republike Hrvatske i Europske 

komisije, te potpisanom Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Brodotrogira d.d., Trogir. 

 

Temelj za predmetni zahtjev Hrvatske Brodogradnje Trogir d.o.o. za izdavanje 

državnih jamstava sadržan je u Programu restrukturiranja Brodotrogira d.d., kao i u Ugovoru o 

prodaji i prijenosu dionica Brodotrogira d.d. gdje je u članku 7. definirana obveza Republike 

Hrvatske da se, temeljem zahtjeva Brodotrogira d.d. ili ovisnog društva Brodotrogira d.d., uz uvjet 

da se ispune određeni kriteriji, donese odluka o izdavanju državnog jamstva za osiguranje avansnih 

uplata kupaca za novogradnje, sve dok se ne dosegne ukupni iznos od 20 mil. kuna ekvivalenata 

državne potpore sadržane u tim jamstvima.  

Prema dostavljenim podatcima, iznos ekvivalenata državne potpore sadržanih u, do 

sada, izdanim  državnim jamstvima (za Nov. 325, Nov. 326 i Nov. 344) iznosi oko 12,7 mil. kuna, a 

konačni izračun, sukladno odobrenom Programu restrukturiranja i Ugovoru o prodaji i prijenosu 

dionica (članak 7., stavak 2.), podliježe kontroli Ministarstva financija.  

 

Za zatraženo državno jamstvo za Nov. 347, obzirom na ugovoreni rok isporuke, 

procijenjeno je da će ekvivalent iznositi 7.774.254 kuna. Navedeni iznos ekvivalenta podložan je 

promjeni u skladu s ostvarenim rokom isporuke, odnosno on ovisi o vremenu angažiranja odobrenih 

i aktiviranih državnih jamstava. Ukoliko se uključi i ukupni ekvivalent za Nov. 347, bilo bi 

iskorišteno oko 20 mil. kuna. Kako je iz podataka razvidno, sve avansne uplate neće se realizirati do 

6. travnja 2018. godine pa se zbog toga do tog datuma neće niti aktivirati sva državna jamstva, što 

će posljedično utjecati na manji izračun ekvivalenata.  

 

Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. je 27. rujna 2017. godine sklopila Ugovor za 

gradnju jednog putničkog broda za polarna istraživanja, radne oznake Nov. 347, s tvrtkom 

KERMAS INTERNATIONAL LIMITED, FLORIANA, MALTA. 

 

Brod je dužine 80 m i kapaciteta 40 putnika. Ugovorena je isporuka broda 30. 

studenoga 2019. godine. Projekt ovog broda (Projekt br. 01-50, Tehnička specifikacija br. 

10082201) je originalno tehničko rješenje Hrvatske brodogradnje Trogir d.o.o., te se radi o tipu i 

vrsti broda, iz vrlo uske tržišne niše, koja je u posljednje vrijeme sve popularnija u svijetu. 

 

Ugovor o gradnji broda je u dijelu predviđene dinamike naplate vrlo povoljan za 

brodogradilište (80% avansno plaćanje). Financijska konstrukcija za gradnju broda Nov. 347 

planira se zatvoriti avansnim uplatama kupca u visini od 80 % od ugovorene cijene Broda što čini 



4 

 

84% ukupnih troškova gradnje, a ostatak nedostajućih sredstva do ukupnih troškova gradnje u 

iznosu od 6 mil. EUR Brodogradilište planira osigurati kreditima za premoštenje financiranja bez 

državnog jamstva i odgođenim plaćanjem dobavljačima materijala i usluga; 

 

Osim toga, značajno je učešće domaće komponente u troškovima gradnje Broda koja 

se procjenjuje na iznos od 17,1 mil. EUR (oko 45 % ukupnih troškova gradnje), što predstavlja 

izvozno tržište za domaće gospodarske subjekte koji sudjeluju u isporukama materijala i usluga 

prilikom gradnje Broda. Analizirajući sve raspoložive parametre o kojima će ovisiti poslovni 

rezultat, Isporučitelj je procijenio da će gradnja predmetnog objekta rezultirati pozitivnim 

rezultatom u iznosu od 1,9 mil. EUR, što bi doprinijelo njegovoj daljnjoj financijskoj stabilizaciji.  

 

Grupa Brodotrogir d.d. iskazuje pozitivan rezultat u 2013., 2014., 2015. i 2016. 

godini, a također planira pozitivan rezultat u narednim godinama. Prema revidiranom Računu dobiti 

i gubitka za 2016. godinu ostvarena je dobit u iznosu od 2,9 mil. kuna. Društvo Hrvatska 

Brodogradnja Trogir d.o.o iskazuje negativan rezultat za 2016. godinu u iznosu od 4,8 mil. kuna, a 

za razdoblje 1. siječnja do 31. srpnja 2017. godine iskazuje negativan rezultat u iznosu od 13,6 mil. 

kuna. Kapital i rezerve Grupe Brodotrogir na dan 30. lipnja 2017. godine iznosi 189 mil. kuna. 

Nadalje, opravdanost predmetnog zahtjeva brodogradilišta, Ministarstva 

gospodarstva, poduzetništva i obrta temelji na mišljenju društva Hrvatska brodogradnja Jadranbrod 

d.d. koje za potrebe Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta obavlja stručne poslove iz 

područja brodogradnje. U svom mišljenju, koje dostavljamo u privitku, Hrvatska brodogradnja 

Jadranbrod d.d. između ostalog navodi da je izdavanje predmetnog jamstva sukladno ugovornim 

obvezama koje za Republike Hrvatsku proizlaze iz članka 7. stavka 1. privatizacijskog Ugovora o 

prodaji i prijenosu dionica Brodotrogir d.d., Trogir. 

 

Uzevši u obzir mišljenje Hrvatske brodogradnje Jadranbrod d.d., Ministarstvo 

gospodarstva, poduzetništva i obrta je dopisom dalo suglasnost Ministarstvu financija da se pokrene 

procedura izdavanja predmetnog državnog jamstva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


