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Zastupnica u Hrvatskome saboru, prof. dr. sc. Romana Jerković, postavila je, 

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

69/17), zastupničko pitanje u vezi s uslugama savjetovanja. 

 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

Slijedom obavijesti Trgovačkog suda u Zagrebu (Poslovni broj 47. St-1138/17) 

od 7. travnja 2017. godine o podnesenom prijedlogu za otvaranje postupka izvanredne uprave 

u trgovačkom društvu Agrokor d.d., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 

dostavilo Vladi Republike Hrvatske Prijedlog odluke o prijedlogu za imenovanje izvanrednog 

povjerenika u trgovačkom društvu Agrokor d.d. uz koji je dostavljen i životopis Ante 

Ramljaka. U životopisu je navedeno da je Ante Ramljak radio u trgovačkom društvu Texo 

Management d.o.o. Vlada Republike Hrvatske je na 30. sjednici održanoj 10. travnja 2017. 

godine donijela Odluku o prijedlogu za imenovanje izvanrednog povjerenika u trgovačkom 

društvu Agrokor d.d. te istu dostavila sudu. 

 

Sukladno članku 12. stavku 11. Zakona o postupku izvanredne uprave u 

trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 

32/17, u daljnjem tekstu: Zakon) izvanredni povjerenik je temeljem međunarodnog poziva za 

davanje ponude odabrao tvrtku AlixPartners kao savjetnika za restrukturiranje.  

 

AlixPartners su po vlastitoj prosudbi angažirali domaće podizvođače i s njima 

sklopili ugovore. Vlada Republike Hrvatske ne može utjecati na ugovorne odnose bilo koje 

privatne tvrtke u Republici Hrvatskoj pa tako niti u ovom slučaju nije bila upoznata sa 

sadržajem ugovora koje je AlixPartners sklopio sa svojim podizvođačima. Podsjećamo da je o 

okolnostima i razlozima angažiranja domaćih podizvođača javno govorio direktor 

AlixPartners-a, gospodin Alastair Beveridge. 
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Temeljem informacija dobivenih od izvanrednog povjerenika možemo vas 

izvijestiti da su na 6. sjednici Privremenog vjerovničkog vijeća, održanoj 31. kolovoza 2017. 

godine, vjerovnici informirani o troškovima savjetnika, strukturi njihovih naknada i ukupnim 

projiciranim troškovima savjetnika. Naime, postupak izvanredne uprave u Agrokoru ima za 

cilj zaštitu održivosti njegova poslovanja radi provedbe brzog i učinkovitog restrukturiranja 

koje se u ovom konkretnom slučaju financira novcem vjerovnika i provodi se bez ikakve 

intervencije ili financiranja od strane javnih sredstava ili korištenja novca poreznih obveznika. 

Temeljem zakona o postupku izvanredne uprave sve troškove postupka snosi dužnik, a 

vjerovničko vijeće je tijelo postupka koje ima pravo na informiranost o tijeku postupka i daje 

suglasnost izvanrednom povjereniku na njegove radnje. Držimo stoga da je upravo 

Privremeno vjerovničko vijeće tijelo koje je meritorno izjašnjavati se o pitanju visine troškova 

savjetnika. Ažurirane informacije o savjetnicima prezentiraju se članovima Privremenog 

vjerovničkog vijeća periodično. 

 

Dodatno, obavještavamo vas da je izvanredna uprava 9. studenoga 2017. 

godine obavijestila javnost o svim angažiranim savjetnicima i njihovim podizvođačima te 

očekivanom ukupnom iznosu troška restrukturiranja. Po uputi suda troškovi savjetnika 

redovito se objavljuju u mjesečnom izvještaju izvanredne uprave počevši od izvještaja za 

mjesec listopad pri čemu sam izvještaj obuhvaća razdoblje koje počinje s travnjem 2017. 

godine. 

 

Temeljem zahtjeva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 28. 

veljače 2017. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici, održanoj 2. ožujka 2017. 

godine, donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, 

poduzetništva i obrta za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s 

javnošću radi informiranja hrvatskih gospodarstvenika i cjelokupne javnosti o mjerama koje 

provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta sukladno Operativnom programu 

Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ovakvo informiranje obveza je Ministarstva sukladno 

odredbama operativnog programa. Ministarstvo je temeljem ove prethodne suglasnosti 

provelo postupak jednostavne javne nabave te je temeljem najpovoljnije ponude odabralo 

ponudu Komunikacijskog ureda Čolić, Laco i partneri. Ugovor je sklopljen na razdoblje od tri 

mjeseca. Obavijest o sklapanju ugovora objavljena je na internetskoj stranici Ministarstva, te 

je ugovorni odnos Ministarstva i spomenute tvrtke istekao 13. lipnja 2017. godine.  

 

Proces izvanredne uprave u Agrokoru je proces koji se vodi u skladu s 

najboljim profesionalnim standardima restrukturiranja, a u interesu očuvanja stabilnosti 

hrvatskog gospodarstva i zaštite vrijednosti za vjerovnike. Suočena s rizicima koje po 

stabilnost hrvatskog gospodarstva mogu nastati u slučaju kada se sa stečajnim razlozima 

suočavaju trgovačka društva od sistemskog značaja Vlada Republike Hrvatske je reagirala 

odlučno i odgovorno, te predložila Hrvatskome saboru zakon kojim je popunjena tada 

postojeća pravna praznina nastala uslijed nedovoljno djelotvornih zakonskih procedura za 

upravljanje stečajnim postupcima koji mogu imati implikacije na cijelo gospodarstvo. Bivša 

Uprava Agrokora podnijela je Trgovačkom sudu zahtjev za pokretanje postupka izvanredne 

uprave koji je Trgovački sud pokrenuo 10. travnja 2017. godine. Primjer Agrokora pokazuje 

da je Vlada reagirala pravovremeno, sukladno svojim ovlastima i ustavnoj obvezi da se brine 

o ukupnoj stabilnosti gospodarstva. Dosadašnji rezultati postupka izvanredne uprave pokazuju 

da je očuvana zaposlenost u Agrokoru, očuvana stabilnost dobavljača Agrokora kojima je 

tijekom samog postupka isplaćen značajan dio duga stvoren prije otvaranja postupka te 

uvedena praksa redovitog plaćanja sukladno ugovorenim rokovima. Na ovaj je način zaštićen 

proračun od gubitka značajnog iznosa poreznih prihoda odnosno proračun je zaštićen od 
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novih rashoda koji su mogli nastati od obveze isplate plaća temeljem Zakona o osiguranju 

radničkih tražbina. Dodatno, spriječena je lančana reakcija na brojne dijelove gospodarstva 

čije je poslovanje povezano s Agrokorom uključujući i moguće negativne posljedice po 

financijski i bankarski sustav. Zadaća je izvanredne uprave postići nagodbu u zakonom 

propisanim rokovima kako bi se osigurala naplata vjerovnika i osigurao trajan nastavak 

poslovanja Agrokora.  

 

Eventualna potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnice, dat će 

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

poduzetništva i obrta.  

 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 

 



50 -- VUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Primljeno: 0 ;
Klasifikacijsk^ o^al<a: /

Umđžben! broji
"g[T-7T^'. . . .

Org. jed.

Prii. Vrij.

HRVATSKI SABOR

IL ^0
KLASA: 021-12/18-18/59 
URBROJ: 65-18-02 (

Zagreb, 2. veljače 2018.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje prof. dr. sc. Romane Jerkovič, 
zastupnice 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

Poštovani gospodine Jandroković,

molim Vas da temeljem čl. 140 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje 
zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću.

S poštovanjem,

P/TĐf:dr.sc. Romana Jerkovič
L

Prilog: kao u tekstu



ROMANA JERKOVIĆ 
zastupnica u Hrvatskom saboru

Zagreb, 2. veljače 2018. godine

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

1. Jeste li znali da je Ante Ramljak radio u Texo Management d.o.o.?
2. Jeste li znali da je za savjetničke usluge Texo Management d.o.o. svaki tjedan 

uprihodovao 242.893,76 kuna?
3. Jeste li znali da tvrtka Laco PR istodobno savjetuje potpredsjednicu Vlade Martinu 

Dallć i Antu Ramljaka?
4. Jeste II znali da će se tvrtke Texo Management, Alter Capital, odvjetničko društvo 

Šavorić i partneri te Laco PR obogatiti i steći milijunsku zaradu na račun najveće 
gospodarske krize u Republici Hrvatskoj? Smatrate li to etičnim?

5. Osjećate li se osobno odgovornim?

Prof.dr.se. Romana Jerković 
zastufiit^a u Hrvatskom saboru


