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Predmet:  Zastupničko pitanje Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s društvom Uljanik 

Brodogradilište d.d. - odgovor Vlade  

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ivan Vilibor Sinčić, postavio je, sukladno s 

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

29/18), zastupničko pitanje u vezi s društvom Uljanik Brodogradilište d.d. 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

  Ova Vlada ima snažan motiv i političku volju da se održi brodogradnja  na 

lokaciji Rijeka i Pula te da pruži podršku društvu Uljanik Brodogradilište d.d. koje se našlo u 

poteškoćama, a sve u skladu s hrvatskim i europskim propisima. U tom cilju, Vlada je 

poduzela niz mjera kako bi se osiguralo daljnje poslovanje ovog brodogradilišta. 

 

  Naime, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je krajem 2017. 

godine zaprimilo zahtjev društva Uljanik Brodogradilište d.d. Pula za donošenjem Odluke 

Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva za financijsku konsolidaciju, odnosno 

kredit za sanaciju koji bi se koristio sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim 

potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C 

249/01) (u daljnjem tekstu: Smjernice) u iznosu od 96.000.000 eura. Odmah nakon 

zaprimljenog zahtjeva isti je upućen Ministarstvu financija kako bi se pokrenuo postupak 

donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o izdavanju državnog jamstva kao i zahtjev za 

pokretanje službene notifikacije potpore za sanaciju sukladno obvezi koja proizlazi iz 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU), odnosno članka 108. 

UFEU-a i članka 8. Zakona o državnim potporama (Narodne novine, br. 47/14 i 69/17). O 

navedenom pitanju razgovaralo se i s Glavnom upravom za tržišno natjecanje Europske 

komisije.  

 

  Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. siječnja 2018. 

godine donijela  Odluku o davanju državnog jamstava u korist Hrvatske poštanske banke d.d., 

Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva 

Uljanik Brodogradilište d.d., Pula, radi provedbe procesa sanacije i financijske konsolidacije 
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društva. Europska komisija je 22. siječnja 2018. godine dala suglasnost na navedenu Odluku  

te je time stvoren preduvjet za početak procesa sanacije i restrukturiranja društva, a koji je 

nužno provesti sukladno Smjernicama. Preduvjet za navedeno predstavlja izrada konciznog i 

održivog Programa restrukturiranja. Uprava društva Uljanik Brodogradilište d.d. preuzela je 

obvezu izrade programa restrukturiranja i pronalaska strateškog partnera. Savjetnici, koje je 

odabrala Uprava društva pomogli su joj u izradi nacrta Programa restrukturiranja, a Nadzorni 

odbor društva je na svojoj sjednici koja se održala 28. ožujka 2018. godine, od tri zaprimljene 

ponude odabrao strateškog partnera. 

 

  U tom smislu Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo 

financija su tijekom travnja i srpnja ove godine davali potporu društvu Uljanik 

Brodogradilište d.d. u izradi prijedloga Programa restrukturiranja. Prijedlog Programa 

restrukturiranja je dorađivan skladno uputama navedenih ministarstava, ali su isti djelomično 

usklađeni i implementirani u sam Program.  

 

  Takav prijedlog Programa restrukturiranja neformalno je dostavljen  Europskoj 

komisiji 13. srpnja 2018. godine. Krajem rujna Europska komisija dostavila je svoje 

komentare na prijedlog Programa restrukturiranja, te se preliminarni stavovi Europske 

komisije praktično u cijelosti podudaraju sa sugestijama koje su na nacrt dostavljala dva 

ministarstva.  

 

  Isto tako, treba naglasiti da je zbog nastale situacije blokade računa cijele 

Uljanik Grupe, neisplate plaća i štrajka radnika, Vlada Republike Hrvatske na 112. sjednici, 

koja se održala 30. kolovoza 2018. godine izdala državno jamstvo u korist Hrvatske poštanske 

banke d.d. za zamjenu instrumenata osiguranja po plasmanima Banke prema društvu Uljanik 

d.d. iz 2015. i 2016. godine u iznosu od 13.785.000 eura koji su se iskoristili za isplatu plaća 

radnicima Uljanik Grupe. 

 

  Zaključno navodimo, kako Vlada Republike Hrvatske i dalje namjerava 

aktivno sudjelovati u svim aktivnostima koje će se poduzimati u interesu rješavanja otvorenih 

pitanja društva Uljanik u skladu s hrvatskim i europskim zakonodavstvom koje uređuje 

pitanje državnih potpora.  
   

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

Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.  

 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 
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WZagreb, 27. kolovoza 2018.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivana Vilibora Sinčića, 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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zastupnik Ivan Vilibor Sinčić

U Zagrebu, 23. kolovoza 2018.

- PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade 
Republike Hrvatske

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (NN 81/13, NNl 13/16, NN 69/17, NN 
29/18) upućujem g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, sljedeće 
zastupničko pitanje:

Poštovani premijeru.

molim Vas odgovore na sljedeća pitanja:

1. Što Vlada namjerava poduzeti ili je poduzela po pitanju tvrtke Uljanik 
brodogradilište d.d., OIB: 040018622?

2. Molim Vas da mi dostavite program restrukturiranja Uljanik brodogradilišta 
d.d. koji je poslan u Bruxelles?

3. Koje će osobe zastupati Hrvatsku stranu u pregovorima?

Obrazloženje:

Uljanik brodogradilište d.d. koje je bilo ponos Hrvatske danas se nalazi na rubu propasti, 
proizvodi gubitke, a radnicima ne isplaćuje plaće.
Vašoj Vladi je problem Uljanik brodogradilišta d.d. poznat od prije pa ste zatražili i pomoć 
Bruxellesa i uputili program restrukturiranja Uljanik brodogradilišta d.d. pred Europsku 
komisiju koja će odlučiti je li program pokušaja spasa uljanik grupe prihvatljiv ili ne.
Sigurno je da će taj postupak sada potrajati tjednima, vjerojatno i mjesecima dok se u 
pregovorima hrvatske strane i Europske komisije ne razjasne sve ključne postavke na kojima 
počiva program sanacije pulskog brodogradilišta.
Međutim radnici i njihove obitelji nemaju više vremena, mnogi od njih će vjerojatno već sutra 
završiti na ulici, što je nedopustivo u jednoj zemlji članici Europske unije.

S poštovanjem,

Zastupnik

Ivan Vilibor Sinčić


