Slavonski Brod, 19.02.2014.
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio Đuru Đakovića
„Svojim dolaskom u Slavonski Brod i tvrtku Đuro Đaković koja je zasigurno obilježje ovoga grada
želim potvrditi kako vjerujem u hrvatsku vojnu industriju, njezine ljude te u konačnici proizvode koji
su, koliko sam danas imao priliku čuti, prepoznati i u svijetu„ – poruka je predsjednika Republike
Hrvatske Ive Josipovića nakon posjeta vojnom i programu teretnih vagona Đure Đakovića.
Predsjednik Republike Hrvatske sa suradnicima je razgledao pogone slavonsko-brodske tvrtke, a
Uprava Đure Đakovića predvođena predsjednikom Vladimirom Kovačevićem upoznala je
predsjednika Republike Hrvatske Ivu Josipovića s kompanijom, njezinim kapacitetima s posebnim
naglaskom na vojni program te proizvodnju borbenih oklopnih vozila i modernizaciju tenkova.
-U Đuri Đakoviću se proizvode dobri proizvodi, s jedne strane civilni, a s druge strane vojni, to je
važno jer kompanija uz izvozne ambicije ima i izvrsne reference, a to su poslovi koji se rade za
hrvatsku vojsku. Nadam se da smanjenje proračuna neće utjecati na angažman potrebnih
sredstava da bi se servisirali tenkovi i oklopna borbena vozila. Rečeno mi je kako se vode
razgovori sa stranim partnerima o mogućnostima izvoza i tu priliku treba iskoristiti – napomenuo je
predsjednik RH Ivo Josipović.
Drago mi je što se i predsjednik osobno uvjerio u ono što Đuro Đaković, s iznimnim i specifičnim
znanjima i vještinama može proizvesti, rekao je predsjednik Uprave Vladimir Kovačević.
-Radi stabilnosti nas, naših zaposlenih ali i velikog broja kooperanata, održivosti naše proizvodnje
prije svega otvaranja izvoznih tržišta za BOV važan nam je kontinuitet proizvodnje i reference u
modernizaciji i generalnoj reviziji tenkova. Tu nam je primarno da i nadalje nastavimo stratešku
suradnju sa snažnim, a ne oslabljenim MORH-om. Ono što je danas činjenica, posljednje dvije
godine čelni ljudi MORH-a i Glavnog stožera OSRH ulažu iznimne napore u podršci cjelokupnoj
hrvatskoj obrambenoj industriji i otvaranju izvoznih tržišta. Kako bi Ministarstvo obrane i u
budućnosti još efikasnije pružao potporu maloj hrvatskoj obrambenoj industriji na velikom
globalnom tržištu, treba ga iz rebalansa u rebalans osnaživati povećanjima proračuna, a ne ih
oslabljivati kontinuiranim smanjivanjem njihovog proračuna – istaknuo je predsjednik Uprave Đure
Đakovića Vladimir Kovačević.
Dodao je kako MORH radi ozbiljan posao za hrvatske izvoznike i mora biti u posebnom statusu u
odnosu na druga ministarstva.
-Samo za ilustraciju, Đuro Đaković se na globalnom tržištu specijalnih vozila „tuče“ za poslove s
konkurentima koji imaju godišnji prihod veći od tri hrvatska godišnja proračuna, te bez snažne

podrške snažnog MORH-a nema ni domaćih referenci a time će dobivanje izvoznih poslova biti
značajno otežano - izjavio je predsjednik Uprave Đuro Đakovića Holdinga Vladimir Kovačević.
Predsjednik RH Ivo Josipović poručio je kako je Đuro Đaković snažna kompanija koja je u više od
devet desetljeća postojanja pokazala kako je spremna i za najzahtjevnije poslove, a kako je riječ o
industriji koja je posebno važna za sigurnost zemlje, vjeruje da će uspjeti realizirati zacrtane
poslove koje očekuje.
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