HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/18-18/39
URBROJ: 65-18-02
Zagreb, 29. siječnja 2018.

MINISTARSTVO OBRANE
gospodinu
Damim Krstičeviću, potpredsjedniku
Vlade Republike Hrvatske i ministru

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Franka Vidovića, 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.

'REDSJEDNIK

ordan Janđrokovič

Na znanje:
- Vladi Republike Hrvatske

FRANKO VIDOVIĆ,
zastupnik u Hrvatskom saboru
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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 ministru obrane Damiru Krstičeviću.

S poštovanjem,

Prilog: kao u tekstu

FRANKO VIDOVIĆ
zastupnik u Hrvatskom saboru

Zagreb, 25. siječnja 2018.

MINISTRU OBRANE
DAMIRU KRSTIČEVIĆU

PREDMET: Zastupničko pitanje

Poštovani,

Jeste li upoznati s informacijom da je predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin
Plenković dogovorio kupnju zrakoplova od Izraela kao što je objavljeno iz izraelskih izvora i
da li možete te informacije potvrditi?
Temeljem cijelog postupka provedenog natječaja zrakoplova za potrebe HRZiPZO, te vodeći
se Vašim izjavama u kojima ste Odbor za obranu Hrvatskog sabora uvjeravali u
transparentnost i potpunu dostupnost svih informacija u ovom natječaju do sada smo
podržavali postupak nabave uz nekoliko uvjeta, cijeneći i da je potrebno zadržati znanje o
ratnom zrakoplovstvu kao i borbenu sposobnost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i
protuzračne obrane.
Vijesti koje su objavljene u izraelskim medijima iz izraelskih izvora govore upravo suprotno o
cijelom postupku te ovim putem od Vas molim objašnjenje.

S poštovanjem

