HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/18-18/52
URBROJ: 65-18-02
Zagreb, 1. veljače2018.

MINISTARSTVO FINANCIJA
gospodinu
đr. sc. Zdravicu Maricu, ministru

........... -

Uprilogu 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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U Zagrebu, 31. siječnja 2018. g.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet:

Zastupničko pitanje dr. sc. Zdravku Maricu, Ministarstvo financija
Republike Hrvatske

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga (81/13, 113/16 i 69/2017) sabora upućujem
ministru financija sljedeća zastupnička pitanja:
Poštovani ministre Marić, molim da mi dostavite:
1. Financijska izvješća (kako slijedi: Bilanca, Izvještaj o dobiti (račun dobiti i
gubitka), Izvještaj o novčanim tokovima (sistematizirani podaci o izdanim
obveznicama), Izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz navedene financijske
izvještaje) Hrvatske pošte d.d. za razdoblje od 2008. g. do 2012. godine.
2. Informaciju koji su revizorski procesi provedeni u Hrvatskoj pošti d.d. od strane
Državnog ureda za reviziju u razdoblju od 2008.g. do 2012. godine te dostavu
izvješća.
3. Izvješća dana od strane Revizijskog odbora Hrvatske pošte d.d. (i ocjene na
primjerenosti računovodstvenih politika koje je utvrdila Uprava HP d.d) za
razdoblja od 2008. g. do 2012. godine.

Obrazloženje:
S obzirom da je Hrvatska pošta d.d. u skupini trgovačkih društava od posebnog interesa za
Republiku Hrvatsku, u kojoj država ima većinski udio, imamo potrebu zatražiti transparentne
informacije i pravo pitati se brine li država o etičkim i zakonskim odredbama poslovanja
ovakvih društava.

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru,

Zastupnik
Ivan Vilibor Sinčić
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