HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/18-18/143
URBROJ: 65-18-02
Zagreb, 7. ožujka 2018.

VLADI REPUBLIKE IIR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje dr, sc. Sinise Ilajddsa Dončića,
zastupnika n Hrvatskom saboru, postavljeno sidđadno 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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Siniša Hiijdaš Dončić,
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet:

Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora,
Molim Vas da temeljem 51. 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko
pitanje koje se nalazi u privitku ovoga dopisa predsjedniku Vlade Republike Hrvatske
gospodinu Andreju Plenkoviću.
S poštovanjem,

HRVATSKI SABOR
Siniša Ilajdaš Dončić,
potpredsjednik Hrvatskoga sabora
Zagreb, 6. ožujka 2018. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
n/r gospodin Andrej Plenković, predsjednik
Vlade Republike Hrvatske

Predmet:

Zastupničko pitanje, obavezno osiguranje motornih vozila

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,
Osiguravateljske kuće koje obavljaju poslove obveznog osiguranja od automobilske
odgovornosti, ovisno o području Republike Hrvatske na kojem se motorno vozilo registrira,
imaju različite cjenike za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti te dolazi do
značajnog, ali i neopravdanog nesrazmjera cijena premije osiguranja što ovisi samo o mjestu
registracije, a ne o stvarnom riziku od mogućnosti štete.
Hoće li Vlada Republike Hrvatske pristupiti izmjeni zakonske regulative (i koje), kako bi se
vlasnici vozila stavili u ravnopravan položaj, bez obzira na mjesto u kojem registriraju vozilo
u Republici Hrvatskoj.
S poštovanjem,

Siniša Hajdaš Dončić

