HRVATSKI SABOR

KLASA; 021-12/18-18/190
UR3R0J: 65-18-02
Zagreb, 27. ožujka 2018.

VLA DI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Vedra na Babica i Damira Tomiča,
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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VEDRAN BABJĆ
DAMIR TOMIĆ,
zastupnici u Hrvatskom saboru
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Zagreb, 27. ožujka 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Jandroković,

molim Vas da, temeljem čl. 140 Poslovnika Hrvatskog sabora, proslijedite moje
zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću, a koje se
nalazi u privitku ovog dopisa.

S poštovanjem,

Veđran E3abić

Damir “Tomić
N^ajriir

Prilog: kao u tekstu

VEDRAN I3ABIĆ
DAMIR TO MIC,
zastupnici u Hrvatskom saboru

Zagreb, 27. ožujka 2018.

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE
ANDREJU PLENKOVIĆU

Poštovani g, predsjedniče,
Sredinom ožujka ove godine, na području Grada Hrvatska Kostajnica dogodila se
elementarna nepogoda. Uslijed obilnih kiša poplavila je rijeka Una te je na mjestima klizalo
tlo. Budući da je najveća materijalna šteta nastala 13. ožujka na klizištu kod Starog Puta
kada je potpuno uništeno i srušeno šest (6) obiteljskih kuća, djelomično njih četiri (4), a na
dvije (2) su popucali zidovi, na sjednici Vlade RH održanoj 15. ožujka donijeli ste Zaključak
kojim se obavezujete ukloniti ostatke oštećenih i srušenih obiteljskih kuća, odnosno
stambenih zgrada te da ćete adekvatno stambeno zbrinuti (gradnjom novih kuća ili
osiguranjem stanova) obitelji čija je imovina uništena nakon što se utvrdi činjenično stanje i
procijeni šteta.
Kolika je utvrđena materijalna šteta na predmetnim građevinama i koje su konkretne mjere
poduzete u smislu stambenog zbrinjavanja obitelji pogođenih ovom nepogodom budući su
danas smješteni u hotelu te nemaju vlastiti krov nad glavom?
S poštovanjem,

