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U prilogu dostavljam zastupničko pitanje dr. sc. Miranda Mrsića, 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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Zastupnik stranke Demokrati 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 predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i Vladi RH.

S poštovanjem,

Dr^scK Mirando Mrsić
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Prilog: kao u tekstu



Dr.sci Mirando Mrsić
Zastupnik stranke Demokrati u Hrvatskom saboru

Zagreb, 21. siječnja 2019. godine

Predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću

PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,

Nakon što ste nas Vi i ministar obrane mjesecima ovjeravali kako je Hrvatska sklopila 
posao stoljeća odlučivši se od Izraela kupiti rabljene borbene zrakoplove, danas je 
jasno da se zapravo radi o prijevari stoljeća koja se mogla izbjeći da su sve državne 
institucije odgovorno i savjesno radile svoj posao.

Imajući u vidu informaciju da je SAD na vrijeme upozorio hrvatske predstavnike kako 
Izrael nema potrebna odobrenja za prodaju tih zrakoplova, a da se proces nabave 
tvrdoglavo nastavio voditi i na kraju završio kolosalnim fijaskom ostalo je otvoreno 
nekoliko pitanja za koje smatram da Hrvatska javnost koju ste mjesecima uvjeravali 
da nabava borbenih zrakoplova teče bez problema, mora dobiti jasne i 
nedvosmislene odgovore.

Propašću ovog posla Hrvatsku se dovelo u sramotan položaj pred međunarodnom 
zajednicom, te je otvorena sumnja u transparentnost i zakonitost procedure nabave 
zrakoplova.

Molim vas da odgovorite na slijedeća pitanja:

Jesu li Vlada i ministar Krstičević znali za upozorenje SAD-a koje je navodno 
dobila i Predsjednica RH? Ako jesu, zašto nisu ništa poduzeli da se izbjegne 
sklapanje za Hrvatsku štetnog posla?

1.

Hoće li Izrael platiti Hrvatskoj odštetu zbog propalog natječaja i odgovornosti 
druge strane kao što je to običaj kod svakog javnog nadmetanja. MORH nije obvezan 
provesti javni natječaj, ali nema zapreke da se takva klauzula ugradi u tekst 
nadmetanja? Postoji li takva klauzula u tenderu i ako postoji koliki je iznos odštete? 
Ako ne postoji, zašto je MORH proveo nadmetanje od pola milijarde dolara bez takve 
klauzule?

2.

3. Kolika je bila stvarna cijena nabave izraelskog višenamjenskog borbenog 
zrakoplova? Prvu službenu procjenu iznio je član MORH-ova povjerenstva Christian



Jagodić koji tvrdi kako ponuda iznosi 475 milijuna američkih dolara. U obavijesti 
Kongresu američki State Department navodi kako je vrijednost 12 zrakoplova F-16 
simulatora, obuke, opreme i naoružanja 135 milijuna USD.

4. Kolika je cijena samih zrakoplova, koliko stoji simulator, kolika je cijena 
naoružanja, kolika je cijena prilagodbe našeg sustava, a kolika je cijena obuke naših 
pilota?

Postoji li projekcija koliko bi državni proračun koštala operativna uporaba tih 
zrakoplova u slijedećih 25 godina? Ako postoji koliko bi to iznosilo godišnje, a koliko 
za cijeli operativni vijek?

5.

Da je realiziran, koju vrste industrijske suradnje bi donio ugovor s Izraelom?6.

Cijeli posao nabave borbenih zrakoplova vrijedan preko pola milijarde dolara je 
neslavno propao i stoga radi vjerodostojnosti države Hrvatske molim vas da hrvatskoj 
javnosti jasno i nedvosmisleno odgovorite na postavljena pitanja.

Dr.scK irando Mrsić


