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VLADI REPUBLIKE HRVA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, 
zastupniku u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140, Poslovniku H)-vatskoga 
saboru.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članku 
142. stavka 1. Poslovnikti Hrvatskoga saboru, u roku od 30 dana od danu kadu je pitarije 
dostavljeno.

KLASA: 021-I2/20-18/S3
URBROJ: 65-20-02
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Zagreb. 26. veljače 2020. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOCi SABORA

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora.

Pitanje glasi:

S poštovanjem.

Sin: -aš Dončić

Jesi li napisi o pranju novca, propustima u poslovanju, sumnjivim transferima novca i 
ogromnim uplatama bez ikakvih provjera točne, što je Ministarstvo financija utvrdilo u ovom 
slučaju te postoji li u svemu i odgovornost državnih tijela?

Molimo Va.s da sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora proslijedite moje 
zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.

Siniša Ilajdaš Dončić, 
potpredsjednik Hrvatskoga sabora

Iz medijskih napisa i službenih priopćenja saznali smo da su u Zagrebačkoj banci d.d. 
ostavke u vrlo kratkom roku podnijeli predsjednik Poprave Miljenko Živaljić te članovi 
Uprave Eugen Paić Karega i Nikolaus Maximilian Linarić. lako se kao razlozi za ostavke 
navode ..osobni razlozi" neslužbene informacije govore da su ostav ke uslijedile nakon što je 
supervizija Hrvatske narodne banke (HNB) pvikazala da Zagrebačka banka "nije u cijelosti 
poštovala procedure za sprečavanje pranja novca", da se radi o ..najvećem skandalu u 
povijesti Zagrebačke banke", da je "IINB otkrio goleme propuste u poslovanju, brojne 
sumnjive transfere ruskog novca i ogromne uplate bez ikakvih provjera" te kako sve ..prati i 
Minislarstvo financija'‘.
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