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VLADI REPUBLIKE HRVA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje dr. se. Siniše Hajdaša Dončića, 
zastupnika u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga 
saboru.

Molim odgovorile na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članku 
142. stavka I. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 danu od dana kadu je pitanje 
dostavljeno.

KLASA: 021-12/19-18/575
URBROJ: 65-19-02
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet; Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora,

S poštovanjem.

/

Molim Vas da sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora proslijedite moje 
zastupničko pitanje, koje se nalazi u privitku ovoga dopisa, predsjedniku Vlade Republike 
Hrvatske, gospodinu Andreju Plenkoviću.

Siniša Hajdaš Dončić, 
potpredsjednik Hrvatskoga sabora
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Zastupničko pitanje, dokapitalizacija društva Croatia Airlines d.d.Predmet:

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade.

S poštovanjem.

Na svojoj sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine Vlada Republike Hrvatske donijela 
je Odluku 0 stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva 
Croatia Airlines d.d.kojom je određeno kako će se društvu Croatia Airlines d.d. uplatiti iznos 
od 250 milijuna kuna (100 milijuna u 2019. i ostatak u 2020. godini) za osiguranje ..nužne 
stabilizacije poslovanja prije provedbe procesa povećanja kapitala društva od strane 
Republike Hrvatske i drugih zainteresiranih investitora".

Istom Odlukom određeno je da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o Odluci i 
planiranim fazama dokapitalizacije obavijesti Europsku komisiju i dokaže spojivosl 
predloženih mjera s pravilima o državnim potporama i zajedničkom tržištu Europske unije.

sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora molim Vas da mi odgovorite na 
sljedeće zastupničko pitanje:

Siniša Hajdaš Dončić, 
potpredsjednik Hrvatskoga sabora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
n/r gospodin Andrcj Plenković, predsjednik 

Vlade Republike Hrvatske

* *

Moje je pitanje; ima li Vlada Republike Hrvatske alternativno rješenje za stabilizaciju 
poslovanja i opstanak društva Croatia Airlines d.d. ukoliko mjerodavna tijela Europske 
komisije, s obzirom da je Republika Hrvatska 2012. godine (što je manje od deset godina) 
restrukturirala i dokapitalizirala Croatia Airlines .s 1,181 milijardu kuna, pretvaranjem dugova 
kompanije u vlasnički udjel, utvrde nespojivt)st predloženih mjera iz Odluke od 19. rujna 
2019. godine s pravilima o državnim potporama i zajedničkom tržištu Europske unije ili će se 
u tom slučaju dogoditi bankrot hrvatskog nacionalnog avioprijevoznika?
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