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Zagreb, 8. ožujka 2017.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Peđe Grbina, 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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Peđa Grbin, zastupnik

Zagreb, 7. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Petrov,

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

S poštovanjem.

Peđa Grbin
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HRVATSKI SABOR

Peđa Grbin, zastupnik

Zagreb, 7. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK VLADE RH 
gospodin Andrej Plenković

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Plenković,

Molim Vas da mi dostavite odgovor na sljedeća zastupnička pitanja:

1.) Koliko je posebnih savjetnika (molim da navedete njihova imena i prezimena), na 
kojim poslovima i na koje razdoblje angažirano u Uredu predsjednika Vlade 
Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 23. stavka 5. Zakona o Vladi 
Republike Hrvatske te kolika im je određena mjesečna naknada za rad.

2.) Koliko je posebnih savjetnika (molim da navedete njihova imena i prezimena), na 
kojim poslovima i na koje razdoblje angažirano u uredima (kabinetima) drugih 
članova Vlade Republike Hrvatske, sukladno odredbama članka 23. stavaka 5. i 7. 
Zakona o Vladi Republike Hrvatske te kolika im je određena mjesečna naknada za 
rad.

S poštovanjem,

Peđa Grbin
zastupnik u Hrvatskom saboru
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      PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 

 

 

 

Predmet:  Zastupničko pitanje Peđe Grbina, u vezi s imenovanjima posebnih savjetnika 

predsjednika Vlade Republike Hrvatske i članova Vlade Republike Hrvatske 

 

 

  Zastupnik u Hrvatskome saboru, Peđa Grbin, postavio je, sukladno s člankom 140. 

Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), zastupničko pitanje u vezi s 

imenovanjima posebnih savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske i članova Vlade 

Republike Hrvatske. 

 

 

  Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći odgovor: 

 

  Sukladno odredbi članka 23. stavka 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), predsjednik Vlade Republike Hrvatske imenovao je 2  posebna 

savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, i to: 

 

  - Roberta Kopala, za nacionalnu sigurnost, od 1. prosinca 2016. godine, (naknada za 

rad 9.000,00 kuna neto mjesečno), 

  - Ivanu Vukov, za unapređenje javnih politika, od 6. ožujka 2017. godine, (naknada 

za rad 9.000,00 kuna neto mjesečno). 

 

  Sukladno odredbi članka 23. stavaka 5. i 7. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, 

članovi Vlade Republike Hrvatske imenovali su sljedeće posebne savjetnike: 

 

  * mr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica 

gospodarstva, poduzetništva i obrta 

 

  - Ivana Baraća, za poslove digitalizacije gospodarstva, od 17. veljače 2017. godine, 

(naknada za rad  4.000,00 kuna neto mjesečno). 
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  * Davor Ivo Stier, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih 

i europskih poslova 

 

  - Filipa Vučaka, za poslove unutarnje i vanjske politike, od 1. siječnja 2017. godine, 

(naknada za rad 9.000,00 kuna neto mjesečno), 

  - Marka Vidakušića, za poslove unutarnje i vanjske politike, od 1. siječnja 2017. 

godine, (naknada za rad 6.000,00 kuna neto mjesečno), 

  - Ladislava Ilčića, za poslove unutarnje i vanjske politike, od 1. prosinca 2016. do 

10. ožujka 2017. godine, (naknada za rad 10.000,00 kuna neto mjesečno). 

 

  * Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar 

obrane 

 

  - Dragutina Repinca, za poslove obrambenog resora, od 25. listopada 2016. godine, 

(naknada za rad 9.000,00 kuna neto mjesečno), 

  - Ivicu Ušljebrku, za poslove obrambenog resora, od 11. studenoga 2016. godine, 

(naknada za rad 7.000,00 kuna neto mjesečno), 

  - Božu Kožula, za poslove iz djelokruga potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i 

djelokruga ministra obrane, od 11. studenoga 2016. godine, (naknada za rad 7.000,00 kuna neto 

mjesečno), 

  - Antu Gotovinu, za poslove iz djelokruga potpredsjednika Vlade Republike 

Hrvatske i djelokruga ministra obrane, od 17. studenoga 2016. godine, (bez naknade za rad). 

 

  * dr. sc. Ivan Kovačić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministra 

uprave 

 

  - Ivicu Relkovića, za poslove unutarnje politike, od 16. studenoga 2016. godine, 

(naknada za rad 9.000,00 kuna neto mjesečno), 

  - Ivana Tomljenovića, za politički sustav, od 23. studenoga 2016. godine, (naknada 

za rad 5.000,00 kuna neto mjesečno). 

 

  * Vlaho Orepić, ministar unutarnjih poslova 

 

  - Anu Vlahović, za poslove savjetovanja na provedbi reformskih projekata u 

Ministarstvu unutarnjih poslova, od 1. siječnja 2017. godine, (naknada za rad 8.500,00 kuna neto 

mjesečno). 

 

  * dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskoga sustava 

 

  - mr. sc. Antu Vučića, za poslove pripreme prijedloga projekata iz područja 

mirovinskoga sustava, od 1. prosinca 2016. godine, (naknada za rad 2.000,00 kuna neto mjesečno), 

  - Petra Šimića, za poslove pripreme prijedloga pojedinih projekata iz područja rada, 

od 21. prosinca 2016. godine, (naknada za rad 6.000,00 kuna neto mjesečno). 

 

  * Gari Cappelli, ministar turizma 

 

  - Veljka Mudrića, za poslove praćenja i provedbe „Strategije razvoja turizma do 

2020. godine“, od 2. siječnja 2017. godine, (naknada za rad 7.500,00 kuna neto mjesečno). 
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  * dr. sc. Slaven Dobrović, ministra zaštite okoliša i energetike 

 

  - Zdeslava Matića, za poslove energetike, od 22. prosinca 2016. godine, (naknada za 

rad 9.000,00 kuna neto mjesečno), 

  - Ivu Grabovca, za poslove koordinacije s institucijama i tijelima energetike u 

Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, od 22. prosinca 2016. godine, (naknada za rad 7.000,00 kuna 

neto mjesečno), 

  - Teu Žakulu, za poslove energetike, od 22. prosinca 2016. godine, (naknada za rad 

5.000,00 kuna neto mjesečno), 

 

  * Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture 

 

  - Branimira Jerneića, za pripremu prijedloga i usklađivanje provedbe projekata 

vezanih uz financijsko restrukturiranje društava i suradnju s međunarodnim financijskim 

institucijama, na restrukturiranju društava nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, 

te projekata iz područja prometa, kao i suradnje sa Svjetskom bankom, od 18. siječnja 2017. godine, 

(bez naknade za rad). 

 

  * prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva 

 

  - Dubravku Jadro, za pravne poslove, od 7. studenoga 2016. godine, (naknada za rad 

7.000,00 kuna neto mjesečno), 

  - Matu Cara, za financijske poslove, od 30. studenoga 2016. godine, (naknada za rad 

9.000,00 kuna neto mjesečno), 

 

 

 

 

          PREDSJEDNIK 

 

 

                  mr. sc. Andrej Plenković 

 


