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URBROJ: 65-17-02 ŽC,
Zagreb, 10. ožujka 2017.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojiča, 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 
Ranko Ostojić

Vrij.Prili

Zagreb, 8. ožujka 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje za mr. sc. Andreja Plenkovića,
predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupnička 
pitanja za mr. sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Koji su razlozi razrješenja Josipa Paradžika dužnosti pomoćnika ministra 
unutarnjih poslova?

- Na koje poslove odnosno radno mjesto u Ministarstvu unutarnjih poslova je 
raspoređen Josip Paradžik nakon razrješenja?

Obrazloženje: Vlada RH na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. donijela je 
Rješenje o imenovanju Josipa Paradžika pomoćnikom ministra unutarnjih poslova.

Nakon tjedan dana, na sjednici održanoj 1. prosinca 2016., Vlada RH donosi 
Rješenje o razrješenju Josipa Paradžika s dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih 
poslova.

S obzirom na važnost pozicije pomoćnika ministra unutarnjih poslova, molim 
Vas pojašnjenje, poradi kojih razloga je gospodin Paradžik razriješen s dužnosti 
pomoćnika ministra samo 7 dana nakon imenovanja i na koje radno mjesto je 
raspoređen.
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Predmet:  Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s razrješenjem Josipa Paradžika 

dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova  

- odgovor Vlade 

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ranko Ostojić, postavio je, sukladno sa 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), 

zastupničko pitanje u vezi s razrješenjem Josipa Paradžika dužnosti pomoćnika ministra 

unutarnjih poslova. 

   

  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

Josip Paradžik razriješen  je dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova 

na osobni zahtjev. 

 

Nakon razrješenja dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova, Josip 

Paradžik raspoređen je na radno mjesto voditelja Odjela za prometne isprave u Službi za 

upravne poslove, Sektoru upravnih i inspekcijskih poslova Policijske uprave zagrebačke. 

 

Eventualno potrebna dodatna objašnjenja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

Vlaho Orepić, ministar unutarnjih poslova.  

 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 
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