
 

 

 

PRIJEDLOG 

 

 

Klasa:   

Urbroj:  

 

Zagreb,   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet:  Zastupničko pitanje Anke Mrak-Taritaš, u vezi s ugovorima potpisanima s 

Hrvatskom biskupskom konferencijom 

- odgovor Vlade  

 

 

Zastupnica u Hrvatskome saboru, Anka Mrak-Taritaš, postavila je, sukladno s 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), 

zastupničko pitanje u vezi s ugovorima potpisanima s Hrvatskom biskupskom konferencijom. 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

Temeljem ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske, Vlada 

Republike Hrvatske sklopila je s Hrvatskom biskupskom konferencijom tri ugovora. 

 

Na temelju Ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske o pravnim 

pitanjima (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 3/97), 31. listopada 2005. godine 

Vlada Republike Hrvatske sklopila je s Hrvatskom biskupskom konferencijom Ugovor o 

dušobrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama te ustanovama socijalne 

skrbi. 

  

Na temelju Ugovora o dušobrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim 

ustanovama te ustanovama socijalne skrbi, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 

2017. godinu isplaćeno je ukupno 1,6 milijuna kuna, i to s pozicija Ministarstva za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 840.000 kuna te Ministarstva zdravstva 

768.000 kuna. Napominjemo, kako je financijski učinak navedenog Ugovora već sadržan u 

odgovorima na zastupnička pitanja, klase: 021-12/17-01/230, urbroja: 50301-01/26-17-7 od 7. 

prosinca 2017. godine te u odgovoru klase: 021-12/17-01/292, urbroja: 50301-01/26-18-10 od 

11. siječnja 2018. godine, koje je Vlada Republike Hrvatske uputila gospođi Anki Mrak-

Taritaš. 

 

U svrhu provedbe Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o 

suradnji na području odgoja i kulture (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 2/97), 

 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 



2 

 

Vlada Republike Hrvatske sklopila je s Hrvatskom biskupskom konferencijom dva ugovora: 

23. svibnja 2011. godine Ugovor o katoličkim osnovnim i srednjim školama te 29. siječnja 

1999. godine Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u 

javnim i predškolskim ustanovama. 

 

Na temelju Ugovora o katoličkim osnovnim i srednjim školama, iz Državnog 

proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, s pozicija Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, za plaće i naknade radnika osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač katolička 

vjerska zajednica isplaćeno je ukupno 57,9 milijuna kuna. 

 

Napominjemo, kako je financijski učinak navedenog Ugovora već sadržan u 

odgovoru na zastupničko pitanje, klase: 021-12/18-01/71, urbroja: 50301-01/24-18-5 od 8. 

ožujka 2018. godine, kojeg je Vlada Republike Hrvatske uputila gospođi Anki Mrak-Taritaš. 

 

Vezano za Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom 

odgoju u javnim i predškolskim ustanovama, od 2015. godine nije moguće utvrditi koliko je 

ukupno sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske izdvojeno za njegovu provedbu, 

odnosno koliko je izdvojeno za plaće vjeroučitelja u javnim školama i u javnim predškolskim 

ustanovama budući da Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema izrađen šifrarnik u 

informacijskom sustavu za centralni obračun plaća te ne postoji posebna šifra za radna mjesta 

vjeroučitelja.   

 

Navedeno obrazloženje također dano je u odgovoru, klase: 021-12/17-01/292, 

urbroja: 50301-01/26-18-10 od 11. siječnja 2018. godine, kojeg je Vlada Republike Hrvatske 

uputila gospođi Anki Mrak-Taritaš. 

 

Eventualna potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnice, dat će 

dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.  

 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

               mr. sc. Andrej Plenković 
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U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Anke Mrak-Taritaš, zastupnice 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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Predmet: Zastupničko pitanje predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću

Republika Hrvatska svake godine izdvaja značajna sredstva za djelovanje Katoličke crkve u 
Hrvatskoj. S obzirom da ta izdvajanja financiraju svi hrvatski građani iz poreza i ostalih 
davanja koja ubire država, postoji veliki i opravdani interes javnosti za njihovu strukturu i 
način na koji se koriste.

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora postavljam sljedeće

ZASTUPNIČKO PITANJE:

Koliko je ugovora Vlada RH potpisala s Hrvatskom biskupskom konferencijom i kolike su 
godišnje financijske obaveze RH temeljem tih ugovora? Ujedno Vas molimo da nam 
dostavite popis svih potpisanih ugovora.

S poštovanjem,

Predsjednica Kluba zastupnika

Anka Mraki-jraritaš


