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Predmet: Zastupničko pitanje Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s troškovima za kupnju 

dnevnih, tjednih i mjesečnih novina 

 – odgovor Vlade 

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ivan Vilibor Sinčić, postavio je, sukladno s 

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

zastupničko pitanje u vezi s troškovima za kupnju dnevnih, tjednih i mjesečnih novina. 

   

 Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 Sukladno podacima iz sustava Državne riznice proračunski korisnici državnog 

proračuna na razini razdjela organizacijske klasifikacije, uključujući i agencije, u 2017. godini 

su za kupnju novina i stručnih časopisa ukupno utrošili 7,8 milijuna kuna. Od navedenog na 

kupnju novina utrošeno je 3,7 milijuna kuna, a na kupnju stručnih časopisa 4,1 milijun kuna. 

  

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

dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija. 

 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

               mr. sc. Andrej Plenković 
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Zagreb, 8. ožujka 2018. /

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivana Vilibora Sinčića, 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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Primljeno:HRVATSKI SABOR

zastupnik Ivan Vilibor Sinčić Vni

U Zagrebu, 07. ožujak 2018.

- PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade 
Republike Hrvatske

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (NN 81/13, NNl 13/16, NN 69/17) 
upućujem g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, sljedeće 
zastupničko pitanje:

Poštovani premijeru,

molim Vas odgovor na sljedeće pitanje:

1. Koliko država troši novaca na kupnju dnevnih, tjednih i mjesečnih novina?
2. Molim Vas popis institucija, koje ih naručuju, o kojim se tiskanim izdanjima 

radi, koliko komada se naručuje i koliko dugo traje ta praksa?

Obrazloženje:

Obzirom na postojeći prasku kupnje, odnosno narudžbe tiskanih izdanja od strane državnih 
institucija, molim Vas odgovor na gore navedena pitanja.

Zastupnik

Ivan Vilibor Sinčić
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