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Predmet:  Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s održavanjem sjednice Vlade 

- odgovor Vlade  

 

 

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

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

29/18), zastupničko pitanje u vezi s održavanjem sjednice Vlade. 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

Vlada Republike Hrvatske nema saznanja o navodima iz pitanja zastupnika.  
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               mr. sc. Andrej Plenković 
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VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojića, 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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Zagreb, 20. rujna 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

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

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

- da li je točna informacija da je za jednu od predstojećih sjednica Vlade Republike 
Hrvatske koja će se održati u gradu Hvaru kupljeno 26 novih stolica za članove Vlade 
RH od strane grada Hvara?
- da li je točna informacija da je kupnja 26 stolica financirana sredstvima koja su 
predviđena za obnovu hvarskog kazališta?

Obrazloženje: Upoznat sam s informacijom da je grad Hvar za jednu od 
predstojećih sjednica Vlade Republike Hrvatske koja će se održati u gradu Hvaru 
kupila 26 novih stolica za članove Vlade RH, a da je cijena svake stolice više tisuća 
kuna te da je kupnja realizirana sredstvima koja su predviđena za obnovu hvarskog 
kazališta.

Molim odgovor na zastupničko pitanje koje je u interesu cjelokupne javnosti.

ZASTUPNIK

Ranko Ostojić


