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VJADl REPUBLIKE HRVA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojiča, za.stupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga .sabora

Molim odgovorile na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kadu je pitanje 
dostavljeno.

p-' ' - p
V F^EPSJEDlWIK

I

•dan Jandroković

I
I “ '' V A



REPUBLIKA HRVATSKA 
CS - HRVATSKI SABOR
ZAGREB, Trg Sv, Marka 6

TFIFTin?Primljeno'
KldMiiK;ici[sk,i o^iiaK.i Otfj |OtlHRVATSKI SABOR 

zastupnik 
Ranko Ostojić VriiPmIIJl ll,l/t)«ill lllU|

./

Zagreb, 11. lipnja 2019.

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.

1. Je li u pripremi ponovna izmjena Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih 
službenika („Narodne novine", broj: 129/11., 82/12., 140/13., 32/15., 40/15., 115/15., 
11/17., 102/17., 129/17., 5/18., 66/18. i 24/19.) koja je zadnji put izmijenjena u ožujku 
2019 godine?

2. Ako je u pripremi ponovna izmjena predmetne Uredbe, da li se njom planiraju 
revidirati policijska ovlaštenja određenim rukovodećim službenicima, te ako planiraju, 
koji su stvarni razlozi za to ?

Obrazloženje:
Uredbom o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika 

objavljenom u Narodnim novinama br. 24. od 11. ožujka 2019. djelomično se 
izmijenio popis ovlaštenih rukovoditelja u MUP-u te su tim izmjenama, između 
ostalog, potpuno nelogično i bez adekvatnog obrazloženja određeni viši rukovodeći 
službenici koji vode ustrojstvene jedinice u kojima nema niti jednog zaposlenog 
policijskog službenika dobili policijska ovlaštenja.

Međutim, prema mojim saznanjima dio tih rukovodećih službenika nema 
potrebno policijsko zvanje za ta rukovodeća radna mjesta pa Vas stoga molim za 
odgovor na zastupničko pitanje budući da je u interesu cjelokupne hrvatske javnosti 
znati da li će se navedena Uredba ponovno mijenjati samo da bi unaprijed određeni 
pojedinci ispunjavali uvijete određenih rukovodećih radnih mjesta.

zastupnik

Ranko Ostojić


