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Zai'rch. 2. travnja 2019.

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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!/
(Jordan Jandrokovič



VA'fći^J SAE30H
' ' ‘ I ‘ ^,'!^.■rK-) ;

f'2 -1^019

•• r-i

C‘ - -

"7
, t

i •
/?

'-/-

/’

HRVATSKI SABOR

zastupnik 
Ranko Ostojić

Zagreb, 27. ožujka 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.

- Jesu li policijski službenici obvezni, ako postupaju u građanskom odijelu, 
predstaviti se građaninu pokazivanjem službene značke i službene iskaznice?

- Trebaju li se policijski službenici, ako se na početku postupanja nisu predstavili na 
propisani način, predstaviti ako to građanin zatraži?

- Smiju li policijski službenici odbiti predstaviti se na zahtjev građanina?

- Je Ii prihvatljivo da policija primjenjuje ,,represivne“ ovlasti i kažnjava građane samo 
zato što su zatražili da policije postupa sukladno pozitivnim propisima?

Obrazloženje: U dnevnom listu „Slobodna Dalmacija" od 20. ožujka 2019., na 
str. 10. i 11., objavljen je članak pod naslovom „Policajac u civilu vezao me je 
lisičinama kada sam zatražio provjeru njegove značke", autora Šaše Jadrijevića 
Tomasa.

Nastavno u tekstu se iznosi iskustvo građanina Republike Hrvatske Alana 
Alagića iz Promajne iz kojeg proizlazi postupanje uredujućih policijskih službenika 
protivno pozitivnim propisima RH, koje je kulminiralo privremenim oduzimanjem 
slobode i privođenjem, kao i izdavanjem dva prekršajna naloga

Slijedom iznesenog molim Vas odgovor na pitanje koje je u interesu svih 
građana u Republici Hrvatskoj.

zastupnik

R?tnko Ostojić


