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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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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

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

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

- Zašto policijski službenici ne postupaju po prijavama o protupravnoj sječi privatnih 
šuma na području grada Vrbovca?

Obrazloženje:
U posjedu sam informacije da se na području grada Vrbovca vrši masovna 

ilegalna sječa šuma (posebice privatnih šuma), a da nadležna tijela vezano za taj 
problem ne poduzimaju ništa.

Postoje mnogobrojni ilegalni „obrtnici" koji se bave kupnjom i prodajom tako 
posječenog drva, bilo kao trupaca bilo kao metrica, te se privatne šume masovno 
potkradaju. Vlasnici se obraćaju policiji i podnose prijave, ali na žalost, policija ništa 
ne poduzima po tome jer, kako građani navode, i pojedini policijski službenici 
sudjeluju u svemu tome, te se isto pretvorilo u začarani krug, a građani se osjećaju 
izigrani i nemoćni.

Ovakvom nezakonitom sječom, ne potkradaju se samo vlasnici privatnih 
šuma, već i država, jer tzv. „obrtnici" ne plaćaju nikakav porez državi, a takvo okrutno 
uništavanje šuma dovodi do devastacije vodenih nasipa, šumskih putova i polja 
zemljoposjednika.

Slijedom iznesenog, molim Vas odgovor na pitanje koje je u interesu svih 
vlasnika šuma na području vrbovečkog kraja, kao a i ostalih građana u Republici 
Hrvatskoj.
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