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VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Bože Petrova, 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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U Zagrebu, 15.05.2019. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje gospodinu Andreju Plenkoviću predsjedniku Vlade 

Republike Hrvatske

lemcijem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora gospodinu Andreju Plenkoviću 

predsjedniku Vlade Republike Hrvatske:

ZASTUPNIČKO PITANJE

Vlada Republike Hrx'atske u saborsku proceduru uputila je prijedlog zakona o obeštećenju 

radnika trgovačkog društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju iz Ploča, kojim će se obeštetiti 

510 radnika koji su bili profesionalno izloženi azbestu, a za koje važećim propisima nije 

predviđeno obeštećenje, te će kroz tri godine ukupno svakome biti isplaćeno 219 tisuća kuna.

Prema prijedlogu Zakona radnicima će se taj iznos isplatiti ako su u tvrtki radili pet godina u 

razdoblju od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002. godine.

Iz kojih razloga nisu ovim prijedlogom Zakona obuhvaćeni i radnici koji su u navedenim 

tvrtkama radili i prije 8. listopada 1991. godine jer navedeni radnici tr]ie iste posljedice na 

svoje zdravlje kao i radnici koji su radili nakon navedenog datuma, a što te radnike dovodi u 

krajnje neravnopravan položaj sa radnicima koji su obuhvaćeni ovim prijedlogom Zakona?

ZASTUPNIK

Božo Petrov


