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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.

EDSE

hrdan Jandrokovič
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HRVATSKI SABOR 
zastupnik 

Ranko Ostojić

Zagreb, 21. svibnja 2019.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

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

mr. sc.

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

- 1. Koliko je u ukupno osoba zaposleno u Ministarstvu unutarnjih poslova na ugovor 
o djelu u razdoblju od 01.01.2018. do 20.05.2019. godine?

2. Jesu li osobe zaposlene u Ministarstvu unutarnjih poslova na ugovor o djelu 
tijekom navedenog razdoblja izabrane putem javnog natječaja odnosno ako nisu na 
koji drugi način su izabrane?

3. Koliko je iznos najviše bruto satnice za osobe zaposlene na ugovor o djelu tijekom 
navedenog razdoblja?

Obrazloženje:
Ugovori o djelu koji se sklapaju u ministarstvima često su krajnje 

netransparentni s obzirom da se u pravilu kandidati biraju bez ikakvih javnih natječaja 
odnosno poziva, a i nerijetko je upitna svrha tih radnih mjesta iz razloga što 
službenici u ministarstvima posjeduju specifična znanja i vještine za obavljanje 
poslova na koja se zapošljavaju osobe na ugovor o djelu. Naime, kako sam došao do 
saznanja da je u navedenom razdoblju bilo više zapošljavanja na ugovor o djelu u 
Ministarstvu unutarnjih poslova, a nigdje nisam vidio objavu tih zapošljavanja niti 
javni natječaj za ista, a u skladu s načelom transparentnosti u javnoj upravi smatram 
da javnost ima pravo znati točne podatke o tom vidu zapošljavanja te Vas molim 
odgovor na postavljeno pitanje.

zastupnik

'Raijko Ostojić


