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VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Marka Sladoljeva, 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 20 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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KLUB MOSTA NEZAVISNIH LISTA 
zastupnik Marko Sladoljev

U Zagrebu, 15.01.2019. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje gospodinu Andreju Plenkoviću predsjedniku Vlade 

Republike Hrvatske

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora upućujem gospodinu Andreju Plenkoviću 

predsjedniku Vlade Republike Hrvatske zastupničko pitanje:

ZASTUPNIČKO PITANJE

Smatrate li da kao Vlada Republike Hrvatske da visokoobrazovane osobe koju se dodatno 
educiraju trabaju za takve dodatne edukacije (u smislu poslijediplomskih studija) biti 
adekvatno plaćene, u smislu povećanja plaća?
Naime, kako je moguće da nakon što je u nadležnom Ministarstvu za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku došlo do izmjena kolektivnog ugovora u 2018. godini kojim su 
napokon adekvatno plaćeni svi djelatnici koji su (uglavnom o osobnom trošku) završili 
poslijediplomski specijalistički studij, 03.siječnja 2019. godine, to isto Ministarstvo zaključilo 
kako je riječ o OMAŠCI zbog koje se čitava izmjena briše te se ponovno kolektivnim 
ugovorom ne nastavlja adekvatno plaćati djelatnike sa završenim poslijediplomski 
specijalistički studijem?
Tko će odgovarati za te omaške?
Ako je doista riječ o omašci znači li to da su građani Republike Hrvatske omaškom plaćali 
povišenje plaća navedenim službenicima?
Ako je tome tako tko će odgovarati za navedeno?
Hoće li također netko snositi odgovornost za zabludu u koju ste doveli djelatnike iz sustava 
socijalne skrbi da će biti adekvatno plaćeni za dodatna znanja koja su stekli na ovim 
specijalističkim studijima?
Također me zanima smatrate li đa ovakvom mjerom neplaćanja idete u korist sprječavanja 
odlaska mladih obitelji iz Republike Hrvatske?
Smatrate li da ste ovom mjerom usuglašeni s krilaticom „Hrvatska-zemlja znanja“
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