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Zastupničko pitanje Anke Mrak-Taritaš, u vezi s državnim tajnicima i
pomoćnicima ministara
- odgovor Vlade

Zastupnica u Hrvatskome saboru, Anka Mrak -Taritaš, postavila je, sukladno s
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i
29/18), zastupničko pitanje u vezi s državnim tajnicima i pomoćnicima ministara.
Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći
odgovor:
Podaci o pomoćnicima ministara i državnim tajnicima objavljeni su i javno
dostupni javnosti na mrežnim stranicama ministarstava, a objedinjeno i na mrežnim
stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u okviru Registra dužnosnika.
Kako je u tijeku izrada Nacrta zakona o plaćama u državnoj službi i Uredbe o
klasifikaciji radnih mjesta, Popisom radnih mjesta koji je sastavni dio Uredbe, utvrđeno je i
radno mjesto ravnatelja uprave (sada pomoćnik ministra). Nacionalnim programom reformi
za 2018. godinu, predviđeno je donošenje Zakona o plaćama u državnoj službi u rujnu, a
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u studenome 2018. godine.
Promjena statusa pomoćnika zahtijeva i odgovarajuću izmjenu više propisa, i
to: Zakona o sustavu državne uprave, Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika i
Zakona o državnim službenicima, slijedom čega je planirana promjena statusa pomoćnika
ministra u ravnatelj uprave početkom 2019. godine.
Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnice, dat će
Lovro Kuščević, ministar uprave.
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U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Anke Mrak-Taritaš, zastupnice 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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HRVATSKI SABOR
KLUB ZASTUPNIKA GLAS - a i HSU-a
Tel: 6303 052
Fax: 4569 470
e-mail: kluglas@sabor.hr
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Zagreb, 13. travnja 2018.
PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću
Na početku svoga mandata ova Vlada najavila je smanjenje broja dužnosničkih mjesta i u
sklopu toga obećano je ukidanje funkcije pomoćnika ministara i kreiranje funkcije ravnatelja
koji bi bili na čelima uprava ministarstva, a u svojstvu profesionalnih državnih službenika.
Stoga
temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora postavljam sljedeće

ZASTUPNIČKO PITANJE:

Koliko pomoćnika ministara i državnih tajnika trenutno ima u ministarstvima Vlade
Republike Hrvatske? Kada će status pomoćnika ministara biti promijenjen u status ravnatelja
uprava?
S poštovanjem.

Predsjednica Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a
Anka Mrak - Taritaš

