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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. 

PREDSJEDNIK 

^ '^Vožo Petrov 
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HRVATSKI SABOR 

zastupnik 
Ranko Ostojić 

Zagreb, 7. ožujka 2017. 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

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

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

- Tko su osobe koje su vodile internu istragu u Vladi Republike Hrvatske po pitanju 
izdanih putnih naloga, a vezano za tzv. aferu „Dnevnice"? 

- Na kojim poslovima rade te osobe? 

- Temeljem kojih zakonskih ovlasti su provodili te radnje? 

- Kada je započela interna istraga? 

- Kada je završila interna istraga? 

- Postoji li pisano izvješće o tome? 

Obrazloženje: Kao predsjednik Vlade RH na tiskovnoj konferenciji održanoj u 
ponedjeljak 6 ožujka 2017., uz sudjelovanje gospodina Dinka Cvitana, glavnog 
državnog odvjetnika RH, izvijestili ste javnost da je po Vašem zahtjevu, u Vladi 
Republike Hrvatske provedena interna istraga po pitanju izdanih putnih naloga. 
Rezultate interne istrage predali ste Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske na 
nadležno postupanje. 

S obzirom na iznesene navode, molimo Vas odgovor na postavljena pitanja, 
koja su u interesu cjelokupne javnosti. 

C 
zastupnik 

-Ranko Ostojić 
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Predmet:  Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s provođenjem interne istrage u 

Vladi Republike Hrvatske po pitanju izdanih putnih naloga  

- odgovor Vlade 

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ranko Ostojić, postavio je, sukladno sa 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), 

zastupničko pitanje u vezi s provođenjem interne istrage u Vladi Republike Hrvatske po 

pitanju izdanih putnih naloga. 

 

 

  Na navedeno zastupničko pitanja, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

1.  Tko su osobe koje su vodile internu istragu u Vladi Republike Hrvatske 

po pitanju izdanih putnih naloga, a vezano za tzv. aferu "Dnevnice"? 

 

2.  Na kojim poslovima rade te osobe? 

 

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je usmenim putem naložio predstojniku 

Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske i posebnom savjetniku za nacionalnu sigurnost 

predsjednika Vlade Republike Hrvatske da se izvrši uvid u zahtjeve za odlazak na službeni 

put i izdane putne naloge u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i u Vladi 

Republike Hrvatske, a u cilju utvrđivanja svih okolnosti te prikupljanja podataka  i  

informacija o izvršenim administrativnim postupcima. 

 

3. Temeljem kojih zakonskih ovlasti su provodile te radnje? 

 

U skladu sa odredbama članka 2. Uredbe o Uredu predsjednika Vlade 

Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 145/13), sukladno Ustavu Republike Hrvatske i 

Zakonu o Vladi Republike Hrvatske, u Uredu se obavljaju svi savjetodavni, analitički, stručni 

i administrativni poslovi za potrebe predsjednika Vlade, poslovi usklađivanja rada ureda 

Vlade te drugi poslovi po nalogu predsjednika Vlade. Radom Ureda upravlja predstojnik 

Ureda koji u upravljanju Uredom ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave. 
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Sukladno rješenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske o imenovanju posebnog savjetnika 

za nacionalnu sigurnost, donesenom temeljem članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, 

posebni savjetnik je, pored ostaloga, zadužen i za pojedina pitanja od značaja za obavljanje 

dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske. 

 

4. Kada je započela interna istraga? 

 

Prikupljanje podataka i informacija o okolnostima vezanim uz izdavanje putnih 

naloga i administrativnim postupcima s tim u vezi, započelo je odmah nakon usmenog naloga 

predsjednika Vlade Republike Hrvatske koji je izdan nakon neposrednog saznanja za moguće 

nepravilnosti. 

 

5. Kada je završila interna istraga? 

 

U tijeku prikupljanja podataka i informacija o izvršenim administrativnim 

postupcima u vezi sa zahtjevima za odlazak na službeni put i izdanim putnim nalozima u 

Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i u Vladi Republike Hrvatske, predsjednik 

Vlade Republike Hrvatske sukcesivno je informiran usmenim putem. Završno informiranje 

obavljeno je 3. ožujka 2017. godine. U vezi s prikupljenim informacijama i saznanjima 

predsjednik Vlade Republike Hrvatske je osobno informirao Glavnog državnog odvjetnika 

Republike Hrvatske dana 4. ožujka 2017. godine. 

 

6. Postoji li pisano izvješće o tome? 

 

O naprijed navedenim radnjama i postupanjima nisu sačinjavana pisana izvješća. 

 

 

 

 

 

 

     PREDSJEDNIK 

 

mr. sc. Andrej Plenković 


