
HRVATSKI SABOR 

KLASA: 021-12/17-18/92 
URBROJ: 65-17-02 

Zagreb, 8. ožujka 2017. 

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE 

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Peđe Grbina, 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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Predsjedniku 
Hrvatskog sabora 

Predmet: zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske 

Poštovani g. predsjedniče, 

kao zastupnik u Hrvatskom saboru, molim Vas da temeljem čl. 131. i 140. Poslovnika 
Hrvatskog sabora, uputite ovo pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, g. Andreju 
Plenkoviću: 

„Poštovani g. predsjedniče, 

vezano uz tiskovnu konferenciju koju ste dana 6. ožujka 2017. godine u prostorijama 
Vlade Republike Hrvatske održali s Glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske g. 
Dinkom Cvitanom, molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja: 

- kada ste i na koji način naložili provođenje interne istrage putnih naloga u Uredu 
predsjednika Vlade Republike Hrvatske i u Vladi Republike Hrvatske (molim da 
mi se dostavi preslik dokumenta ako je sastavljen), 

kada ste zaprimili nalaz interne istrage (molim da mi se dostavi preslik dokumenta 
ako je sastavljen), 

kada ste i na koji način o utvrđenom obavijestili Državno odvjetništvo i Glavnog 
državnog odvjetnika Republike Hrvatske (molim da mi se dostavi preslik kaznene 
prijave ako je sastavljena." 

S poštovanjem, 

u Zagrebu, dana 7. ožujka 2017. godine 
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Predmet: Zastupničko pitanje Peđe Grbina, u vezi s provođenjem interne istrage putnih 

naloga u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske  

 – odgovor Vlade 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Peđa Grbin, postavio je, sukladno s člankom 

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

u vezi s provođenjem interne istrage putnih naloga u Uredu predsjednika Vlade Republike 

Hrvatske.  

 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

1. Kada ste i na koji način naložili provođenje interne istrage putnih 

naloga u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i u Vladi Republike Hrvatske 

(molim da mi se dostavi preslika dokumenta, ako je sastavljen)? 

 

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. 

 

2. Kada ste zaprimili nalaz interne istrage (molim da mi se dostavi 

preslika dokumenta, ako je sastavljen)? 

 

Podaci i informacije davani su predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, 

sukcesivno, usmenim putem, prema tijeku prikupljanja podataka i informacija o okolnostima 

vezanim uz izdavanje putnih naloga i administrativnim postupcima. Završno informiranje 

obavljeno je 3. ožujka 2017. godine. 

 



3. Kada ste i na koji način o utvrđenom obavijestili Državno odvjetništvo i 

Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske (molim da mi se dostavi preslika 

kaznene prijave, ako je sastavljen)? 

 

U vezi s prikupljenim informacijama i saznanjima, predsjednik Vlade 

Republike Hrvatske je osobno informirao Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske 

dana 4. ožujka 2017. godine. 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


