HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/17-18/93
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 9. ožujka 2017.

VLA Dl REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranku 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.
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Zagreb, 7. ožujka 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA
Predmet: Zastupničko pitanje
predsjednika Vlade Republike Hrvatske

za

mr.

sc.

Andreja

Plenkovića,

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupnička
pitanja za mr. sc. 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 „Dnevnice1'?

-

- 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.
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------- Ranko Ostojić

