HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/18-18/302
VRBROJ: 65-18-02
Zagreb, 14. svibnja 2018.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Franka Vidovića, 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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Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Jandroković,

Molimo Vas da temeljem čl. 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko
pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Andrej Plenkoviću, koje se nalazi
u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem,

\ Franko Vidović
zastupnik ulHrvatsk&m saboru
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gospodinu Andrej Plenkoviću

Predmet:

Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Plenković,
Priopćenje SOA - e od 5. listopada 2017. glasi: „ Po zahtjevu predsjednika Vlade nadležna
državna tijela zadužena za zaštitu sigurnosti informacijskih sustava, među kojima je bila i
Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA), pregledala su sve službene poslužitelje i službene
korisničke račune potpredsjednice Vlade, osobne komunikacijske uređaje s privatnom e-mail
korespondencijom potpredsjednice Vlade te dostupnu komunikaciju na stranim davateljima email usluga. SOA je, s drugim državnim tijelima, u provjeri sudjelovala temeljem članka 2.
stavak 1. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH te u skladu sa svojom nadležnošću
u protuobavještajnoj zaštiti državnih dužnosnika i mogućeg neovlaštenog ulaska u zaštićene
informacijske i komunikacijske sustave državnih tijela, a što je definirano člankom 23.
Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu. Pregled je tehnički obavljen temeljem članaka
25. i 48. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH. Operativno-tehničke sposobnosti
SOA-e u provedbi ovih aktivnosti, kao ni sigurnosno-obavještajna postupanja ne možemo
javno iznositi".Gore navedeno je javno izneseno u vidu priopćenja za javnost SOA
5.listopada 2017.
Pitanje glasi: da li Vas je SOA upozorila na prepisku koju je potpredsjednica Vlade RH gđa
Dalić vodila sa tzv. „Borg grupom1* i ako jest da li je o istoj izvješteno Državno odvjetništvo
Republike Hrvatske u skladu s člankom 56. Zakona o sigurnosno- obavještajnom sustavu?
Naime, tzv. „Borg grupa11 je navodno kao neformalna skupina prethodno sudjelovala u
kreiranju Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog
značaja za Republiku Hrvatsku, a nakon toga je velika većina sudionika prepiske iz tzv. „Borg
grupe11 ostvarila unosne poslove preko Agrokora.
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