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Vinkovci, 25. ožujka 2014. 
 

N/p.  KATA KREŠIĆ, dr.med. 
Predsjednica Gradskog vijeća  

Grada Vinkovaca 

 
 
Predmet:  Inicijativa za objavom pitanja vijećnika i odgovora na njih na 

službenim web stranicama Grada Vinkovaca 
- dostavlja se 

 
Poštovana predsjednice 
 
Kako bi olakšali rad svih vijećnika, ali i Gradonačelnika, pročelnika i Vas kao predsjednice Gradskog 
vijeća iniciram i predlažem Vam da se sva vijećnička pitanja kao i odgovori na njih objavljuju na 
službenoj web stranici Grada (www.vinkovci.hr). Na ovaj način bi prevenirali postavljanje sličnih ili 
istih pitanja i svi vijećnici bi imali na transparentan način sve informacije na bilo koje postavljeno 
pisano pitanje.  
 
Naime do sada je bila praksa da vijećnici sukladno članku 14. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i 
članku 30 Statuta Grada, postavljaju pitanja te da na njih dobivaju odgovore (manje ili više u skladu s 
Poslovnikom), a da drugi vijećnici nisu informirani o tome te da su kao članovi predstavničkog tijela 
uskraćeni za bitne informacije što je u suprotnosti kako sa Statutom grada Vinkovaca tako i s 
Poslovnikom o radu Gradskog vijeća, ali i indirektno i sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. 
U želji da svi skupa unaprijedimo i poboljšamo rad gradskog parlamenta na dobrobit svih naših 
sugrađana vjerujem kako će te ovu inicijativu prihvatiti i podržati te kako će buduća suradnja biti još 
bolja i kvalitetnija.  
 
Molim tajnika Gradskog vijeća da omogući da svi vijećnici dobiju ovu inicijativu i budu upoznati s 
istom. 
 
            S poštovanjem, 

 
Saborski zastupnik i  

Predsjednik Kluba vijećnika SDP 
u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca: 

 
    mr. sc. Damir Rimac, dipl.ing. 

 
O tome obavijest: 

1. Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća 
2. Gradskim vijećnicima - svima 
3. Gradski odbor GO SDP Vinkovci 
4. Arhiva Kluba vijećnika 
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