SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
GRADSKA ORGANIZACIJA VINKOVCI

Klub vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca

Jurja Dalmatinca 33

32100 VINKOVCI
Tel: ++385 32 373 044
Office Fax: +385 32 333 861
e-mail: vinkovci.sdp@gmail.com

URBROJ: 57-2014-02
Vinkovci, 23. rujna 2014.

N/p. SANJA BOŠNJAK, dipl.oec.
Pročelnica Odjela gradske uprave za financije

Predmet: Požurnica vezana na zahtjev „Visina prihoda (bruto i netto)
gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednice i
potpredsjednika Gradskog vijeća“ od 04. rujna 2014. godine
(URBROJ: 57-2014-02)
- traži se
Poštovana gospođo Pročelnice,
Ovim putem Vam dostavljam Požurnicu vezanu na zahtjev URBROJ: 57-2014-01 od 4. rujna ove
godine kako bi prevenirali sve špekulacije i nejasnoće te različita tumačenja visina prihoda pojedinih
čelnih osoba u Gradu Vinkovcima. Ovim putem Vas podsjećam na članak 20. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN 25/13) jer odgovor na gornji zahtjev iako je uredno podnesen još uvijek
nismo zaprimili.
S poštovanjem,

Saborski zastupnik i
Predsjednik Kluba vijećnika SDP
u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca:
mr. sc. Damir Rimac

Prilog:
1. Dopis od 4. rujna 2014. godine i uredno popunjeni Zahtjev na pravo na pristup informacijama
O tome obavijest:
1. Mladen Karlić, dr.med., gradonačelnik
2. Ivan Bosančić, dipl.oec., zamjenik gradonačelnika
3. Tomislav Šarić, zamjenik gradonačelnika
4. Kata Krešić, dr.med., predsjednica Gradskog vijeća
5. dr.sc. Davorin Pezerović, dr.med., potpredsjednik Gradskog vijeća
6. Goran Čordašić, potpredsjednik Gradskog vijeća
7. Zlatko Dovhanj, upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove i tajnik gradskog vijeća
8. dr.sc. Ana Marija Musa, dipl.iur., povjerenica za informiranje RH
9. Gradski odbor GO SDP Vinkovci
10. Arhiva Kluba vijećnika

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
GRADSKA ORGANIZACIJA VINKOVCI

Klub vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca

Jurja Dalmatinca 33

32100 VINKOVCI
Tel: ++385 32 373 044
Office Fax: +385 32 333 861
e-mail: vinkovci.sdp@gmail.com

URBROJ: 57-2014-01
Vinkovci, 04. rujna 2014.

N/p. SANJA BOŠNJAK, dipl.oec.
Pročelnica Odjela gradske uprave za financije

Predmet:

Visina prihoda (bruto i netto) gradonačelnika, zamjenika
gradonačelnika, predsjednice i potpredsjednika Gradskog vijeća
- traži se

Poštovana gospođo Pročelnice,
Vezano na određene špekulacije i nejasnoće te različita tumačenja visina prihoda pojedinih čelnih
osoba u Gradu Vinkovcima molimo dostavu sljedećih podataka:

~ za mjesec srpanj 2014. godine bruto i neto iznos plaće (sa svim porezima i doprinosima), po
propisanoj osnovici i propisanom koeficijentu iz Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika („Službeni glasnik“ 03/2014) za:
1. gradonačelnika Mladena Karlića, dr.med.
2. zamjenika gradonačelnika Ivana Bosančića, dipl.oec.
3. zamjenika gradonačelnika Tomislava Šarića.

~ za mjesec srpanj 2014. godine bruto i neto iznos naknade (sa svim porezima i doprinosima), po
Odluci o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama („Službeni glasnik“ 06/2011)
za:
1. predsjednicu Gradskog vijeća Katu Krešić, dr.med.
2. potpredsjednika Gradskog vijeća dr.sc. Davorina Pezerovića, dr. med.
3. potpredsjednika Gradskog vijeća Gorana Čordašića

~ točan bruto i neto iznos naknade (sa svim porezima i doprinosima), po Odluci o izmjeni i dopuni
Odluke o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama usvojenoj na posljednjoj
sjednici Gradskog vijeća dana 27. kolovoza 2014. od kada se i primjenjuje koju će dobivati:
1. potpredsjednik Gradskog vijeća dr.sc. Davorin Pezerović, dr. med.
2. potpredsjednik Gradskog vijeća Goran Čordašić.

Ovaj upit – zahtjev temeljimo na odredbi članka 18. Zakona o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine br. 25/13.).
Očekujući uvažavanje i žuran postupak, sukladno odredbi članka 20. narečenog Zakona, srdačno Vas
pozdravljamo.

S poštovanjem,

Saborski zastupnik i
Predsjednik Kluba vijećnika SDP
u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca:
mr. sc. Damir Rimac

Prilog:
1. Zahtjev na pristup informacijama – popunjeni službeni obrazac

O tome obavijest:
1. Mladen Karlić, dr.med., gradonačelnik
2. Ivan Bosančić, dipl.oec., zamjenik gradonačelnika
3. Tomislav Šarić, zamjenik gradonačelnika
4. Kata Krešić, dr.med., predsjednica Gradskog vijeća
5. dr.sc. Davorin Pezerović, dr.med., potpredsjednik Gradskog vijeća
6. Goran Čordašić, potpredsjednik Gradskog vijeća
7. Zlatko Dovhanj, upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove i tajnik gradskog vijeća
8. dr.sc. Ana Marija Musa, dipl.iur., povjerenica za informiranje RH
9. Gradski odbor GO SDP Vinkovci
10. Arhiva Kluba vijećnika

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnositelj zahtjeva:
Damir Rimac, Klub vijećnika SDP u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca
(ime i prezime, tvrtka, odnosno naziv)

Bana J.Jelačića 1
(adresa odnosno sjedište)

rimac.damir@gmail.com
(telefon; e-mail)
__PROČELNICA - Sanja Bošnjak___
(naziv tijela javne vlasti)

___Bana J.Jelačića 1, Vinkovci_____
(sjedište tijela javne vlasti)

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama
Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije: Molimo dostavu traženih informacija
vezanih uz visinu (bruto i neto) primanja gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika,
predsjednice Gradskog vijeća i potpredsjednika Gradskog vijeća. Detaljnije informacije i opis
traženog se nalazi u dostavljenom Vam dopisu (URBROJ: 57-2014-01) od 04. rujna 2014.
godine.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Način na koji želim pristupiti informaciji:
(zaokružite:)
1) neposredno pružanje informacije
2) uvid u dokumente i pravljenje preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
(3) dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,
(4) na drugi način – e-mailom

(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)
U Vinkovcima, dana 4. rujna 2014. godine
Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja
zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije

Obrazac broj 2 – Obrazac zahtjeva za pristup informaciji

