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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: 18-2015-01 
 

Vinkovci, 23. ožujka 2015. 
 

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

Grada Vinkovaca 
 

N/p. MLADEN KARLIĆ, dr. med.  
Gradonačelnik Grada Vinkovaca 

       

Predmet: Poslovanje tvrtke „Auxilium“,d.o.o.  
- traži se 

 
Poštovani 
 

Bivši direktor tvrtke "Auxilium",d.o.o., Josip Gilja u izvješću o poslovanju za 2013. godinu je 
naveo kako je tvrtka tijekom 2013. godine predstavila svoje djelatnosti tvrtkama koje se nalaze u 
prostoru "Tehnološkog parka", d.o.o. Vinkovci s ciljem uspostavljanja buduće suradnje. Tom prilikom 
je istaknuo i da je misija tvrtke pružanje kvalitetnijih usluga i pouzdanih savjeta na području 
ekonomije i prava.  

 
Prema riječima tadašnjeg direktora Josipa Gilje vizija tvrtke „je stvaranje stalne poslovne 

suradnje s tvrtkama na području Grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije kojima će se 
izrađivati poslovni planovi i investicijski programi, ugovori i pravilnici te obavljale uredske i 
administrativne djelatnosti“. Usluge su također pored pružanja savjeta na području prava i 
ekonomije, trebale biti i praćenje pozitivnih zakonskih odredbi i sukladno istima uređivanje 
poslovanja i donošenja akata potrebnih za zakonsko poslovanje, marketing tvrtke te posredovanje pri 
djelatnostima kupnje i prodaje. 

 
Molim Vas da u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama odgovorite koliko je 
poslovnih ugovora i s kojim klijentima (poslovnim partnerima) tvrtka "Auxilium" d.o.o. ostvarila u 
periodu 06.03.2013. - 02.03.2015. godine te o vrijednostima potpisanih ugovora? 

 
            S poštovanjem, 
 
 

 
Gradski vijećnik: 

 
  Dubravko Korenika, dipl.oec.   

 
O tome obavijest: 

1. Zlatko Dovhanj, tajnik gradskog vijeća 
2. Gradski odbor GO SDP Vinkovci 
3. Arhiva Kluba vijećnika 
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ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 

 

 
Podnositelj zahtjeva: 

 
Dubravko Korenika, Klub vijećnika SDP u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca 

(ime i prezime, tvrtka, odnosno naziv) 

Bana J.Jelačića 1 
(adresa odnosno sjedište) 

dubravko.korenika@gmail.com 

(telefon; e-mail) 

 

GRAD VINKOVCI 
          (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:  Molim dostavu traženih informacija 

vezanih uz poslovanje tvrtke „Auxilium“,d.o.o.. Detaljnije informacije i opis traženog se 

nalazi u dostavljenom Vam dopisu (URBROJ: 18-2015-01) od 23. ožujka 2015. 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 23. ožujka 2015. 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 
 


