HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/18-18/135
URBROJ: 65-18-02
Zagreb, 1. ožujka 2018,

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivana Pernata, 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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HRVATSKI SABOR
zastupnik Ivan Peruar
U Zagrebu, 01.ožujka 2018,

-PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje g. Anđreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike
Hrvatske
Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (NN 81713, NN113/16, NN 69717)
upućujem g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, sljedeće
zastupničko pitanje:
Poštovani premijeru,

Nakon zahtjeva 28.1.2018. da dostave obračunske liste 3 najveće plaće u Hrvatskoj
odvjetničkoj komori (HOK-u) i Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK-u) - te su
institucije ali i tijela javne vlasti - odgovorile negativno, pozivajući se na tajnost;
podataka odnosno na nelegitimnost zahtjeva.
Iako se radi tek o odluci službenika za informiranje u HOK-u, odnosno HGK-u, treba
istaknuti da su za zakonitost svih odluka uključujući akte koje potpisuju njihovi
službenici ~ odgovorni čelnici tih tijela Dragutin Ranogajec (HOK) i Luka Burilović
(HGI<), a ne službenici (za informiranje u ovom sluča ju).
Isti zakon koji vrijedi za Vladu RH kao tijelo javne vlasti (Zakon o pravu na pristup
informacijama), trebao bi vrijediti i za HGK i HOK kao tijelima javne vlasti.
molim Vas odgovor na sljedeće pitanje:
1. Zašto su podaci o plaćama u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (HOK-u) i
Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK-u) tajni?
2. Ako su teze koje sam naveo neistinite i ti podaci nisu tajni, molim Vas
informaciju koliko iznose te tri najveće plaće u HOK-u i HGK-u.

Primite lijepi pozdrav uz izraze poštovanja.

Zastupnik
Ivan PejjMr

