
SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane treći puta 30. 

kolovoza 2013. u Gradskoj vijećnici soba br. 32, u Vukovaru, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, sa 

početkom u 10,00 sati. 

Damir Grizelj predstavio se kao ovlašteni službenik za otvaranje i vođenje 

konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara do određivanja osobe koja će 

predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća.  

Voditelj konstituirajuće sjednice gosp. Damir Grizelj predsjedava sjednicom dok 

predsjedavanje ne preuzme vijećnik koji je prvi na listi koja je dobila najviše glasova, otvara 

konstituirajuću sjednicu, pozdravlja nazočne i prozivkom utvrđuje kvorum vijećnika. 

 

Nazočni vijećnici: Ivan Penava, Marijan Pavliček, Marijana Balić, Pilip Karaula, Tomislav 

Šota, Marija Budimir, Alen Jakumetović, Igor Gavrić, Nikola Mažar, 

Robert Rapan, Krešimir Raguž, Radivoj Đurić, Željko Pinjuh, Goran 

Bošnjak, Mile Ivković, Biljana Gaća, Danica Travarić, Darko Buljan, 

Ljuban Bjelajac, Lilijana Radobuljac, Mira Miladinov, Dejan Drakulić, 

Ilija Vojnović i Nebojša Vidović. 

Ostali nazočni: Danijela Stanković- zamjenica gradonačelnika 

   Drinka Komljenović – zamjenica gradonačelnika 

Srđan Milaković – zamjenik gradonačelnika 

Damir Grizelj – voditelj ispostave Ureda državne uprave u Vukovarsko-

srijemskoj županiji u Vinkovcima 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća 

Predstavnici medija 

 

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 24 vijećnika te se konstatira 

kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Gosp. Damir Grizelj čita Dnevni red kao u pozivu: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Izbor Mandatne komisije  

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća 

 utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika Gradskog vijeća 

 svečana prisega članova Gradskog vijeća 

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 

 

 

TOČKA 1. 

IZBOR MANDATNE KOMISIJE  

 

Uz uvodno obrazloženje predsjedavajući poziva vijećnike da predlože kandidate  za 

predsjednika i članove Mandatne komisije. 

Pisani prijedlog članova Mandatne komisije dao je vijećnik Nikola Mažar u ime 

vijećnika HDZ-a i HSP-a dr. Ante Starčević. 
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Predsjedavajući upoznaje vijećnike da je za predsjednika komisije predložen Ivan Penava, a za 

članove Željko Pinjuh i Robert Rapan. 

Predsjedavajući konstatira da je prijedlog HDZ-a i HSP AS sa 13 glasova „ZA“, 8 

„PROTIV“ i 3 „SUZDRŽAN“ usvojen i donosi se 

R  J  E  Š  E  NJ  E 

o imenovanju Mandatne komisije 

Imenuje se Mandatna komisija u sastavu: 

 

 Ivan Penava, predsjednik 

 Željko Pinjuh 

 Robert Rapan, član 

Zadaća Komisije: 

 na konstituirajoćoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za 

Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog 

izbornog povjerenstva o provedenim izborima, 

 obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o 

zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

 obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 

koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

 obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika, 

 obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni 

uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 

zamjeniku vijećnika. 

 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Vijećnici SDP-a su napustili sjednicu. Na sjednici je prisutno 16 vijećnika. 

 

Predsjedavajući je predložio stanku kako bi Mandatnu komisiju pregledala izvješće o 

rezultatima izbora Gradskog izbornog povjerenstva, koji su vijećnici dali ostavke na svoje 

dužnosti i da li ima vijećnika koji su svoj mandat stavili u mirovanje te da nakon toga  izvijesti 

vijeće koji vijećnici će činiti sastav ovog Gradskog vijeća. 

 

 

TOČKA 2. 

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA 

 UTVRĐIVANJE ČLANA GRADSKOG VIJEĆA KOJI ĆE PREDSJEDAVATI 

SJEDNICOM DO IZBORA PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA 

 SVEČANA PRISEGA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA 

 

Ivan Penava, predsjednik Mandatne komisije podnosi Izvješće o provedenim izborima 

za članove Gradskog vijeća, održanim 19. svibnja 2013.  

D. Grizelj poziva vijećnike da zaključkom usvoje Izvješće. Prijedlog daje na glasovanje, 

te se sa 16 glasova „ZA“ donosi  

 

Z A K LJ U Č A K 

Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za Gradsko vijeće Grada 

Vukovara od 19. svibnja 2013., o imenima izabranih vijećnika, podnesenim ostavkama na 
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dužnosti vijećnika i mirovanjima mandata vijećnika, zamjenicima vijećnika koji će umjesto 

njih obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća te verifikaciji mandata nazočnih vijećnika. 

 

Zaključak i Izvješće se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

D. Grizelj poziva vijećnika koji je prvi na listi koja je dobila najviše glasova da preuzme 

predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća. 

 

Ivan Penava se zahvaljuje na ukazanom povjerenju i poziva sve nazočne vijećnike da 

daju svečanu prisegu. 

 

Nakon pročitane prisege nazočni vijećnici glasno su izgovorili riječ „PRISEŽEM“. 

Prisegu je dalo 16 vijećnika. 

 

 

TOČKA 3. 

IZBOR KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA 

 

Ivan Penava čita pisani prijedlog vijećnika HDZ-a i HSP-a AS za predsjednika i četiri 

člana Komisije za izbor i imenovanja; 

 

Nikola Mažar, predsjednik 

Radivoj Đurić, član 

Krešimir Raguž, član 

Marija Budimir, član 

Igor Gavrić, član 

 

Ivan Penava daje na glasovanje prijedlog za predsjednika i članove Komisije za izbor i 

imenovanja te se sa 13 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ donosi 

 

R  J   E   Š   E  NJ   E 

o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje 

Imenuje se Komisija za izbor i imenovanje u sastavu: 

1. Nikola Mažar, predsjednik 

2. Radivoj Đurić, član 

3. Krešimir Raguž, član 

4. Marija Budimir, član 

5. Igor Gavrić, član 

 

Zadaća Komisije je da predlaže: 

 izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, 

 izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća 

 imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama 

Gradskog vijeća 

 propise o primanjima vijećnika te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom 

vijeću 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 4. 

IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA 

 

Ivan Penava predlaže stanku kako bi Komisija za izbor i imenovanje mogla utvrditi svoj 

prijedlog za izbor predsjednika. 

 

Nikola Mažar kao predsjednik Komisije konstatira da je Komisija za izbor i imenovanje 

utvrdila da je prijedlog grupe vijećnika da se za predsjednika Gradskog vijeća izabere g Željko 

Pinjuh, a za zamjenike Pilip Karaula i Marijan Pavliček, ispravan i prosljeđuje ga Gradskom 

vijeću na usvajanje. 

 

D. Drakulić daje primjedbu na prijedlog predsjednika Komisije jer nisu predložili nikog 

od njihovih vijećnika te vijećnici SDSS-a napuštaju sjednicu. 

 

Ivan Penava daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi   

 

R  J  E  Š  E  NJ  E 

o izboru predsjednika Gradskog vijeća  

Grada Vukovara 

 

Gospodin Željko Pinjuh iz Vukovara, Kardinala A. Stepinca 50 izabran je za 

predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjedanje sjednicom nastavlja predsjednik g. Željko Pinjuh, pozdravlja vijećnike i 

sve prisutne. 

Predsjednik traži od Komisije za izbor i imenovanje da iznese prijedloge za izbor 

potpredsjednika Gradskog vijeća. 

Vijećnici nemaju svoje prijedloge. 

 

Nikola Mažar, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, iznosi prijedlog komisije za 

potpredsjednike Gradskog vijeća: 

- Pilip Karaula 

- Marijan Pavliček 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje: 

Pilip Karaula 

13 glasova „ZA“ - jednoglasno 

Marijan Pavliček 

13 glasova „ZA“ – jednoglasno 

 

Predsjednik konstatira da je jednoglasno doneseno  

 

R  J   E   Š   E  NJ   E 

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća  

Grada Vukovara 

Gospodin Pilip Karaula iz Vukovara, Ratarska 37 izabran je za potpredsjednika 

Gradskog vijeća Grada Vukovara. 
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R  J   E   Š   E  NJ   E 

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća  

Grada Vukovara 

Gospodin Marijan Pavliček iz Vukovara, Kraljice Jelene 10 izabran je za 

potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara. 

 

Rješenja se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Nakon konstituiranja Gradskog vijeća izvodi se himna Republike Hrvatske. 

 

 

Sjednica završila u 11.30. 

       

 

Zapisnik vodila    Po ovlaštenju predstojnika Ureda državne uprave 

 

Anita Sesvečan    Damir Grizelj 

 

 

Predsjedavajući 

 

Ivan Penava 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 

 

Željko Pinjuh 

 

 


