
SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

sa druge konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 13. 

kolovoza 2014. 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 ove 

konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara do određivanja osobe koja će 

predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća. (Prilog: Odluka o ovlaštenju). 

Voditelj konstituirajuće sjednice Damir Grizelj predsjedava sjednicom dok 

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

otvara konstituirajuću sjednicu i pozdravlja nazočne.  

Prozivkom se utvrđuje kvorum vijećnika. 

 

Nazočni vijećnici: Nikola Mažar, Krešimir Raguž, Marina Jokić, Pilip Karaula, Tomislav 

Šota, Mirjana Semenić-Rutko, Alen Jakumetović, Igor Gavrić, Radivoj 

Đurić, Robert Rapan, Goran Bošnjak, Nenad Bučko, Darko Buljan, 

Zoran Konjević, Biljana Gaća, Dejan Drakulić, Nebojša Vidović, Srđan 

Kolar, Miroslav Mikerević i Nebojša Bajić, Slavica Jelinić 

   

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik 

   Marijan Pavliček – zamjenik gradonačelnika 

Marija Budimir – zamjenica gradonačelnika 

Srđan Milaković – zamjenik gradonačelnika 

Pročelnici – D. Holoker-Radumilo, Lidija Nikšić, Goran Vicković 

zamjenik pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun. 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća 

T. Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika za protokol i odnose s 

javnošću i predstavnici medija 

 

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 21 vijećnika te se konstatira 

kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Damir Grizelj čita Dnevni red kao u pozivu i isti je jednoglasno usvojen. 

 

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 

 

Damir Grizelj obrazlaže da će se, sukladno tumačenju Ministarstva uprave KLASA: 023-

01/14-01/145, URBROJ: 515-02-02-01/1-14-14 od 11. kolovoza 2014., koje je podijeljeno 

vijećnicima prije početka sjednice, proći sve točke dnevnog reda te utvrditi ima li primjedbi 

na akte donesene na prvoj sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine. 
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TOČKA 1. 

IZBOR MANDATNE KOMISIJE  

Uz uvodno obrazloženje predsjedavajući konstatira da su na prvoj sjednici održanoj 17. 

srpnja 2014. godine izabrani članovi Mandatne komisije, Alen Jakumetović za predsjednika te 

Darko Buljan i Marina Jokić za članove. Pita ima li primjedbi na izbor članova Mandatne 

komisije i tko je za potvrđivanje ovog izbora. 

Primjedbi nije bilo i jednoglasno je potvrđeno Rješenje o imenovanju mandatne komisije 

KLASA: 021-05/14-01/5, URBROJ: 2196/01-01-14-1 od 17. srpnja 2014. 

 

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 

 

Uz uvodno obrazloženje predsjedavajući konstatira da je na prvoj sjednici održanoj 17. 

srpnja 2014. godine A. Jakumetović, predsjednik Mandatne komisije, podnio Izvješće o 

provedenim prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća, održanim 15. lipnja 2014., 

koje je na toj sjednici jednoglasno usvojeno. Pita ima li primjedbi na izvješće i tko je za 

potvrđivanje istog. 

Primjedbi nije bilo i jednoglasno je potvrđen Zaključak o usvajanju Izvješća Mandatne 

komisije KLASA: 021-05/14-01/5, URBROJ: 2196/01-01-14-5 od 17. srpnja 2014. 

Predsjedavajući izvješćuje da Pilip Karaula preuzima predsjedanje sjednicom do izbora 

predsjednika Gradskog vijeća. 

 

                                                                          Po ovlaštenju predstojnika Ureda državne uprave 

                                                                                                   Damir Grizelj, dipl. pravnik 

 

 

 

 

 

 

 

P. Karaula se zahvaljuje na ukazanom povjerenju i poziva vijećnicu Slavicu Jelinić da 

da svečanu prisegu pošto to nije učinila na prvoj sjednici. 

Nakon pročitane prisege vijećnica izgovara riječ „PRISEŽEM“ i istu vlastoručno 

potpisuje. 

TOČKA 3. 

IZBOR KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA 

 

P. Karaula konstatira da su na prvoj sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine izabrani 

članovi Komisije za izbor i imenovanje, Nikola Mažar za predsjednika te Mirjana Semenić-

Rutko,  Marina Jokić , Biljana Gaća i Nebojša Bajić za članove. Pita ima li primjedbi na izbor 

članova ove komisije i tko je za potvrđivanje ovog izbora. 

Primjedbi nije bilo i jednoglasno je potvrđeno Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i 

imenovanje KLASA: 021-05/14-01/7, URBROJ: 2196/01-01-14-1 od 17. srpnja 2014. 
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TOČKA 4. 

IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA 

 

Uz uvodno obrazloženje predsjedavajući konstatira da su u tijeku sjednice predana 3 

prijedloga kandidata za predsjednika Gradskog vijeća i to: 

-grupa vijećnika HDZ-a i HSP dr. AS predlaže Igora Gavrića, 

-grupa vijećnika SDP-a i HNS-a predlaže Gorana Bošnjaka, 

-grupa vijećnika SDSS-a i SNS-a predlaže Dejana Drakulića.  

Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog za imenovanje Gorana Bošnjaka za 

predsjednika koji sa 5 glasova „ZA“, 11 glasova „PROTIV“ i 5 glasova „SUZDRŽAN“ nije 

usvojen. 

Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog za imenovanje Dejana Drakulića za 

predsjednika koji sa 5 glasova „ZA“, 11 glasova „PROTIV“ i 5 glasova „SUZDRŽAN“ nije 

usvojen. 

Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog za imenovanje Igora Gavrića za 

predsjednika koji je sa 11 glasova „ZA“ , 6 glasova „PROTIV“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“ 

usvojen. 

 

Predsjedavajući konstatira da je većinom glasova svih članova Gradskog vijeća 

donesena 

 

O D L U K A 

o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara 

Igor Gavrić iz Vukovara, Varaždinska 19, izabran je za predsjednika Gradskog vijeća 

Grada Vukovara. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ 

Grada Vukovara. 

                                                                                                                Predsjedavajući 

                                                                                                                  Pilip Karaula 

 

 

 

 

Predsjednik Igor Gavrić zahvalio se na izboru i nastavio predsjedavati sjednicom. 

Uz uvodno obrazloženje predsjednik konstatira da su u tijeku sjednice predana 3 

prijedloga kandidata za 2 potpredsjednika Gradskog vijeća i to: 

-grupa vijećnika HDZ-a i HSP dr. AS predlaže Pilipa Karaulu, 

-grupa vijećnika SDSS-a i SNS-a predlaže Nebojšu Vidovića, 

-grupa vijećnika SDP-a i HNS-a predlaže Gorana Bošnjaka. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog za imenovanje Pilipa Karaule za 

potpredsjednika koji je sa 11 glasova „ZA“ , 5 glasova „PROTIV“ i 5 glasova „SUZDRŽAN“ 

usvojen te je većinom glasova svih članova Gradskog vijeća donesena 

 O D L U K A 

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara 

Pilip Karaula iz Vukovara, Ratarska 37, izabran je za potpredsjednika Gradskog vijeća 

Grada Vukovara. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ 

Grada Vukovara. 
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Predsjednik daje na glasovanje prijedlog za imenovanje Nebojše Vidovića za 

predsjednika koji sa 9 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 11 glasova „SUZDRŽAN“ nije 

usvojen. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog za imenovanje Gorana Bošnjaka za 

potpredsjednika koji sa 6 glasova „ZA“ i 15 glasova „SUZDRŽAN“ nije usvojen. 

 

Sjednica završila u 10,35 

       

 

Zapisnik vodio                                                                                       Predsjednik 

Boško Šašić                                                                                Igor Gavrić, mag. ing. 

            

   

 

 

 

 


