
SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 14. lipnja 2017. u 

Gradskoj vijećnici soba br. 36, u Vukovaru, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, sa početkom u 10,00 

sati. 

Tomislav Ćorić 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. (Prilog: Odluka o ovlaštenju). 

Voditelj konstituirajuće sjednice Tomislav Ćorić 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: Ivana Radoš, Jasmina Jukić, Renata Kovačić, Tomislav Šota, Kristina 

Ozdanovac, Domagoj Bilić, Radivoj Đurić, Robert Rapan, Darija 

Benaković, Igor Naletilić, David Vlajčić, Filip Sušac, Sava Manojlović, 

Predrsag Mišić, Goran Bošnjak, Biljana Gaća, Darko Buljan, Aleksandar 

Pribičević, Borislav Nikolić, Mirjana Semenić Rutko, Pavao Josić 

Odsutni:   Vojislav Stanimirović i Đorđe Ćurčić 

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik 

   Marijan Pavliček – zamjenik gradonačelnika 

Ivana Mujkić  – zamjenica gradonačelnika 

Srđan Milaković – zamjenik gradonačelnika 

Pročelnici – S. Tokić, N. Gažo, M. Sekulić, A. Živanović, V. Šibalić, D. 

Njegić, D. Čulig i L. Nikšić 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća i predstavnici medija 

 

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočan 21 vijećnik te se konstatira 

kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Tomislav Ćorić 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 2 potpredsjednika Gradskog vijeća 

 

TOČKA 1. 

IZBOR MANDATNE KOMISIJE  

Uz uvodno obrazloženje predsjedavajući poziva vijećnike da predlože kandidate za 

predsjednika i članove Mandatne komisije. 

Pisane prijedloge za članove Mandatne komisije predali su HDZ, HKS i Stranka solidarnosti- 

MB 365 u sastavu Filip Sušac, predsjednik, Kristina Ozdanovac, članica i Mirjana Semenić 

Rutko, članica. 
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 Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog za imenovanje komisije i isti je 

jednoglasno (21) usvojen i donosi se 

R  J  E  Š  E  NJ  E 

o imenovanju Mandatne komisije 

 

 

I 

 

Imenuje se Mandatna komisija u sastavu: 

 

 Filip Sušac, predsjednik 

 Kristina Ozdanovac, član 

 Mirjana Semenić Rutko, članica 

 

 

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. 

 

 

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 

 

F. Sušac, predsjednik Mandatne komisije podnosi Izvješće o provedenim izborima za 

članove Gradskog vijeća, održanim 21. svibnja 2017.  

Izvješće je jednoglasno (21) usvojeno. 

 

F. Sušac podnosi Izvješće da Tomislav Šota preuzima predsjedanje sjednicom do izbora 

predsjednika Gradskog vijeća. 

 

Po ovlaštenju predstojnika Ureda državne uprave 

Tomislav Ćorić, dipl.iur. 

 

______________________ 
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T. Šota zahvaljuje na ukazanom povjerenju i poziva sve nazočne vijećnike da daju 

svečanu prisegu. 

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

vlastoručno potpisali. 

Prisegu je dalo 21 vijećnik. 

 

TOČKA 3. 

IZBOR KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA 

 

Predsjedavajući čita pisani prijedlog za predsjednika i četiri člana Komisije za izbor i 

imenovanja: 

Darija Benaković, predsjednica 

Radivoj Đurić, član 

Filip Sušac, član 

Darko Buljan, član 

Domagoj Bilić, član 

 

T. Šota daje na glasovanje prijedlog za predsjednika i članove Komisije za izbor i 

imenovanja te se jednoglasno (21) 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. Darija Benaković, predsjednica 

2. Radivoj Đurić, član 

3. Filip Sušac, član 

4. Darko Buljan, član 

5. Domagoj Bilić, 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. 

 

TOČKA 4. 

IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA 

 

Darija Benaković, predsjednica Komisije za izbor i imenovanje konstatira da je za 

predsjednika predložen Tomislav Šota. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan i T. Šota. 

 

Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog za imenovanje Tomislava Šote za 

predsjednika koji s 16 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID i D. Buljan) i 3 glasa 

„SUZDRŽAN“ (DSS i B. Gaća) usvojen i donosi se 

R  J  E  Š  E  NJ  E 

o izboru predsjednika Gradskog vijeća  
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Grada Vukovara 

 

Tomislav Šota, dr.vet.med. iz Vukovara, Bilogorska 25 izabran je za predsjednika 

Gradskog vijeća Grada Vukovara. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjedavajući 

Tomislav Šota, dr.vet.med. 

 

______________________ 

 

 

Predsjednik konstatira da je za potpredsjednika iz reda predstavničke većine predložen Robert 

Rapan. 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog za imenovanje Roberta Rapana za 

potpredsjednika koji s 18 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTOV“ (ŽIVI ZID) i 2 glasa 

„SUZDRŽAN“ (DSS) usvojen i donosi se 

R  J   E   Š   E  NJ   E 

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća  

Grada Vukovara 

Robert Rapan iz Vukovara, Marije Jurić Zagorke 12, izabran je za potpredsjednika 

Gradskog vijeća Grada Vukovara iz reda predstavničke većine. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik konstatira da je za potpredsjednike iz reda predstavničke manjine predložena tri 

kandidata i to: 

1. Mirjana Semenić Rutko 

 Glasovanje: 2 glasa „ZA“ (365 stranka rada i solidarnosti MB i ŽIVI ZID) i 19 

glasova „SUZDRŽAN“ – prijedlog nije usvojen 

2. Goran Bošnjak 

 Glasovanje: 3 glasa „ZA“ (SDP) i 18 glasova „SUZDRŽAN“ – prijedlog nije 

usvojen 

3. Aleksandar Pribičević 

 Glasovanje: 2 glasa „ZA“ (DSS) i 19 glasova „SUZDRŽAN“ – prijedlog nije 

usvojen 

 

Izvodi se himna Republike Hrvatske. 

 

Predsjednik predlaže Dopunu dnevnog reda i ista je jednoglasno (21) usvojena 

Dopuna dnevnog reda 

5. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 

6. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za financije i proračun 

7. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju 

8. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava, etničkih i 

nacionalnih zajednica i manjina 

9. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda  
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10. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu priznanja Grada Vukovara 

11. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisija za provedbu postupka za povjeravanje 

komunalnih poslova temeljem pisanog ugovora 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I 

NORMATIVNU DJELATNOST 

Uvodno obrazloženje dala je Darija Benaković – predsjednica Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak  – ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21) donosi 

R  J  E  Š  E  NJ  E 

o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik  

  i normativnu djelatnost 

Imenuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost u sastavu: 

1. David Vlajčić – predsjednik 

2. Renata Kovačić - članica 

3. Robert Rapan - član 

4. Biljana Gaća - članica 

5. Aleksandar Pribičević- član 

 

Zadaća Komisije: 

 predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,  

 predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta, odnosno Poslovnika Gradskog 

vijeća, 

 razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u 

pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu njihove 

pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Gradskom vijeću. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN 

Uvodno obrazloženje dala je Darija Benaković – predsjednica Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak  – ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić i T. Šota. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 
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R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za financije i proračun 

Imenuje se Odbor za financije i proračun u slijedećem sastavu: 

1. Tomislav Šota - predsjednik 

2. Ivana Radoš - članica 

3. Filip Sušac - član 

4. Borislav Nikolić - član 

5. Zoran Konjević - član 

 

Odbor za financije i proračun razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se 

stvaraju financijske obveze za Grad te prijedlog proračuna i obračuna proračuna. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA MEĐUGRADSKU I 

MEĐUNARODNU SURADNJU 

Uvodno obrazloženje dala je Darija Benaković – predsjednica Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak  – ispred Kluba SDP-a – glasovat će po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, T. Šota i D. Buljan. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 18 glasova „ZA“, 

jednim glasom „PROTIV“ (D. Buljan) i dva glasa „SUZDRŽAN“ (B. Gaća i ŽIVI ZID) donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju  

Imenuje se Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju u slijedećem sastavu: 

1. Filip Sušac - predsjednik 

2. Sava Manojlović - član 

3. Ivana Radoš - članica 

 

Zadaća Odbora: 

- razmatra prijedloge akata iz nadležnosti Gradskog vijeća koji se odnose na područje 

međugradske i međunarodne suradnje, 

- surađuje s odgovarajućim radnim tijelima drugih jedinica lokalne samouprave u zemlji i 

inozemstvu, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH 

PRAVA, ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA I MANJINA 

Uvodno obrazloženje dala je Darija Benaković – predsjednica Komisije za izbor i imenovanja. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak  – ispred Kluba SDP-a – glasovat će po savjesti. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „PROTIV“ (D. Buljan) donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava i prava etničkih 

 i nacionalnih zajednica i manjina 

Imenuje se Odbor za zaštitu ljudskih prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili 

manjina u slijedećem sastavu: 

1. Radivoj Đurić- predsjednik 

2. Sava Manojlović - član 

3. Predrag Mišić - član 

4. Jasmina Jukić - članica 

5. Tatjana Draženović - članica 

6. Borislav Nikolić - član 

7. Rozalija Jakumetović- članica 

 

Zadaća Odbora je da razmatra prijedloge akata ili predlaže akte kojima se uređuju 

pitanja koja se tiču položaja nacionalnih manjina. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU 

ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 

Uvodno obrazloženje dala je Darija Benaković – predsjednica Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak  – ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21) donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 

Imenuje se Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u slijedećem 

sastavu: 

1. Darko Dimić – predsjednik 

2. Domagoj Bilić – član 

3. Jasmina Jukić – članica 

4. Dejan Gemeri – član 

5. Igor Naletilić - član 
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Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA DODJELU PRIZNANJA 

GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dala je Darija Benaković – predsjednica Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak  – ispred Kluba SDP-a – glasovat će po savjesti. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ i 2 glasa 

„SUZDRŽAN“ (B. Gaća i D. Buljan) donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara 

 

Imenuje se Odbor za  dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara u slijedećem sastavu: 

1. Pilip Karaula– predsjednik 

2. Darija Benaković - članica 

3. Igor Naletilić - član 

4. Filip Sušac – člani 

5. Jasmina Jukić – članica 

6. Predrag Mišić - član 

7. Goran Bošnjak - član 

8. Aleksandar Pribičević - član 

9. Radivoj Đurić - član 

10. Ivana Drobac - članica 

11. Ruža Marić - članica 

12. Aleksandra Krtinić - članica 

13. Marija Semenjuk Simeunović - članica 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA 

ZA POVJERAVANJE KOMUNALNIH POSLOVA TEMELJEM PISANOG 

UGOVORA 

Uvodno obrazloženje dala je Darija Benaković – predsjednica Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak  – ispred Kluba SDP-a – glasovat će po savjesti. 

 

Rasprave nije bilo. 
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i jednim glasom 

„SUZDRŽAN“ (D. Buljan) donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Komisije za provedbu postupka za povjeravanje komunalnih poslova 

temeljem pisanog ugovora 

Imenuje se Komisija za provedbu postupka za povjeravanje komunalnih poslova 

temeljem pisanog ugovora: 

1. Kristina Ozdanovac - predsjednica 

2. Domagoj Bilić - član 

3. Filip Sušac - član 

4. Darko Buljan - član 

5.Renata Kovačić - članica 

 

Zadaća Komisije je da provodi postupak prikupljanja i otvaranja ponuda pristiglih po 

raspisanom natječaju za povjeravanje komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju 

pisanog ugovora te davanje prijedloga o najpovoljnijem ponuditelju. 

 

 

Sjednica završila u 11.10. 

       

 

Zapisnik vodila       Predsjednik 

 

 

Anita Sesvečan       Tomislav Šota, dr.vet.med 

 

 

 

 


