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ZAPISNIK
7. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 6. veljače 2014. godine s
početkom u 17,00 sati u prostorijama GKD Komunalac d. o. o. u Senju, Splitska 2.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 6. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nisu nazočni: Dean Orlić, struč.spec.oec. (SDP), Milan Šojat ( HSP AS), Josip
Šojat (HČSP).
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća uvodno pozdravio gradske vijećnike,
izvjestitelje, gradonačelnika i njegove suradnike, zamjenika župana Sanjina Rukavinu,
dipl.oec., te predstavnike medija otvorio je sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, te je
predsjedavao istoj.
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA
Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja
prije prelaska na dnevni red sjednice, članovi Gradskog vijeća mogu postavljati pitanja, tražiti
obavijesti i davati prijedloge, neovisno o točkama dnevnog reda, uz naznaku kome ih
upućuju, usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradskog vijeća.
VIJEĆNIK MILAN TOMLJANOVIĆ
1. U prvom pitanju vijećnik se osvrće na pitanje postavljeno na prošloj sjednici,
vezano uz podatke o dužnicima prema GKD-u Komunalac d.o.o., a vezano uz komunalne
usluge. Zanima ga odnosi li se to i na pravne osobe ili samo na fizičke osobe, odnosno da li
su dostupni podaci o dužnicima koji su pravne osobe i tko plaća PDV na te iste fakture.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovara da su i oni postavili isto pitanje Agenciji za zaštitu
osobnih podataka, jer su i prethodno pitanje o dužnicima također uputili istoj agenciji pa
stoga i ovo sada postavljeno također moraju uputiti njima kako bi dobili odgovor, no na taj
se odgovor mora malo pričekati. Što se tiče PDV-a njega je platio Komunalac, a kada se
naplate dugovi, naplatit će se i PDV.
VIJEĆNIK KREŠIMIR BLAŽEVIĆ
1. Vijećnik postavlja pitanje, u ime građana, a odnosi se na subvencioniranje
prijevoza srednjoškolaca. Pita zašto je Grad, ukoliko jest, ukinuo navedeno subvencioniranje
prijevoza.
2. U drugom pitanju vijećnika zanima je li moguće postavljanje dvaju kontejnera za
odlaganje otpada u Senjskoj dragi, točnije u naselju Majorija.
U nastavku sjednice gradonačelnik je u svezi 1. pitanja naglasio kako Grad Senj
nažalost nije u mogućnosti nastaviti subvencionirati prijevoz srednjoškolaca obzirom na
prihode koje Grad Senj u ovom trenutku ima. Istaknuo je da će u budućnosti također doći i
do ostalih ušteda, a što se tiče prijevoza učenika, ipak su na prvom mjestu oni učenici koji
putuju iz drugih gradova u senjske škole kako se iste vremenom ne bi ugasile što Gradu
nikako nije u interesu. U svezi 2. pitanja, gradonačelnik je naglasio da je Komunalac već
postavio kontejnere za otpad po naseljima pa tako i onima u spomenutoj Senjskoj dragi,
međutim kontejneri koje vijećnik spominje, odnosno bačve kao improvizirani kontejneri nisu
u nadležnosti Komunalca već tvrtke Hrvatske ceste d.o.o. Dakle, Hrvatske ceste d.o.o. su te
koje su zadužene za ceste, te su dužne i u ovom slučaju riješiti problem postavljanja
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kontejnera u naselju Majorija tj. uz samu cestu na navedenim ugibalištima i stajalištima za
autobuse, naglasivši kako Grad Senj s tim nema ništa.
VIJEĆNIK MILAN TOMLJANOVIĆ
1. Tko vodi brigu o dječjim igralištima na području Grada Senja, budući da su prema
njegovom mišljenju dosta devastirana.
2. Sljedeće pitanje odnosi se na Komunalac d.o.o, te ga zanima na koji način se
obračunava cijena vode u Gradu Senju, budući se prema njegovom saznanju ona ne
obračunava na pravilan način.
U svezi 1. pitanja Gradonačelnik je istaknuo da su dječja igrališta u nadležnosti
gradskih službi, te da se svake godine nakon zimskih mjeseci dakle u 3. mjesecu ona
obnavljaju i uređuju, istaknuvši da će tako biti i ove godine.
U svezi 2. pitanja, što se tiče izračuna vode, navodi kako ne zna napamet detalje oko
izračuna ali da isti ako je potrebno može biti dostavljen u pisanom obliku. Također navodi da
su cijene vodnih usluga u Gradu Senju svedene na minimum. Sve podatke oko izračuna
cijena vodnih usluga vijećnici će dobiti u pisanom obliku, na idućoj sjednici Vijeća.
VIJEĆNIK FRANJO MILINOVIĆ
1. Pitanje se odnosi na izgled novouređenog Parka Nehaj koji je prema mišljenju
vijećnika u jako lošem stanju, ima dosta oštećenja rasvjetnih stupića i stupova koji
pridržavaju sadnice i same sadnice, te sve skupa jako ružno izgleda, o čemu svjedoči sam
vijećnik i ostali građani koji provode vrijeme u Parku Nehaj. Zanima ga održava li itko park i
tko je odgovoran za takvo stanje, te hoće li se po tom pitanju išta poduzeti. Ističe kako
smatra da onaj koji je projektirao ili izvodio radove nije imao jasnu predodžbu o tome što je
senjska bura i kakvi su vremenski uvjeti u Gradu Senju.
U nastavku sjednice gradonačelnik je istaknuo kako su gradske službe obišle cijeli
Park Nehaj, te je ustanovljeno da ukupna šteta u čitavom parku iznosi preko stotinu tisuća
kuna jer se radi o nasilnom kidanju klupa, lampi i ostaloga, na što nažalost ne mogu utjecati
jer se radi o vandalizmu. Neke štete su podmirene od strane počinitelja, a ostalo je
prijavljeno te se očekuje da će se uspjeti otkriti ostali počinitelji, te šteta naplatiti. Ostale
štete uzrokovane su lošim vremenom što će se naplatiti od strane izvođača, za koje postoji
garantni rok. Ostale štete na koje je utjecala jaka bura morat će otkloniti Grad. Za sadnice
koje su osušene i oštećene nametnicima također će se tražiti naknada štete.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika na 7. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga Vijeće može
pravovaljano odlučivati.
U nastavku sjednice nakon što je uvodno konstatirano da je sjednici nazočno 12
vijećnika Vijeće je, jednoglasno (12 “ZA“), u predloženom tekstu, bez primjedbi, usvojilo
zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 18. prosinca 2013. godine Klasa:
021-05/13-01/10, Ur.br: 2125-03/01-13-02.
Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika Vijeće je jednoglasno ( 12
„ZA) usvojilo prijedlog da se dnevni red nadopuni novom točkom 10. Informacija o
imenovanju ravnateljice Ustanove za razvoj Grada Senja na prijedlog Upravnog vijeća“
Nakon što je konstatirano da je navedeni prijedlog usvojen Vijeće je u nastavku
sjednice, jednoglasno (12 «ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći

DNEVNI RED
1. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
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2. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI
3. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. JABLANAC
4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKLJUČENJU DODATKA BR. 2. UGOVORU O DAROVANJU OD
27. SRPNJA 2007. GODINE S NACIONALNIM PARKOM «SJEVERNI VELEBIT»
5. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2014.
GODINU
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
7. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU
GRADA SENJA
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA DODJELU ZAKUPA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
9. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA
SENJA ZA PROSINAC 2013. GODINE
10. INFORMACIJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA
NA PRIJEDLOG UPRAVNOG VIJEĆA

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 6. sjednici održanoj 4. siječnja 2014.
godine razmatrao navedene točke i na iste dao pozitivna mišljenja Klasa: 021-05/14-02/02,
Ur.br: 2125-03/01-14-03.
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA 2014.
GODINU

Predlagatelj predmetnog Programa rada je Gradonačelnik Grada Senja koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 29. siječnja 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 4. siječnja 2014., te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je Gradonačelnik Grada Senja Darko Nekić, prof., istaknuvši
da se, kao i do sada, radi o okvirnom programu rada, koji podliježe promjenama, nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno ( 12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
PROGRAM RADA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU

(Klasa:021-06/14-01/01, Ur.br:2125-03/01-14-02)

2. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik Grada Senja koji je o
istom raspravljao na Kolegiju, održanom 29. siječnja 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 4. siječnja 2014., te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši da su
Odluku dobili svi vijećnici te je ista usuglašena s predsjednikom Gradskog vijeća na sastanku
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koji se održao s načelnikom Policijske postaje Senj Marinom Jančićem, univ. spec. crim.,
predsjednikom ceha ugostitelja Željkom Tomljanovićem i pročelnicom Ureda Grada Majom
Matičić, mag.iur. Naglasio je da se kod ove Odluke radi o promjeni do koje je došlo jer su se
ugostitelji bunili zbog radnog vremena za vrijeme održavanja senjskog Mesopusta do 2 h.
Ugostitelji su tražili da im radno vrijeme bude produženo u tim danima te da im se dopusti
održavanje žive glazbe do 02:00 h a, ne kao prema staroj Odluci do 01:00 h. Dakle radi se
samo o izvođenju glazbe unutar objekta ali ne i izvan objekta kako se ne bi remetio javni red
i mir. Istaknuto je da će se pooštriti sankcije za one ugostitelje koji se ne budu pridržavali
navedene Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. Kada se Odluka prvi put prekrši uputit će se
opomena, slijedeći put smanjit će se na 30 dana radno vrijeme na 22:00 sata, a treći put 90
dana će se smanjiti radno vrijeme na 22:00 sata. Izuzetno će Gradonačelnik dopustiti
pojedinim objektima koji budu sudjelovali u organizaciji određenih manifestacija dopustiti i
produženo radno vrijeme do 06:00 sati, ali to će se ono odnositi samo na te objekte ne i na
ostale. Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnik Milan Tomljanović zatražio je pojašnjenje je li moguće da se objektima koji
imaju terase u ljetnim mjesecima dozvoli da održavaju glazbu do 01:00 sat a ne do 24:00
sata kao do sada.
Istaknuvši da se moraju poštivati odredbe Zakona o buci gradonačelnik je naglasio
kako je tim zakonom komunalnim redarima dana veća ovlast kod kršenja javnog reda i mira,
te odredaba koji se odnose na radno vrijeme. Kada dođe vrijeme za to, a ne budu li se iste
odredbe kršile moći će se postići dogovor.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno ( 12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo,
slijedeću
ODLUKU
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
(Klasa: 335-01/14-01/05, Ur.br:2125-03/03-14-02)
3. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. JABLANAC

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik Grada Senja koji je o
istom raspravljao na Kolegiju, održanom 15. siječnja 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 4. siječnja 2014., te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno ( 12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. JABLANAC
(Klasa:936-02/13-01/06, Ur.br: 2125-03/01-14-07)
4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKLJUČENJU DODATKA BR. 2. UGOVORU O DAROVANJU OD
27. SRPNJA 2007. GODINE S NACIONALNIM PARKOM «SJEVERNI VELEBIT»
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Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik Grada Senja koji je o
istom raspravljao na Kolegiju, održanom 15. siječnja 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 4. siječnja 2014., te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno ( 12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći
Z A K LJ U Č A K
(Klasa:940-01/13-01/42, Ur.br:2125-03/01-14-05)
5. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2014.
GODINU

Predlagatelj Prijedloga programa je Gradonačelnik Grada Senja koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 29. siječnja 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 4. siječnja 2014., te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno ( 12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći
PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2014. GODINU
(Klasa: 363-02/14-01/04, Ur.br: 2125-03/01-14-02)
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Predlagatelj Prijedloga programa je Gradonačelnik Grada Senja koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 29. siječnja 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 4. siječnja 2014., te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši kako je
prema novom zakonu najmanji mogući koeficijent koji se konkretno odnosi na čistačice je
1,054 a do sada je bio 1. Koeficijent se mora uskladiti sa zakonom te će se prema njemu
plaća čistačica neznatno povećati, nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno ( 12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći
ODLUKU
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O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA
(Klasa: 120-01/14-01/02, Ur.br: 2125-03/01-14-02)
7. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU
GRADA SENJA

Predlagatelj Prijedloga odluke je Odbor za izbor i imenovanja koji je o istom
raspravljao na svojoj 3. sjednici, održanoj 29. siječnja 2014. godine. O predmetnom
Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik, te podržao navedeni prijedlog sukladno
odredbama članka 46. stavka 1.al. 15. Statuta Grada Senja. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 4. siječnja 2014., te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime Odbora za izbor i imenovanja, dala je Rosanda Bilović,
prof. , predsjednica Odbora, predloživši da Ličko- senjska županija razriješi dr. Marijana
Nekića i dr. Nadu Brkljačić kao mrtvozornike na području Grada Senja, iz razloga što su oni
sami to tražili, te da mrtvozornici ostaju i dalje dr. Ana Prpić i dr. Mira Biondić Tomljanović.
Nakon uvodnog obrazloženje predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno ( 12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći
Z A K LJ U Č A K
(Klasa: 510-01/13-01/08, Ur.br: 2125-03/01-14-04 )
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA DODJELU ZAKUPA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Predlagatelj Prijedloga odluke je Odbor za izbor i imenovanja koji je o istom
raspravljao na svojoj 3. sjednici, održanoj 29. siječnja 2014. godine. O predmetnom
Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik, te podržao navedeni prijedlog sukladno
odredbama članka 46. stavka 1.al. 15. Statuta Grada Senja. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 4. siječnja 2014., te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime Odbora za izbor i imenovanja, dala je Rosanda Bilović,
prof. , predsjednica Odbora, naglasivši da je prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
potrebno imenovati člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta, stoga
Odbor za imenovanje predlaže dipl. oec. Nikicu Dizdara.
Nakon uvodnog obrazloženje predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno ( 12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći
Z A K LJ U Č A K
(Klasa: 320-01/13-01/07, Ur.br: 2125-03/01-14-06)
9. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA
SENJA ZA PROSINAC 2013. GODINE
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Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradonačelnik Grada Senja koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 29. siječnja 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 4. siječnja 2014., te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., navodeći tko je sve bio
korisnik proračunskih zaliha, a to su HVIDR-a - 2.000,00 kn iz HVIDRA-ne dotacije, Udruga
Hrvatski domobran 1.000,00 kn i 2.500,00 kn jednokratne potpore Društvu slijepih i
slabovidnih na području Grada Senja što je tradicija već dugi niz godina.
Nakon uvodnog obrazloženje predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno ( 12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeće
IZVJEŠĆE
O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA SENJA
ZA PROSINAC 2013. GODINE
(Klasa: 400-06/14-01/01, Ur.br: 2125-03/01-14-03)
10. INFORMACIJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA
PREMA PRIJEDLOGU UPRAVNOG VIJEĆA

Gradonačelnik Grada Senja, pojašnjava kako u skladu s odredbama članka 48. stavka
4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izvješćuje, u zakonskom roku,
predstavničko tijelo da je nakon provedenog javnog natječaja Dorotea Prpić, dipl.nov.- oec,
dosadašnja ravnateljica Ustanove za razvoj Grada Senja imenovana na novi mandat od četiri
godine Odlukom gradonačelnika Klasa: 024-01/14-01/01, Ur.br: 2125-03/04-14-01 od 29.
siječnja 2013. godine, uz napomenu da će navedena odluka, sukladno Zakonu biti objavljena
u Službenom glasniku Grada Senja.
Nakon što je Gradsko vijeće Grada Senja primilo na znanje navedenu Informaciju,
predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima na suradnji, pozvavši ih na obilježavanje
20. obljetnice pogibije stožernog brigadira Damira Tomljanovića Gavrana dana 17. veljače
2014. godine, prema programu koji će im se naknadno dostaviti.
Sjednica je zaključena u 17:45 sati.
Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, mag.iur.,v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Berislav Gržanić, oec.,v.r.
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