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Z A P I S N I K 
 

113. kolegij otvorio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., s početkom u 7,00 sati koji je i 
predsjedavao istim. 

Nazočni: gradonačelnik Darko Nekić, prof., Filip Samaržija, dipl.ing., zamjenik 
gradonačelnika, Jasna Čigoja, koordinator za pitanja umirovljenika, mr.sc. Vladimir Skorup, 
dipl.ing., koordinator za pitanja poljoprivredu i ruralni razvoj, Berislav Gržanić,oec., 
predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja, Jasminka Prpić Tomljanović, dipl. iur., pročelnica 
Općeg upravnog odjela, Branka Katalinić, dipl. oec., pročelnica Odjela za financije i gradski 
proračun, Maja Matičić, mag. iur., pročelnica Odjela za lokalnu samoupravu i upravu, Dorotea 
Prpić,dipl.nov.-oec., ravnateljica Ustanove za razvoj Grada Senja, Berislav Gržanić,oec., 
predsjednik Gradskog vijeća Grada senja, Bruno Brozičević, ing., direktor GKD SENJ d.o.o. i 
Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj.  

Gadonačelnik je predložio da se u dnevni red uvrste slijedeće dopune: 
 
- PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU RADOVA NA 
JAVNOJ RASVJETI NA PODRUČJU GRADA SENJA 
 
- MILAN NIKŠIĆ IZ SENJA, KAETANA KNEŽIĆA 10 – zamolba za jednokratnu financijsku 
pomoć   

D N E V N I   R E D 
 

- Zapisnik 111. kolegija, održanog 29. srpnja 2015. godine  
-   Zapisnik 112. kolegija, održanog 12. kolovoza 2015. godine 

 
1. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA 
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU / ZAKUP NEKRETNINA U K.O. SVETI 
JURAJ, K.O. KLADA, K.O. JABLANAC – NATJEČAJ OBJAVLJEN U „NOVI LIST“ DANA 
26.07.2015.  
2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU I. IZMJENA PLANA SUBVENCIONIRANJA 
POLJOPRIVREDNIKA SA KRITERIJIMA RASPODJELE ZA 2015. GODINU 
3. PREDSTAVKE, PRIJEDLOZI, ZAHTJEVI, ZAMOLBE I PISMA NAMJERE:  .  
3.1. SLAVO TOMIĆ, Sv. Juraj, Ažić Lokva bb, suglasnost za dokup dijela k.č.b.- 2109/38 k.o. 
Sveti Juraj 
3.2. DUNJA I MATKO PETER, SENJ, P. KRUŽIĆA 10 – zahtjev za izdavanje suglasnosti za 
stavljanje hipoteke na stan u Senju, predio Mundarićevac, Ulica P. Kružića 10  
4. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU RADOVA NA 
JAVNOJ RASVJETI NA PODRUČJU GRADA SENJA 
5. MILAN NIKŠIĆ IZ SENJA, KAETANA KNEŽIĆA 10 – zamolba za jednokratnu financijsku 
pomoć   
6. RAZNO 
 

Rasprava po utvrđenom dnevnom redu. 
 
1. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA 
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU / ZAKUP NEKRETNINA U 
K.O. SVETI JURAJ, K.O. KLADA, K.O. JABLANAC – NATJEČAJ OBJAVLJEN U „NOVI 
LIST“ DANA 26.07.2015.  
 
Uvodno obrazloženje dala je Jasminka Prpić Tomljanović, dipl.iur. pročelnica Općeg upravnog 
odjela. 
Nakon uvodnog obrazloženja gradonačelnik, je donio, slijedeći 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju zaključenja ugovora o zakupu  
 
1. Na temelju rezultata provedenog Natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za 
kupoprodaju, zakup nekretnina - Natječaj oglašen u «Novi list» dne. 26. srpnja 2015., te u 
cijelosti na službenoj web stranici Grada Senja, kao i na oglasnoj ploči sjedišta Grada 
prihvaća se zaključenje kupoprodajnog ugovora kojim Grad Senj daje u zakup a 
KROVOGRADNJA NEKIĆ vl. Obrta Vlade Nekić, Senj, P. Kružića 10,  uzima u zakup 
nekretnine pod rednim brojem B1 Natječaja - dio k.č.br. 305/1 k.o. Sveti Juraj, lokacija 
Hrmotine, u površini od 200 m2, u svrhu skladištenja građevinskog materijala , na rok od 5 
godina.       
2. Naknada za zakup javne površine utvrđene u točki 1. ovog Zaključka iznosi 200,00 kuna 
mjesečno, uz obvezu plaćanja iste sukladno uvjetima Natječaja.     
3. O zakupu javne površine utvrđene u točki 1. ovog Zaključka sklopit će se poseban ugovor 
u kojem će se precizirati predmet zakupa, rok isplate zakupnine, uvjeti zakupa, te druga 
prava i obveze u svezi sa zakupom, sukladno uvjetima Natječaja. 
4. Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ovog Zaključka obavlja Opći upravni 
odjel, Odsjek za gradsku imovinu. 
5. U svrhu osiguranja naplate naknade za zakup dijela javne površine najpovoljniji ponuditelj 
je u obvezi izdati Gradu Senju zadužnicu ispunjenu na iznos naknade za zakup javne 
površine u ukupnom iznosu, utvrđenom u točki 2. ovog Zaključka.  
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju zaključenja kupoprodajnog ugovora  

 
1. Na temelju rezultata provedenog Natječajnog postupka za prikupljanje pisanih ponuda za 
kupoprodaju/ zakup nekretnina – Natječaj/obavijest objavljena u «Novi list» dne. dana 26. 
srpnja 2015. , te u cijelosti na službenoj web stranici Grada i na oglasnoj ploči sjedišta 
Grada, zaključuje se kupoprodajni ugovor kojim Grad Senj prodaje, a PAVA FERRUCCI, 
Klada, Klada 53 p kupuje nekretninu pod rednim brojem A3 Natječaja oznake k.č.br. 634/192 
sa 36 čhv, odnosno 130 m2 upisane u z.k.ul.br. 444, k.o. Klada.     
1. Kupoprodajna cijena nekretnine utvrđene u točki 1. ovog Zaključka iznosi  
41.400,00 kuna (slovima; četrdesettjednatisućačetiristotine kuna), uz obvezu plaćanja iste 
sukladno uvjetima Natječaja i učinjenoj ponudi.   
3. Uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu kupoprodaje.   
4.  O kupoprodaji iz točke 1. ovog Zaključka sklopit će se poseban ugovor u kojem će se 
precizirati predmet prodaje iz točke 1. ovog Zaključka, rok isplate kupoprodajne cijene, uvjeti 
kupoprodaje, te druga prava i obveze u svezi s ovom kupoprodajom, sukladno uvjetima 
Natječaja. 
5. U vlasništvo i posjed predmetne nekretnine kupac stupa po uplati ugovorene 
kupoprodajne cijene u cijelosti, a temeljem potvrde nadležnog Odjela za financije i gradski 
proračun Grada Senja koja čini sastavni dio kupoprodajnog ugovora. 
6. Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ovog Zaključka obavlja Opći upravni 
odjel, Odsjek za gradsku imovinu. 
7. U svrhu osiguranja naplate kupoprodajne cijene kupac je u obvezi izdati prodavatelju 
zadužnicu ispunjenu na iznos kupoprodajne cijene u ukupnom iznosu utvrđenom u točki 2. 
ovog Zaključka.  
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ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju zaključenja kupoprodajnog ugovora  

 
1. Na temelju rezultata provedenog Natječajnog postupka za prikupljanje pisanih ponuda za 
kupoprodaju/ zakup nekretnina – Natječaj/obavijest objavljena u «Novi list» dne. dana 26. 
srpnja 2015. , te u cijelosti na službenoj web stranici Grada i na oglasnoj ploči sjedišta 
Grada, zaključuje se kupoprodajni ugovor kojim Grad Senj prodaje, a PAVA FERRUCCI, 
Klada, Klada 53 p kupuje nekretninu pod rednim brojem A4 Natječaja oznake k.č.br. 634/193 
sa 11 čhv, odnosno 40 m2, upisane u z.k.ul.br. 444, k.o. Klada.     
2. Kupoprodajna cijena nekretnine utvrđene u točki 1. ovog Zaključka iznosi  
12.750 kuna (slovima; dvanaesttisućasedamstopedeset kuna), uz obvezu plaćanja iste 
sukladno uvjetima Natječaja i učinjenoj ponudi.   
3. Uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu kupoprodaje.   
4.  O kupoprodaji iz točke 1. ovog Zaključka sklopit će se poseban ugovor u kojem će se 
precizirati predmet prodaje iz točke 1. ovog Zaključka, rok isplate kupoprodajne cijene, uvjeti 
kupoprodaje, te druga prava i obveze u svezi s ovom kupoprodajom, sukladno uvjetima 
Natječaja. 
5. U vlasništvo i posjed predmetne nekretnine kupac stupa po uplati ugovorene 
kupoprodajne cijene u cijelosti, a temeljem potvrde nadležnog Odjela za financije i gradski 
proračun Grada Senja koja čini sastavni dio kupoprodajnog ugovora. 
6. Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ovog Zaključka obavlja Opći upravni 
odjel, Odsjek za gradsku imovinu. 
7. U svrhu osiguranja naplate kupoprodajne cijene kupac je u obvezi izdati prodavatelju 
zadužnicu ispunjenu na iznos kupoprodajne cijene u ukupnom iznosu utvrđenom u točki 2. 
ovog Zaključka.  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju zaključenja kupoprodajnog ugovora  

 
1. Na temelju rezultata provedenog Natječajnog postupka za prikupljanje pisanih ponuda za 
kupoprodaju/ zakup nekretnina – Natječaj/obavijest objavljena u «Novi list» dne. dana 26. 
srpnja 2015. , te u cijelosti na službenoj web stranici Grada i na oglasnoj ploči sjedišta 
Grada, zaključuje se kupoprodajni ugovor kojim Grad Senj prodaje, a ANKA ŽVANUT, 
Rijeka, Ulica braće Stipčić 10, kupuje nekretninu pod rednim brojem A2 Natječaja oznake 
k.č.br. 233/209 sa 46 čhv, odnosno 165 m2, upisane u z.k.ul.br. 616, k.o. Jablanac.     
3. Kupoprodajna cijena nekretnine utvrđene u točki 1. ovog Zaključka iznosi  
52.521,04 kuna (slovima; pedesetdvijetisućepetstotinadvadesetjednu kunu i četiri lipe), uz 
obvezu plaćanja iste sukladno uvjetima Natječaja i učinjenoj ponudi.   
3. Uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu kupoprodaje.   
4.  O kupoprodaji iz točke 1. ovog Zaključka sklopit će se poseban ugovor u kojem će se 
precizirati predmet prodaje iz točke 1. ovog Zaključka, rok isplate kupoprodajne cijene, uvjeti 
kupoprodaje, te druga prava i obveze u svezi s ovom kupoprodajom, sukladno uvjetima 
Natječaja. 
5. U vlasništvo i posjed predmetne nekretnine kupac stupa po uplati ugovorene 
kupoprodajne cijene u cijelosti, a temeljem potvrde nadležnog Odjela za financije i gradski 
proračun Grada Senja koja čini sastavni dio kupoprodajnog ugovora. 
6. Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ovog Zaključka obavlja Opći upravni 
odjel, Odsjek za gradsku imovinu. 
7. U svrhu osiguranja naplate kupoprodajne cijene kupac je u obvezi izdati prodavatelju 
zadužnicu ispunjenu na iznos kupoprodajne cijene u ukupnom iznosu utvrđenom u točki 2. 
ovog Zaključka.  
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ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju zaključenja kupoprodajnog ugovora  

 
1. Na temelju rezultata provedenog Natječajnog postupka za prikupljanje pisanih ponuda za 
kupoprodaju/ zakup nekretnina – Natječaj/obavijest objavljena u «Novi list» dne. dana 26. 
srpnja 2015. , te u cijelosti na službenoj web stranici Grada i na oglasnoj ploči sjedišta 
Grada, zaključuje se kupoprodajni ugovor kojim Grad Senj prodaje, a BOŽICA MIŠKULIN, 
Rijeka, Brajšina 11, RADOSLAV MIŠKULIN, Rijeka, Brajšina 11, KATA MIHARIJA 
MIŠKULIN, Rijeka, P.Kobeka 11, MARIJA KAURLOTO, Funtana, Dalmatinska 36, 
kupuje nekretninu pod rednim brojem A1 Natječaja oznake k.č.br. 1513/76 sa 14 čhv, 
odnosno 51 m2,  upisane u z.k.ul.br. 2002 k.o. Sveti Juraj.     
4. Kupoprodajna cijena nekretnine utvrđene u točki 1. ovog Zaključka iznosi  
16.240,00 kuna (slovima; šesnaesttisućadvijestočetrdeset kuna), uz obvezu plaćanja iste 
sukladno uvjetima Natječaja i učinjenoj ponudi.   
3. Uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu kupoprodaje.   
4.  O kupoprodaji iz točke 1. ovog Zaključka sklopit će se poseban ugovor u kojem će se 
precizirati predmet prodaje iz točke 1. ovog Zaključka, rok isplate kupoprodajne cijene, uvjeti 
kupoprodaje, te druga prava i obveze u svezi s ovom kupoprodajom, sukladno uvjetima 
Natječaja. 
5. U vlasništvo i posjed predmetne nekretnine kupac stupa po uplati ugovorene 
kupoprodajne cijene u cijelosti, a temeljem potvrde nadležnog Odjela za financije i gradski 
proračun Grada Senja koja čini sastavni dio kupoprodajnog ugovora. 
6. Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ovog Zaključka obavlja Opći upravni 
odjel, Odsjek za gradsku imovinu. 
7. U svrhu osiguranja naplate kupoprodajne cijene kupac je u obvezi izdati prodavatelju 
zadužnicu ispunjenu na iznos kupoprodajne cijene u ukupnom iznosu utvrđenom u točki 2. 
ovog Zaključka.  
 
 
2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU I. IZMJENA PLANA 
SUBVENCIONIRANJA POLJOPRIVREDNIKA SA KRITERIJIMA RASPODJELE ZA 
2015. GODINU 
 
Uvodno obrazloženje dala je Jasminka Prpić Tomljanović, dipl.iur. pročelnica Općeg upravnog 
odjela. 
Nakon uvodnog obrazloženja gradonačelnik, je donio, slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K  
 

1. Prihvaćaju se I. Izmjene Plana subvencioniranja poljoprivrednika sa kriterijima raspodjele za 
2015. godinu kako slijedi:  

 
 sufinanciranje prijevoza vode poljoprivrednicima                 76.500,00 

- nosiocima OPG-a sa 10 grla krupne stoke ili preko 
150 komada ovaca, koza i druge sitne stoke u 100% iznosu 

 - ostali nosioni OPG-a koji se bave stočarstvom u 80% iznosu 
 sufinanciranje novih programa za unapređenje proizvodnje   

i prerade, nabave osnovnih sredstava i pomoći kod nastalih šteta           23.500,00  
 - nosiocima OPG-a sa 20 i više grla krupne stoke ili 150 komada ovaca,  
            koza i druge sitne stoke odobrava se isključivo za nabavu opreme 
            iznos do 5.000, kn 

- nosiocima OPG-a, proizvođačima ekološke proizvodnje povrća na prostoru  
većem od 0,5 ha odobrava se isključivo za nabavu opreme iznos od 5.000,00 kn 
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- ostalim nosiocima OPG-a, malim proizvođačima i početnicima odobrava se  
isključivo za nabavu opreme iznos do 2.500,00 kn   

    ________________________________________________________________________________ 
 UKUPNO:                              100.000,00 
 

3. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u „Službenom 
glasniku Grada Senja“.  
 
 
3. PREDSTAVKE, PRIJEDLOZI, ZAHTJEVI, ZAMOLBE I PISMA NAMJERE:  .  
 
3.1. SLAVO TOMIĆ, Sv. Juraj, Ažić Lokva bb, suglasnost za dokup dijela k.č.b.- 
2109/38 k.o. Sveti Juraj 
 
Uvodno obrazloženje dala je Jasminka Prpić Tomljanović, dipl.iur. pročelnica Općeg upravnog 
odjela. 
Nakon uvodnog obrazloženja gradonačelnik, je donio, slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Odbija se zahtjev za izdavanje suglasnosti za dokup dijela k.č.br. 2109/38 k.o. Sveti 
Juraj koja čestica je u vlasništvu Grada na lokaciji Ažić Lokva, površine cca 70,00 m2, dok se 
riješi pitanje iste. 
 
 
3.2. DUNJA I MATKO PETER, SENJ, P. KRUŽIĆA 10 – zahtjev za izdavanje 
suglasnosti za stavljanje hipoteke na stan u Senju, predio Mundarićevac, Ulica P. 
Kružića 10  
 
Uvodno obrazloženje dala je Jasminka Prpić Tomljanović, dipl.iur. pročelnica Općeg upravnog 
odjela. 
Nakon uvodnog obrazloženja gradonačelnik, je donio, slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Nalaže se stranci da ovaj zahtjev nadopuni podacima u svezi podizanja kredita.  
 
4. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU 
RADOVA NA JAVNOJ RASVJETI NA PODRUČJU GRADA SENJA 
 
Uvodno obrazloženje dala je Jasminka Prpić Tomljanović, dipl.iur. pročelnica Općeg upravnog 
odjela. 
Nakon uvodnog obrazloženja gradonačelnik, je donio, slijedeći 
 

O  D  L  U  K  U 
o odabiru 

 
Kao najpovoljnija ponuda za nabavu Radova na javnoj rasvjeti na području Grada 

Senja odabrana je ponuda ponuditelja: 
 

Obrt ELIN, Senj, I. Vlatkovića 16, 
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OIB 42883106065, Cijena ponude bez PDV-a 95.100,00 kuna, odnosno ukupna 
cijena ponude 118.875,00 kuna 

 
Obrazloženje 

Naručitelj, GRAD SENJ, Obala dr. Franje Tuđmana 2, SENJ, OIB: 61106276570, tel. 
053/881-162, fax: 053/881-119, e-mail: grad-senj@gs.t-com.hr, je na temelju članka 4. 
stavka 3. Pravilnika o provođenju postupaka nabave za robe i usluge procijenjene vrijednosti 
do 200.000,00 kuna i radove do 500.000,00 kuna u Gradu Senju, Klasa: 406-09/14-01/02, 
Urbroj: 2125-03/03-14-01 od 03. veljače 2014. g., proveo postupak bagatelne nabave za 
nabavu Radova na javnoj rasvjeti na području Grada Senja. 

Za predmet nabave Radovi na javnoj rasvjeti na području Grada Senja zaprimljene su 
dvije ponude slijedećih ponuditelja: 

1. KABEL d.o.o., Novi Vinodolski, A. Mažuranića 39, 
2. Obrt ELIN, Senj, I. Vlatkovića 16, 

od kojih je ponuda ponuditelja pod red. brojem 2. ocijenjena valjanom dok ponuda 
ponuditelja pod red. brojem 1. nije valjana i kao takva je odbijena jer ne zadovoljava svim 
traženim uvjetima i zahtjevima naručitelja iz Poziva za dostavu ponuda. 
 

Ova Odluka o odabiru izvršna je danom donošenja. 
 
U privitku ove odluke je preslika Zapisnika o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda. 

 
5. MILAN NIKŠIĆ IZ SENJA, KAETANA KNEŽIĆA 10 – zamolba za jednokratnu 
financijsku pomoć   
 
Uvodno obrazloženje dala je Jasminka Prpić Tomljanović, dipl.iur. pročelnica Općeg upravnog 
odjela. 
Nakon uvodnog obrazloženja gradonačelnik, je donio, slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Odobrava se Milanu Nikšiću iz Senja, Kaetana Knežića 10, jednokratna financijska 
pomoć u iznosu od  1.000,00 kuna iz proračunskih sredstava Socijalnog programa Grada 
Senja za 2015. godinu. 
 

2. Za realizaciju točke 1. ovog Zaključka zadužuje se Odjel za financije i gradski 
proračun.  
 
6. RAZNO 
 
 Dogovoreno je da se idući tjedan dogovori sastanak i dogovore projekti kako bi se 
zahtjev podnio u zadanom roku. U svezi javne rasvjete – energetske učinkovitosti, potrebno 
je Jerčinoviću dostaviti shemu armature, uz napomenu da je obvezu za izradu odgovora na 
dopis preuzela Jasminka Prpić Tomljanović, dipl.iur., pročelnica Općeg upravnog odjela. 

U DUDI-u se čeka otpravak odluke o reguliranju imovinsko-pravnih odnosa za 
reciklažno dvorište, uz napomenu da je direktor GKD Senj d.o.o. o rješavanju navedenog 
izvijestio nazočne, naglasivši da je potrebno ugovoriti priključenje cjevovoda koji nije u 
projektnom zadatku, a obvezu u svezi navedenog je preuzeo GKD SENJ d.o.o.  

U nastavku kolegija utvrđeno je da je u svezi pitanja vijećnika Krešimira Blaževića 
došao odgovor procjenitelja, te će se isti proslijediti vijećniku u materijalima sjednice 
Gradskog vijeća zakazane za mjesec rujan.  
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Utvrđene su aktivnosti u svezi realizacije Programa gradnje i Programa održavanja za 
2015. godinu, te su u tom pravcu stručne službe zadužene za konkretne zadatke.  

Na kraju je predsjednik Gradskog vijeća zatražio izvješće u svezi ljetnog karnevala uz 
prilog svih računa, uz zamolbu da se isti pripremi za idući kolegij.    

      
Kolegij je završen oko 8,00 sati. 

 
 
PROČELNICA ODJELA ZA LOKALNU        
     SAMOUPRAVU I UPRAVU:                                             GRADONAČELNIK: 
       Maja Matičić, mag.iur. ,v.r.                                                Darko Nekić, prof.,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


