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Z A P I S N I K 

 

1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grda Senja održane 9. lipnja 2021. godine 

s početkom u 15,30 sati u Pučkom otvorenom učilištu M.C. Nehajeva Senj, J. Orlovića 2. 

Prva sjednica Gradskog vijeća Grada Senja, na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o 

lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21) i sukladno 

Uputi Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 023-01/21-01/252, URBROJ: 514-07-02-

01/01-21-01, od dana 17. svibnja 2021. godine, sazvana je od strane pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odijela Grada Senja gosp. Jure Tomljanovića, dipl.oec., sazivom od dana 31. svibnja 

2021. godine KLASA: 021-05/21-01/04, URBROJ: 2125-03/03/1-21-01. Na temelju navedene 

Upute ovlaštenje za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, 

do određivanja osobe koja će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća 

ima gosp. Jure Tomljanović, dipl.oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odijela Grada Senja 

koji je sjednicu i otvorio.  

Nakon pozdravne riječi i upućenih čestitki na izboru u Gradsko vijeće Grada Senja 

uslijedila je intonacija himne „Lijepa naša“. 

Nakon intonacije himne „Lijepa naša“ gosp. Jure Tomljanović, dipl.oec., pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odijela Grada Senja pozvao je sve nazočne da minutom šutnje odaju 

počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata, svim žrtvama 

Domovinskog rata te 1. predsjedniku Republike Hrvatske dr. Franji Tuđmanu. 

Nakon što je na temelju evidencijskih listića, koji su predani za predsjednički stol, a isto 

tako prozivkom izabranih članova Gradskog vijeća Grada Senja, predsjedatelj je utvrdio da je 

na prvoj sjednici Gradskog vijeća Grada Senja nazočno svih 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

(13 «ZA») usvojilo prijedlog da zapisnik na ovoj sjednici vodi gđa. Nikolina Dabac, 

univ.bacc.rel.int., viši referent za lokalnu i mjesnu samoupravu. U nastavku sjednice gosp. Jure 

Tomljanović, dipl.oec., predložio je Dnevni red 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća 

Grada Senja, uz napomenu da se isti treba prihvatiti bez rasprave, navodeći da se nakon 

konstituiranja Vijeća, odnosno nakon izbora predsjednika Gradskog vijeća mogu predložiti 

eventualne dopune dnevnog reda. 

U nastavku sjednice Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom 

tekstu, usvojilo sljedeći  

 

 

D N E V N I   R E D 

- Utvrđivanje kvoruma  

 

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članica / članova Gradskog 

vijeća 

• Utvrđivanje članice / člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do 

izbora predsjednika 

• Polaganje svečane prisege članica / članova Gradskog vijeća 

3.   Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 

4.   Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 
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1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije 

 Sukladno odredbama članaka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja Mandatnu 

komisiju čine predsjednik i četiri člana. Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Gradskog 

vijeća iz redova vijećnika. Predsjednik i članovi radog tijela biraju se na prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanja, uz prethodni poziv političkim strankama, nezavisnim listama koje imaju 

vijećnike da dostave svoje pisane prijedloge. 

 Predsjedatelj je konstatirao da je pristigao jedan valjan prijedlog i to prijedlog Hrvatske 

demokratske zajednice – HDZ, Gradskog odbora Senj da se u Mandatnu komisiju izaberu: Vice 

Nekić, mag.ing.el., za predsjednika, a za članove Igor Šimunović, Juraj Tomljanović, 

struč.spec.inf., Rosanda Bilović, prof. i Ivan Anić. Sukladno članku 17. stavka 4. o prijedlogu 

za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini te prijedlozi stranke Lipo i stranke 

Socijaldemokratske partije - SDP, Gradske organizacije Senj nisu valjani budući navode 

prijedlog samo jednog člana radnog tijela, s tim da prijedlog stanke LIPO nema potpisa 

ovlaštene osobe ni službenog pečata stanke.  

 Nakon što je konstatirao da drugih prijedloga nema, predsjedatelj je stavio na 

glasovanje prijedlog za izbor Mandatne komisije kako je prethodno navedeno. 

 U nastavku sjednice Vijeće je većinom glasova (8 «ZA», 3 «PROTIV», 2 

«UZDRŽANA»), u predloženom tekstu, donijelo sljedeći  

 

ZAKLJUČAK 

o izboru Mandatne komisije 

 

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Senja biraju se: 

 

 Za predsjednika: Vice Nekić, mag.ing.el. 

 

 Za članove: Igor Šimunović 

                                Juraj Tomljanović, struč.spec.inf. 

                                Rosanda Bilović, prof. 

                                Ivan Anić 

 

 U nastavku sjednice predsjedatelj gosp. Jure Tomljanović, dipl.oec., utvrdio je pauzu u 

trajanju od 10 minuta kako bi Mandatna komisija pripremila Izvješće. 

 Nakon pauze Vijeće je prešlo na sljedeću točku utvrđenog Dnevnog reda. 

 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članica / članova Gradskog 

vijeća 

 

Sukladno odredbama članka 55. Statuta Grada Senja Mandatna komisija na 

konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Senja podnosi Izvješće o provedenim izborima 

za Gradsko vijeće, imenima izabranih vijećnika, 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 po sili zakona, 
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o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive 

dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost. 

 U ime Mandatne komisije Izvješće je podnio Vice Nekić, mag.ing.el., predsjednik, 

predloživši Gradskom vijeću Grada Senja da predmetno Izvješće KLASA: 021-05/21-02/06, 

URBROJ: 2125-03/01-21-01, u predloženom tekstu, primi na znanje, a predsjedatelja da 

konstatira navedeno. 

 Nakon što je Gradsko vijeće Grada Senja primilo na znanje Izvješće Mandatne komisije 

KLASA: 021-05/21-02/06, URBROJ: 2125-03/01-21-01, što je predsjedatelj konstatirao, 

Vijeće je prešlo na sljedeću točku Dnevnog reda. 

 

• Utvrđivanje članice / člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do 

izbora predsjednika 

U nastavku sjednice Mandatna komisija utvrdila je člana Gradskog vijeća koji će 

predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika. Naime, sukladno odredbama čl. 2 st. 2. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora 

predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, 

a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s 

liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. 

Na temelju utvrđenih i objavljenih rezultata za izbor članova Gradskog vijeća Grada 

Senja od 19. svibnja 2021. godine KLASA: 013-01/21-01/02, URBROJ: 2125-03/04-21-31 

Mandatna komisija utvrđuje da je najviše glasova  (2.002 glasova, odnosno 55,24 %) dobila 

Koalicija stranaka HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA 

BUNJEVAČKA STRANKA – HBS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA HSS te da je prvi 

izabrani član s navedene kandidacijske liste JURICA TOMLJANOVIĆ.  Sukladno čl. 89. st. 1. 

Zakona o lokalnim izborima općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici za 

vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne 

samouprave, a župan i njegovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi 

predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave.  

Na temelju utvrđenih i objavljenih rezultata za izbor gradonačelnika Grada Senja od 

dana 19. svibnja 2021. godine KLASA: 013-01/21-01/02, URBROJ: 2125-03/04-21-30 

kandidat Jurica Tomljanović dobio je 2.212. glas, odnosno 58,90 % te sukladno čl. 91. st 1. 

Zakona o izborima stupio na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 

rezultata izbora, dakle dana 20. svibnja 2021. godine. Slijedom navedenog prvi sljedeći na 

kandidacijskoj listi koja je dobila najviše glasova je Željko Tomljanović. 

U nastavku sjednice vijećnik Željko Tomljanović preuzeo je vođenje sjednice, nakon 

čega je uslijedila svečana prisega članova Gradskog vijeća. 

• Polaganje svečane prisege članica / članova Gradskog vijeća 

 

Sukladno odredbama članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja predsjedatelj 

je pročitao tekst prisege, nakon čega su vijećnici, koje je poimenično pozvao, ustali i izgovorili 

riječ „PRISEŽEM“, te potpisani tekst prisege predali za predsjednički stol. 
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3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 

Sukladno odredbama članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja Odbor za 

izbor i imenovanja, čine predsjednik i četiri člana. Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj 

sjednici Gradskog vijeća iz redova vijećnika Gradskog vijeća.  Predsjednik i članovi radog tijela 

biraju se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, uz prethodni poziv političkim strankama, 

nezavisnim listama koje imaju vijećnike da dostave svoje pisane prijedloge. 

Predsjedatelj je konstatirao da je pristigao jedan valjan prijedlog i to prijedlog Hrvatske 

demokratske zajednice – HDZ, Gradskog odbora Senj da se u Odbor za izbor i imenovanja 

izaberu: Roberta Vrban Mujaković, bacc.admin.publ., za predsjednicu, a za članove Vedran 

Katalinić, mag.oec., Igor Šimunović, Vice Nekić, mag.ing.el., i Juraj Tomljanović, 

struč.spec.inf. Sukladno članku 17. stavka 4. o prijedlogu za predsjednika i članove radnih tijela 

glasuje se u cjelini te prijedlozi stranke Lipo i stranke Socijaldemokratske partije - SDP, 

Gradske organizacije Senj nisu valjani budući navode prijedlog samo jednog člana radnog 

tijela, s tim da prijedlog stanke LIPO nema potpisa ovlaštene osobe ni službenog pečata stanke. 

 U nastavku sjednice Vijeće je većinom glasova (9 «ZA», 3 «PROTIV», 1 

«UZDRŽAN»), u predloženom tekstu, donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

 

U Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Senja biraju se: 

 

 Za predsjednicu: Roberta Vrban Mujaković, bacc.admin.publ. 

 

 Za članove: Vedran Katalinić, mag.oec.,  

                                   Igor Šimunović,  

                                   Vice Nekić, mag.ing.el.,  

                                   Juraj Tomljanović, struč.spec.inf. 
 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 

Na temelju odredbi članka 44. Statuta Grada Senja Gradsko vijeće ima predsjednika i 2 

potpredsjednika, koji se biraju javnim glasovanjem. Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se 

iz redova predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov 

prijedlog.  

Sukladno odredbama članka 11. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja 

predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća može predložiti Odbor za izbor i 

imenovanje ili najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća. Prijedlog vijećnika mora biti podnesen 

u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati 

prijedlog samo jednog kandidata. 

Predsjedatelj je odredio pauzu od 10 minuta kako bi Odbor za izbor i imenovanja održao 

sjednicu i utvrdio prijedloge.  

U nastavku sjednice u ime Odbora za izbor i imenovanja prijedlog je pročitala Roberta 

Vrban Mujaković, bacc.admin.publ., predsjednica Odbora. Naime Hrvatska demokratska 

zajednica – HDZ, Gradski odbor Senj koji je svojim potpisom podržalo osam (8) vijećnika, 

predložila je da se za predsjednika Gradskog vijeća izabere Željko Tomljanović.  
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Nakon što je prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Senja Željka 

Tomljanovića dan na glasovanje, Vijeće je u nastavku sjednice jednoglasno (13 «ZA»), donijelo 

sljedeći  

 

Zaključak 

o izboru predsjednika Gradskog vijeća 

 

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Senja izabran je: 

 

Željko Tomljanović 

 

 

Sukladno odredbama 87. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima predstavničko tijelo 

jedinice smatra se konstituiranim izborom predsjednika.   

Nakon što se vijećnicima zahvalio na ukazanom povjerenju Željko Tomljanović 

nastavio je predsjedati sjednicom u svojstvu predsjednika Gradskog vijeća. Čestitao je svim 

vijećnicima u novom sazivu Gradskog vijeća Grada Senja te rekao: „“Zahvaljujem se na 

ukazanom povjerenju i koristim priliku čestitati svim vijećnicima u novom sazivu Gradskog 

vijeća Grada Senja. Vjerujem da su svi ovdje prisutni vijećnici svjesni svoje odgovornosti  

prema građanima koji su ih izabrali. Bez obzira na eventualno različite stavove rasprave ne bi 

smjele biti destruktivne već usmjerene ka zajedničkim vrijednosnim ciljevima stoga ću u 

svakom slučaju uvažavati i mišljenja oporbenih vijećnika te poticati korektnu i kulturnu 

raspravu pri kojoj svi trebamo biti svjesni odgovornosti prema građanima koje zastupamo. Zbog 

toga još jednom pozivam sve vijećnike na konstruktivnu raspravu i suradnju na dobrobit svih 

građana grada Senja.“ 

Sukladno odredbama članka 11. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja 

izbor potpredsjednika obavlja se glasovanjem zasebno za svakog kandidata. U nastavku 

sjednice je gđa. Vrban Mujaković, bacc.admin.publ., predsjednica Odbora za izbor i 

imenovanja konstatirala da je pristigao prijedlog Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, 

Gradski odbor Senj da se za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Senja iz redova 

predstavničke većine, a koji je svojim potpisom podržalo osam (8) vijećnika, izabere Vice 

Nekić, mag.ing.el. 

Uvodno konstatirajući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik Gradskog vijeća 

Željko Tomljanović, otvorio je raspravu.  

U otvorenoj raspravi se nitko nije javio za riječ. 

U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu donijelo 

sljedeći  

 

Zaključak 

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 

 

 Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Senja izabran je: 

   

  Vice Nekić, mag.ing.el. 

 

U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća odredio je stanku od deset minuta jer 

pristigli prijedlog za potpredsjednika iz redova predstavničke manjine nije imao dovoljan broj 

potpisa te sukladno članku 11. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja predsjednika 
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i dva potpredsjednika Gradskog vijeća može predložiti Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje 

1/3 članova Gradskog vijeća.  

Nakon stanke gđa. Roberta Vrban Mujaković, bacc.admin.publ., predsjednica Odbora 

za izbor i imenovanja pročitala je prijedlog Odbora da se za potpredsjednika izabere Dean Orlić. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

U otvorenoj raspravi se nitko nije javio za riječ. 

U nastavku sjednice Vijeće je većinom glasova (10 «ZA», 3 «PROTIV»), u 

predloženom tekstu donijelo sljedeći  

 

Zaključak 

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 

 

 

 Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Senja izabran je: 

 

  Dean Orlić, struč.spec.oec. 

 

 

 Nakon što je Vijeće iscrpilo obvezatni Dnevni red, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Senja je u skladu s odredbama članka 5. Poslovnika Gradskog vijeća predložio dopunu 

Dnevnog reda i to novom točkom 5. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i propise.   
 Naime, sukladno odredbama članka 52. Statuta Grada Senja, Gradsko vijeće Grada 

Senja na konstituirajućoj sjednici osim Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanje 

osniva i Odbor za Statut, Poslovnik i propise.  

 Nakon što je Vijeće jednoglasno (13 «ZA»), usvojilo dopunu Dnevnog reda novom 

točkom 5., predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja, Željko Tomljanović odredio je pauzu u 

trajanju od deset minuta kako bi Odbor za izbor i imenovanja mogao održati sjednicu. 

 Nakon pauze Vijeće je prešlo na sljedeću točku utvrđenog Dnevnog reda. 

 

 

5. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i propise 
 

Sukladno odredbama 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja Odbor za Statut, 

Poslovnik i propise čine predsjednik i četiri člana. Predsjednik Odbora bira se iz redova 

vijećnika, a članovi iz redova vijećnika, te znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba.  

Nakon pauze predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja pozvao je gđu. Robertu Vrban 

Mujaković, bacc.admin.publ., predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja da iznese prijedlog. 

U nastavku sjednice predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Roberta Vrban 

Mujaković, bacc.admin.publ., pročitala je jedini valjan prijedlog Hrvatske demokratske 

zajednice – HDZ, Gradskog odbora Senj da se u Odbor za Statut, Poslovnik i propise za 

predsjednicu izabere Rosanda Bilović, prof., a za članove Zlatko Tomljanović, Maja Banić, 

mag.ing.šum., Ines Zlatarević, bacc. oec. i Milko Tomljanović, dipl.ing.šum. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

U otvorenoj raspravi se nitko nije javio za riječ. 

U nastavku sjednice Vijeće je većinom glasova (10 «ZA», 3 «PROTIV»), u 

predloženom tekstu donijelo sljedeći  
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Zaključak 

o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

 

U Odbor za Statut, Poslovnik i propise biraju se: 

 

Za predsjednicu: Rosanda Bilović, prof. 

 

Za članove: Zlatko Tomljanović 

                    Maja Banić, mag.ing.šum. 

                    Ines Zlatarević, bacc.oec. 

                    Milko Tomljanović, dipl.ing.šum. 

 

U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja Željko Tomljanović je, 

sukladno odredbama članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja, pozvao 

gradonačelnika Juricu Tomljanovića, dipl.ing.šum., na polaganje svečane prisege. Nakon što je 

predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja pročitao tekst prisege, gradonačelnik je ustao i 

izgovorio riječ „PRISEŽEM“ te potpisani tekst prisege predao za predsjednički stol. 

U nastavku sjednice gradonačelnik Jurica Tomljanović, dipl.ing.šum. obratio se 

prisutnima: „ Nadam se da će novi saziv Gradskog vijeća Grada Senja biti konstruktivan i da 

će donositi važne odluke na dobrobit građana grada Senja. Stoga svima skupa želim plodonosan 

rad u Gradskom vijeću u nadi i uvjerenju da će se odluke donijete na Gradskom vijeću provoditi 

u djelo.“ 

 

Sjednica je završena u 16,30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila:     

                                           

Nikolina Dabac, univ.bacc.rel.int.  

viši referent za lokalnu i  

mjesnu samoupravu 

Predsjednik Gradskog vijeća 

Željko Tomljanović 
 

 


