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Z A P I S N I K 

 

2. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 30. srpnja 2021. godine s početkom 

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

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Tomljanović uvodno pozdravio gradske 

vijećnike, gradonačelnika Juricu Tomljanovića, izvjestitelje, predstavnike medija, građanke i 

građane grada Senja, konstatirao je da je sjednici nazočno 12 vijećnika te otvorio sjednicu 

kojom i sam predsjedava.  

Sjednici nije nazočan vijećnik: Dean Orlić. 

Nakon uvodnog pozdrava predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu u aktualnom 

satu. U aktualnom satu za riječ se javio vijećnik Željko Nekić postavivši dva pitanja. Prvo se 

odnosi na obrazloženje II. Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2021. 

godinu te se osvrnuo na povećanje troškova zbog povećanih vijećničkih naknada te naknade 

gradonačelnika koji svoju dužnost obavlja volonterski. Vijećnika Nekića zanima te želi da mu 

se pojasni što točno znači volonterski obavljati posao gradonačelnika, koje je radno vrijeme 

gradonačelnika, što to znači za Grad Senj, je li to napredak ili nazadovanje te ukoliko dođe do 

eventualnog spora između Grada Senja i Hrvatskih šuma čije će interese štititi gradonačelnik. 

Osvrnuo se opaskom gdje kaže da je Grad Senj zaslužio imati gradonačelnika koji će biti 

profesionalac. Potom je postavio drugo pitanje, a ono se odnosilo na inicijativu stanovnika 

naselja Sveti Juraj o načinu asfaltiranja ulica gdje mještani tvrde da je ulica Voznik već 

asfaltirana, a za isto su sredstva tek sada odobrena. Vijećnik je tražio pojašnjenje navedenog.  

Za riječ se potom javio gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović odgovorivši 

vijećniku Nekiću da obnašanje dužnosti gradonačelnika obavlja volonterski, u skladu sa 

zakonom te da za takav način u zakonu ne postoje prepreke. Na pitanje o radnom vremenu 

odgovorio je da kao dužnosnik radnog vremena nema te svoje obveze prilagođava poslu i 

prioritetima koje treba odraditi, a za eventualne sporove Grada Senja i Hrvatskih šuma 

odgovorna je Uprava društva Hrvatskih šuma koja se nalazi u Zagrebu.  

Vijećnik Željko Nekić osvrnuo se na prvo pitanje kazavši da su građani Grada Senja 

očekivali da će osoba koja bude gradonačelnik biti na raspolaganju građanima 24 sata dnevno. 

Kaže da zna da je zakonski dozvoljeno obnašati dvije funkcije, ali također pita kako će 

primjerice netko iz okolnih mjesta znati kada može doći kod gradonačelnika, odnosno kakvo je 

radno vrijeme gradonačelnika.  

Gradonačelnik Tomljanović odgovorio je vijećniku Nekiću da za prijem stranaka i 

dogovor termina za sastanak postoji tajnica gradonačelnika te su do sada izvršeni svi sastanci 

gradonačelnika sa strankama koje su tražile isti.  

Za riječ se potom javio vijećnik Predrag Dešić tražeći od gradonačelnika, odnosno 

gradskih službi da mu se u pisanom obliku dostavi popis svih sudskih sporova između Grada 

Senja sa fizičkim i pravnim osobama sa trenutnim statusom i vrijednostima istih.  

Potom je vijećnik Dešić pitao je li gradonačelnik u skladu sa čl. 59. Statuta Grada Senja 

i čl. 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Senja imenovao privremenog zamjenika.  
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Gradonačelnik je odgovorio vijećniku Dešiću da će na prvo pitanje dobiti odgovor u 

pisanom obliku kako je i tražio, dok privremeni zamjenik gradonačelnika još nije imenovan.  

Za riječ se javio vijećnik Hrvoje Bezjak postavivši dva pitanja. Obratio se 

gradonačelniku rekavši da je gradonačelnik u svojoj kampanji obećao digitalnu transformaciju 

gradske uprave te trgovačkih društava i ustanova, a uz to i otvoreni proračun Grada Senja te ga 

zanima što znači digitalna transformacija i otvoreni proračun i na koji će način građani imati 

uvid u te promjene. 

Potom je postavio drugo pitanje koje se odnosilo na istek četverogodišnjeg mandata 

svim mjesnim odborima na području Grada Senja. Smatra da su mjesni odbori institucije koje 

bi trebale biti najbliže građanima, pogotovo onima koji ne žive u samom gradu Senju. Sukladno 

navedenom zatražio je sve zapisnike i materijale vezane za rad mjesnih odbora u proteklom 

mandatu od 2017. do 2021. godine te ga zanima zašto se nisu raspisali izbori za vijeća mjesnih 

odbora. Odgovore na oba pitanja zatražio je u pisanom obliku. 

Za riječ se javio gradonačelnik Jurica Tomljanović koji je odgovorio vijećniku Bezjaku 

da je na mrežnim stranicama Grada dostupan Proračun Grada Senja sa svim izmjenama i 

dopunama, a što se tiče digitalizacije kaže da je Grad Senj uvršten u projekt Ministarstva 

pravosuđa i uprave  koje će navedeno Ministarstvo financirati kroz EU fondove te bi isti skoro 

trebao krenuti sa realizacijom. Nadalje kaže da je točno da je mjesnim odborima istekao mandat, 

da će se kroz rujan raspisati novi izbori te da će se nastaviti suradnja preko predsjednika mjesnih 

odbora i da je dogovoreno da će se početkom svakog mjeseca sa istima održavati sastanci u 

gradskoj upravi.  

Vijećnik Bezjak ponovno se javio za riječ kazavši da se konkretno u Svetom Jurju 

mjesni odbor nije sastao četiri godine te mu nije jasno jesu li u Grad Senj pristigla izvješća 

navedenog mjesnog odbora, a ako jesu tko ih daje i kakvu svrhu imaju.  

Gradonačelnik Tomljanović kazao je da bi svi skupa trebali raditi za dobrobit Grada 

Senja te da su sastanci i aktivnosti u nadležnosti svakog mjesnog odbora pojedinačno te da 

postoje mjesni odbori koji su izrazito aktivni, primjerice Krasno, Krivi Put, Vratnik, Bunica 

Bilićevica, Jablanac, Mundaričevac, Trbušnjak itd. Kaže da će nastojati pokrenuti aktivnost i 

rad zajednički i da se ne trebamo dijeliti po mjesnim odborima. Napominje i da će zatražiti 

zapisnike sa sjednica vijeća mjesnih odbora i da će biti dostavljena vijećniku.  

Nakon što se nitko više nije javio za riječ u aktualnom satu, predsjednik Gradskog vijeća 

je zatvorio raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno 

(12«ZA»),  usvojilo predloženi Zapisnik 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada 

Senja održane 9. lipnja 2021. godine. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Tomljanović konstatirao je da je o predloženim 

točkama dnevnog reda raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise na svojoj 1. sjednici, 

održanoj 29. srpnja 2021. godine KLASA: 021-05/21-02/07,  URBROJ: 2125-03/01-21-01 te 

je o istima Gradskom vijeću Grada Senja dao pozitivna mišljenja. 
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D N E V N I    R E D 

 

1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA 

GRADA SENJA ZA 2021. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE 

 

2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA 

ZA 2021. GODINU 

 

3. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

 

4. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

 

5. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA 

GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM ZA 2021. GODINU 

 

6. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U 

PROSTORU ZA 2021. GODINU 

 

7. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU 

 

8. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA 

SENJA ZA 2021. GODINU 

 

9. ANALIZA STANJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2020. GODINU S PLANOM 

ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2021. GODINU 

 

10. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA O ZAKLJUČKU O ZAPRIMLJENIM 

INICIJATIVAMA U SVRHU UTVRĐIVANJA OSNOVANOSTI POKRETANJA 

POSTUPKA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE  URBANISTIČKOG 

PLANA TURISTIČKE ZONE ŽRNOVNICA - INFORMACIJA 

 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O PLAĆI, DRUGIM PRAVIMA I NAKNADAMA ZA RAD 

GRADONAČELNIKA GRADA SENJA, ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

SENJA I ČLANOVA RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA 

 

12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA 

PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE U 

VLASNIŠTVU GRADA SENJA U K.O. STINICA – STAN P1 

 

13. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 

PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA 

KUPOPRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA SENJA U K.O. 

STINICA – STAN P1 

 



5 
 

14. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA 

PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE U 

VLASNIŠTVU GRADA SENJA U K.O. STINICA – STAN P3 

 

15. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 

PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA 

KUPOPRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA SENJA U K.O. 

STINICA- STAN P3 

 

16. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ 

UPORABI U K.O. JABLANAC 

 

17. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ 

UPORABI U K.O. KRIVI PUT 

 

18. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA 

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

ZA GRAD SENJ 

 

19. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA 

RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2021. GODINE 
 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12 

«ZA»), u predloženom tekstu usvojilo predloženi Dnevni red. 

Rasprava po točkama usvojenog Dnevnog reda: 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja, Željko Tomljanović predložio je objedinjenje prve i 

druge točke Dnevnog reda.  

Nakon glasovanja, prijedlog predsjednika Gradskog vijeća o objedinjenju prve i druge točke 

jednoglasno je prihvaćen  (12 «ZA»). 
 

1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA 

GRADA SENJA ZA 2021. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE 

 

Predlagatelj II. Izmjena i dopuna Konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2021. 

godinu uz obrazloženje je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni 

Prijedlog razmotrio dana 27. srpnja 2021. godine. O predmetnim II. Izmjenama i dopunama 

Konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2021. godinu uz obrazloženje raspravljao je Odbor 

za Statut, poslovnik i propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 

021-05/21-02/07, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Jure Tomljanović, dipl.oec., 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Predrag Dešić kojeg zanima da mu se u 

Proračunu pojasni stavak vezan za rad upravnih vijeća, povjerenstava i savjetnika gdje stoji da 

se isti povećava za 36.000,00 kn te pita znači li to da će Grad Senj u ovom razdoblju od srpnja 

do prosinca 2021. godine angažirati neke savjetnike, ukoliko hoće, zanima ga za koja područja 

te kolika će im biti naknada. Sve pita iz razloga što je intencija bila da se naknade smanje te 
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traži obrazloženje. Nadalje pita za stavak u Proračunu konkretno za Ustanovu za razvoj Grada 

Senja gdje stoji smanjenje za 283.000,00 kn, pretpostavlja da se radi o tome što su iz iste otišle 

dvije službenice te iznosi svoje mišljenje da će se teško moći obavljati kvalitetni zadaci zbog 

koje je Ustanova i registrirana budući da ne postoji dovoljan broj zaposlenih službenika. Smatra 

da bi se trebali zaposliti novi djelatnici kako se ne bi propustile prilike koje se pružaju 

povlačenjem sredstava EU fondova u narednom proračunskom razdoblju.  

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja Jure Tomljanović odgovorio je 

vijećniku Dešiću kazavši da stavak u Proračunu pod rednim brojem 1002 05, odnosno naknade 

za rad upravnih vijeća, povjerenstava i savjetnika ima takav naziv već duže vrijeme, da su 

savjetnici gradonačelnika bili izabrani iz redova stranaka Gradskog vijeća, međutim u mandatu 

sadašnjeg gradonačelnika isti nisu oformljeni te se navedeno povećanje odnosi na planirani 

povećani broj sjednica, a ima i nešto prijenosa od prošle godine zbog kasnije dostave zapisnika 

radnih tijela te je obaveza nastala u ovoj godini. Nema se u planu angažirati nikakve posebne 

savjetnike niti savjetodavne službe nadalje kaže pročelnik Tomljanović. Dodaje da je u masi 

plaća Ustanove za razvoj Grada Senja bilo planirano zaposlenje još tri djelatnika, ali isto nije 

stavljeno u Plan prijema u službu. Kaže da za sada Ustanova za razvoj funkcionira dobro, nije 

se zakasnilo niti na jedan natječaj prijave projekata te smatra da će tako biti i ubuduće, a 

napominje da Ustanova ima na raspolaganju i stručne službe gradske uprave koje pokrivaju 

područja građevine, financija i dr.  

Vijećnik Dešić naglasio je da u obrazloženju Proračuna nije razvidno zašto su povećana 

sredstva za navedene naknade, odnosno smanjena za Ustanovu za razvoj. Daje opasku da je u 

obrazloženju navedeno trebalo podrobnije objasniti.  

Nakon što se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 400-06/21-01/10, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 
 

2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA 

SENJA ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj II. Izmjena i dopuna Razvojnih programa Grada Senja za 2021. godinu je 

gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 27. 

srpnja 2021. godine. O predmetnim II. Izmjenama i dopunama Razvojnih programa Grada 

Senja za 2021. godinu raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 1. sjednici, 

održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te 

je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Jure Tomljanović, dipl.oec., 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, nakon čega je otvorena rasprava. 

Nakon što se nitko nije javio za riječ, predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je  jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 
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Predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja, Željko Tomljanović predložio je objedinjenje treće, 

četvrte, pete, šeste i sedme točke Dnevnog reda.  

Nakon glasovanja, prijedlog predsjednika Gradskog vijeća o objedinjenju treće, četvrte, pete, 

šeste i sedme točke jednoglasno je prihvaćen  (11 «ZA»). 
 

3. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu  je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio 

dana 27. srpnja 2021. godine. O predmetnim II. Izmjenama i dopunama Programa građenja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise 

na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, URBROJ: 

2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Anđelka Tomljanović, 

dipl.ing.građ., savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo, nakon 

čega je otvorena rasprava. 

Nakon što se nitko nije javio za riječ, predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 363-02/21-01/16, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

4. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu  je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog 

razmotrio dana 27. srpnja 2021. godine. O predmetnim II. Izmjenama i dopunama Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik 

i propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, 

URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Anđelka Tomljanović, 

dipl.ing.građ., savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo, nakon 

čega je otvorena rasprava. 

Nakon što se nitko nije javio za riječ, predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 363-02/21-01/15, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

5. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA GRAĐEVINA 

ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj I. Izmjena i dopuna Programa građenja građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom za 2021. godinu  je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji 
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je predmetni Prijedlog razmotrio dana 27. srpnja 2021. godine. O predmetnim I. Izmjenama i 

dopunama Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. 

godinu raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. 

srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao 

pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime  predlagatelja podnijela je Anđelka Tomljanović, 

dipl.ing.građ., savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo, nakon 

čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Predrag Dešić pitavši da mu se pojasni 

stavka o nabavki polupodzemnih spremnika za otpad, inicijativu pozdravlja, samo ga zanima 

jesu li već određene lokacije za iste. Također ponavlja pitanje vijećnika Nekića o asfaltiranju 

ulice Voznik u Svetom Jurju.  

Pročelnik Jure Tomljanović odgovorio je da je Fond za zaštitu okoliša raspisao natječaj 

kojim sufinancira ugradnju polupodzemnih spremnika s tim da projekt mora biti najviše do 

vrijednosti 1.000.000,00 kn, a Fond sufinancira do iznosa od 600.000,00 kn. U suradnji sa 

komunalnim društvom koje je izradilo prijedlog smještaja navedenih spremnika, dogovorene 

su lokacije koje su prvenstveno predviđene za jezgru Grada, a sve se može pismeno dostaviti 

kaže pročelnik Tomljanović. Sve navedeno je stoga što je u samoj jezgri Grada puno teže 

sakupljati otpad te bi se izbjegao problem nesnosnih mirisa poglavito ljeti. U nastavku bi se 

navedeni spremnici trebali smjestiti i u naselju Mundaričevac upravo radi samog terena i broja 

stambenih zgrada. Što se tiče asfaltiranja u Svetom Jurju kaže da su sva asfaltiranja stavljena u 

Proračun na zahtjev predsjednika mjesnih odbora koji na mjesečnoj razini u Grad dostavljaju 

svoje zahtjeve.  

Nakon što se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je 

raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 363-02/21-01/17, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

6. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U 

PROSTORU ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu  je gradonačelnik Grada Senja Jurica 

Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 27. srpnja 2021. godine. O 

predmetnim I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu raspravljao je Odbor za Statut, 

poslovnik i propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-

02/07, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime  predlagatelja podnijela je Anđelka Tomljanović, 

dipl.ing.građ., savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo, nakon 

čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 363-02/21-01/19, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

7. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2021. godinu  je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog 

razmotrio dana 27. srpnja 2021. godine. O predmetnim II. Izmjenama i dopunama Programa 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik 

i propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, 

URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Anđelka Tomljanović, 

dipl.ing.građ., savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo, nakon 

čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 363-02/21-01/18, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 
 

8. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

GRADA SENJA ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Senja za 2021. godinu  

je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 

27. srpnja 2021. godine. O predmetnim II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 

Grada Senja za 2021. godinu raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 1. 

sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, URBROJ: 2125-03/01-

21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Mislav Bilović, dipl.iur., savjetnik 

– koordinator za kulturu i društvene djelatnosti, nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 402-05/21-01/01, URBROJ: 2125-03/01-21-03) 
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9. ANALIZA STANJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2020. GODINU S PLANOM 

ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj Analize stanja zaštite od požara za 2020. godinu s Planom zaštite od požara 

za 2021. godinu je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog 

razmotrio dana 27. srpnja 2021. godine. O predmetnoj Analizi stanja zaštite od požara za 2020. 

godinu s Planom zaštite od požara za 2021. godinu raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i 

propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, 

URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Mislav Bilović, dipl.iur., savjetnik 

– koordinator za kulturu i društvene djelatnosti, nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 214-01/21-01/20, URBROJ: 2125-03/01-21-03) 

 

10. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA O ZAKLJUČKU O ZAPRIMLJENIM 

INICIJATIVAMA U SVRHU UTVRĐIVANJA OSNOVANOSTI POKRETANJA 

POSTUPKA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE  

URBANISTIČKOG PLANA TURISTIČKE ZONE ŽRNOVNICA - 

INFORMACIJA 

 

Podnositelj Izvješća o Zaključku o zaprimljenim inicijativama u svrhu utvrđivanja 

osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana 

turističke zone Žrnovnica je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetno 

Izvješće razmotrio dana 27. srpnja 2021. godine. O predmetnom Izvješću o Zaključku o 

zaprimljenim inicijativama u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i 

donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana turističke zone Žrnovnica raspravljao je Odbor 

za Statut, poslovnik i propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 

021-05/21-02/07, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime podnositelja podnio je gradonačelnik Grada Senja Jurica 

Tomljanović, dipl.ing.šum., nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu te je predmetno Izvješće primljeno na 

znanje. 

 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O PLAĆI, DRUGIM PRAVIMA I NAKNADAMA ZA 

RAD GRADONAČELNIKA GRADA SENJA, ČLANOVA GRADSKOG 

VIJEĆA GRADA SENJA I ČLANOVA RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA SENJA 

 

Predlagatelj Odluke o plaći, drugim pravima i naknadama za rad gradonačelnika Grada 

Senja, članova Gradskog vijeća Grada Senja i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada 

Senja je Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Senja te je gradonačelnik Grada 

Senja Jurica Tomljanović predmetni Prijedlog razmotrio dana 27. srpnja 2021. godine i o istom 

dao pozitivno mišljenje. O predmetnoj  Odluci o plaći, drugim pravima i naknadama za rad 
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gradonačelnika Grada Senja, članova Gradskog vijeća Grada Senja i članova radnih tijela 

Gradskog vijeća Grada Senja raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 1. 

sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, URBROJ: 2125-03/01-

21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Roberta Vrban Mujaković, 

bacc.admin.publ., predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 120-01/21-01/02, URBROJ: 2125-03/01-21/01) 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja, Željko Tomljanović predložio je objedinjenje 

dvanaeste i trinaeste točke Dnevnog reda.  

Nakon glasovanja, prijedlog predsjednika Gradskog vijeća o objedinjenju dvanaeste i trinaeste 

točke jednoglasno je prihvaćen  (11 «ZA»). 

 

12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA 

PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE U 

VLASNIŠTVU GRADA SENJA U K.O. STINICA – STAN P1 

 

Predlagatelj Zaključka o prihvaćanju javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za 

kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja u k.o. Stinica – stan p1 je gradonačelnik 

Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 27. srpnja 2021. 

godine. O predmetnom Zaključku o prihvaćanju javnog natječaja za prikupljanje pisanih 

ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja u k.o. Stinica – stan p1 raspravljao 

je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, 

KLASA: 021-05/21-02/07, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Maja Matičić, mag.iur., savjetnik 

– koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 940-02/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

13. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA 

ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA 

KUPOPRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA SENJA U K.O. 

STINICA – STAN P1 

 

Predlagatelj Odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva za provedbu Natječaja za 

prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja u k.o. Stinica 
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– stan p1 je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog 

razmotrio dana 27. srpnja 2021. godine. O predmetnoj Odluci o osnivanju i imenovanju 

povjerenstva za provedbu Natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine 

u vlasništvu Grada Senja u k.o. Stinica – stan p1 raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i 

propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, 

URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Maja Matičić, mag.iur., savjetnik 

– koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 940-02/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-05) 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja, Željko Tomljanović predložio je objedinjenje 

četrnaeste i petnaeste točke Dnevnog reda.  

Nakon glasovanja, prijedlog predsjednika Gradskog vijeća o objedinjenju  četrnaeste i petnaeste 

točke jednoglasno je prihvaćen  (11 «ZA»). 

 

 

14. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA 

PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE U 

VLASNIŠTVU GRADA SENJA U K.O. STINICA – STAN P3 

 

Predlagatelj Zaključka o prihvaćanju javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za 

kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja u k.o. Stinica – stan p3 je gradonačelnik 

Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 27. srpnja 2021. 

godine. O predmetnom Zaključku o prihvaćanju javnog natječaja za prikupljanje pisanih 

ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja u k.o. Stinica – stan p3 raspravljao 

je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, 

KLASA: 021-05/21-02/07, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Maja Matičić, mag.iur., savjetnik 

– koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Predrag Dešić pitavši imaju li stanari 

kakvu prednost prilikom kupnje stana budući isto nije vidio u Natječaju. Također pita što se 

događa ako stan kupi netko drugi, a ne već postojeći stanari te postoji li pravna osnova temeljem 

koje su postojeći stanari u navedenom stanu. 

Službenica Matičić odgovorila je da se u oba slučaja radi o natječaju koju su inicirali 

stanari, odnosno predali su zahtjev za kupnju stana, a isti koriste stan bez valjane pravne osnove. 

Nakon što se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je 

raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 940-02/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 
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15. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA 

ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA 

KUPOPRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA SENJA U K.O. 

STINICA- STAN P3 

 

Predlagatelj Odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva za provedbu Natječaja za 

prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja u k.o. Stinica 

– stan p3 je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog 

razmotrio dana 27. srpnja 2021. godine. O predmetnoj Odluci o osnivanju i imenovanju 

povjerenstva za provedbu Natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine 

u vlasništvu Grada Senja u k.o. Stinica – stan p3 raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i 

propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, 

URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Maja Matičić, mag.iur., savjetnik 

– koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 940-02/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-05) 

 

 

16. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ 

UPORABI U K.O. JABLANAC 

 

Predlagatelj Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Jablanac je 

gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 27. 

srpnja 2021. godine. O predmetnoj Odluci o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u 

k.o. Jablanac raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 

29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom 

dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Maja Matičić, mag.iur., savjetnik 

– koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 944-01/20-01/20, URBROJ: 2125-03/01-21-03) 
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17. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ 

UPORABI U K.O. KRIVI PUT 

 

Predlagatelj Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Krivi Put je 

gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 27. 

srpnja 2021. godine. O predmetnoj Odluci o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u 

k.o. Krivi Put raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 

29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom 

dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Maja Matičić, mag.iur., savjetnik 

– koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 940-01/21-01/22, URBROJ: 2125-03/01-21-05) 

 

 

18. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA 

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE ZA GRAD SENJ 

 

Predlagatelj izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Senj je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, 

koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 27. srpnja 2021. godine. O predmetnoj izmjeni i 

dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Grad Senj raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. 

srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao 

pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Maja Matičić, mag.iur., savjetnik 

– koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 940-04/20-01/01, URBROJ: 2125-03/01-21-33) 

 

 

19. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA 

RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2021. GODINE 

 

Predlagatelj Programa rada Gradskog vijeća Grada Senja za razdoblje srpanj – prosinac 

2021. godine je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog 

razmotrio dana 27. srpnja 2021. godine. O predmetnom Programu rada Gradskog vijeća Grada 

Senja za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i 
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propise na svojoj 1. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/07, 

URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Jure Tomljanović, dipl.oec., 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, nakon čega je otvorena rasprava. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (11 

«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 021-06/21-01/04, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

 

Sjednica je zaključena u 16,25 h. 

 

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Dabac, univ.bacc.rel.int. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Željko Tomljanović 

 


