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ZAPISNIK
32. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA,
ODRŽANE 14. travnja 2021. GODINE
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ZAPISNIK
32. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 14. travnja 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, obnašatelja dužnosti gradonačelnika Juricu Tomljanovića, zamjenika župana Ličko
– senjske županije Vicu Nekića, izvjestitelje, predstavnike medija, građanke i građane grada
Senja, konstatirao je da je sjednici nazočno 10 vijećnika te otvorio sjednicu kojom i sam
predsjedava.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: Sandro Biondić, Denis Opala, Dean Orlić, Laura Turkalj
i Berislav Gržanić.
Nakon uvodnog pozdrava predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu u aktualnom
satu. U aktualnom satu za riječ se javio Krunoslav Tomljanović obrativši se obnašatelju
dužnosti gradonačelnika Jurici Tomljanoviću sa dva pitanja u svezi dvije veće investicije koje
su se izvodile za vrijeme trajanja dosadašnjeg mandata Gradskog vijeća. Prvo pitanje odnosi se
na projekt Dječjeg vrtića Travica jer je objavom na facebook stranici mladeži HDZ Senj
objavljeno kako je navedena investicija projekt spomenute političke stranke te predstavlja
poklon djeci Grada Senja. Vijećnika Tomljanovića interesira radi li se ovdje o pogrešno
složenom tekstu ili je uistinu mladež HDZ Senj vrtić izgradila vlastitim sredstvima. Također
smatra da građane Grada Senja u ovoj trenutnoj predizbornoj situaciji zanima kolika je stvarna
vrijednost navedenog projekta po okončanoj situaciji te koji su stvarni razlozi tolikog kašnjenja
ugovorenih radova. Drugo pitanje vijećnika Tomljanovića odnosilo se na projekt uređenje
Pavlinskog trga. Naime, zanima ga jesu li radovi na Pavlinskom trgu u potpunosti završeni i je
li obavljen tehnički pregled istog. Također ga zanima ukupna vrijednost izvedenih radova kao
i kod prethodnog pitanja. Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Jurica Tomljanović pozdravio je
prisutne te se obratio vijećniku Krunoslavu Tomljanoviću i rekao da Pavlinski trg još nije dobio
uporabnu dozvolu jer postoje određene primjedbe koje nisu od velike važnosti, primjerice
označavanje hidranata, popravak jednog poklopca slivnika te zamjena tende na terasi kafića
Mirakul radi jednog prekrivenog poklopca. Izmjene i dopune građevinske dozvole je Grad
pokrenuo, one su tehničke prirode, a radi se o nešto većoj jednoj tendi te usklađivanje zelenih
površina koje su imale manje izmjene radi električnih instalacija. Nadalje kaže da je projekt
Dječjeg vrtića imao određena zakašnjenja zbog određenih problema sa izvođačima, ali sve pod
nadzorom glavnog građevinskog inženjera koji je vodio cjelokupni projekt. Također kaže da je
virus covid 19 bio jedan od nepredviđenih problema, ali napominje da je Dječji vrtić završen i
da su djeca uselila u njega. Nadogradnja Dječjeg vrtića koštala je 5 mil. kuna, zajedno sa
grijanjem i klimatizacijom, dok je adaptacija postojećeg dijela iznosila oko 9,5 mil. kuna. Sve
je financirano sredstvima Grada Senja i EU fondova. Za riječ se ponovno javio vijećnik
Tomljanović pitavši za cijenu projekta Pavlinskog trga, a uz to je i komentirao ukupnu cijenu
Dječjeg vrtića od 14,5 mil. kuna kazavši da smatra kako je to enormno visoka cijena jer
raspolaže informacijama da bi za dječji vrtić ovakvog smještajnog kapaciteta iznos trebao biti
oko 7,5 mil. kuna. Dodaje da mu je drago što su djeca dobila vrtić, ali naglašava kako isti još
uvijek nije u potpunosti završen kao što je prostorija za predškolsku djecu te se nada kako će
isto u dogledno vrijeme biti završeno. Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Jurica Tomljanović
odgovorio je vijećniku Krunoslavu Tomljanoviću kako cijena Pavlinskog trga iznosi oko 11,5
mil. kuna. Napominje da su svi radovi dobiveni preko javnog natječaja, uz stručan nadzor i
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vođenje građevinskih knjiga. Cijena je diktirana trenutnim stanjem tržišta. Nadalje kaže da je
još ostalo 90 m2 neuređenog prostora Dječjeg vrtića za koji je izrađena projektna
dokumentacija te troškovnik za izradu tog dijela iznosi 1,7 mil kuna. Isto je aplicirano na
Državni ured za demografiju, a financiranje bi trebalo biti u omjeru 70:30 % te se nada da će
se i taj projekt uskoro ostvariti. Također je u postupku izrada projektne dokumentacije za
„Školu u prirodi“ na parceli uz Dječji vrtić.
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 10 vijećnika, Vijeće je jednoglasno
(10«ZA»), usvojilo predloženi Zapisnik 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 19.
ožujka 2021. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Tomljanović konstatirao je da je o predloženim točkama
dnevnog reda raspravljao Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Grada Senja na svojoj 29. sjednici, održanoj 12. travnja 2021. godine, KLASA: 40009/21-01/03, URBROJ: 2125-03/01-21-01 te je o istima dao pozitivna mišljenja. O predloženim
točkama dnevnog reda raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise na svojoj 35.
sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ: 2125-03/0121-01 te je o istima Gradskom vijeću Grada Senja dao pozitivna mišljenja. Nakon navedenoga
predlaže izmjenu dnevnog reda uvrštavanjem slijedeće točke temeljem prijedloga za
uvrštavanje akta po hitnom postupku:
-

PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKLJUČKA O
RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA
KUPOPRODAJU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA
OD 19. OŽUJKA 2021. GODINE KLASA: 940-02/21-02/07, URBROJ: 2125-03/0221-03 TE PONIŠTENJE NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA
KUPOPRODAJU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA
KOJA OBAVIJEST/NATJEČAJ JE BIO OBJAVLJEN U „NOVI LIST“ DANA 30.
OŽUJKA 2021. GODINE TE U CIJELOSTI NA MREŽNIM STRANICAMA GRADA
SENJA I NA OGLASNOJ PLOČI SJEDIŠTA GRADA
DNEVNI

RED

1. KONSOLIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
SENJA ZA 2020. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA
SENJA ZA 2020. GODINU
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

GRAĐENJA

KOMUNALNE

4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA
GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM ZA 2020. GODINU
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5. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

ODRŽAVANJA

KOMUNALNE

6. IZVJEŠĆE O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA TE
TROŠKOVIMA UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA
SENJA ZA 2020. GODINU
7. PRIJEDLOG ODLUKE O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA
ODBACIVANJA OTPADA
8. PRIJEDLOG ODLUKE O VII.
NERAZVRSTANIM CESTAMA

IZMJENI

I

DOPUNI

ODLUKE

O

9. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA O ZAKLJUČCIMA O ZAPRIMLJENIM
INICIJATIVAMA U SVRHU UTVRĐIVANJA OSNOVANOSTI POKRETANJA
POSTUPKA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA I URBANISTIČKOG PLANA SV. JURAJ - INFORMACIJA
10. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA UPIS OPĆINE KOLAN
U VLASNIČKU STRUKTURU VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI
OGRANAK D.O.O. SENJ
11. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE
SPORAZUMA O PRIPREMI, REALIZACIJI I PROVEDBI EU PROJEKTA
"VODOOPSKBNI SUSTAV HRVATSKO PRIMORJE"
12. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
ZA GRAD SENJ
13. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I
POSTUPKU GOSPODARENJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA
SENJA
14. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU
ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE U
VLASNIŠTVU GRADA SENJA U K.O. STINICA KOJA OBAVIJEST/NATJEČAJ
JE OBJAVLJEN U NOVI LIST DANA 25. OŽUJKA 2021. GODINE, TE U
CIJELOSTI NA MREŽNIM STRANICAMA GRADA SENJA I NA OGLASNOJ
PLOČI SJEDIŠTA GRADA
15. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI
"BURNJAK" OZNAKE K.Č.BR. 1513/67 I K.Č.BR. 690/97, OBJE UPISANE U
Z.K.UL.BR. 2560, K.O. SVETI JURAJ
16. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU TROŠKOVA ZAMJENE OSOBNIH
ISKAZNICA
17. PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKLJUČKA O
RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA
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KUPOPRODAJU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA
OD 19. OŽUJKA 2021. GODINE KLASA: 940-02/21-02/07, URBROJ: 2125-03/0221-03 TE PONIŠTENJE NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA
KUPOPRODAJU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA
KOJA OBAVIJEST/NATJEČAJ JE BIO OBJAVLJEN U „NOVI LIST“ DANA 30.
OŽUJKA 2021. GODINE TE U CIJELOSTI NA MREŽNIM STRANICAMA GRADA
SENJA I NA OGLASNOJ PLOČI SJEDIŠTA GRADA
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je jednoglasno
(10«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 (10 «ZA»).
1. KONSOLIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA 2020. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
Podnositelj Konsolidiranog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Senja za 2020.
godinu uz obrazloženje je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović,
koji je predmetni Izvještaj razmotrio dana 8. travnja 2021. godine. O predmetnom
Konsolidiranom godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Senja za 2020. godinu uz
obrazloženje, raspravljao je Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama
u vlasništvu Grada Senja na svojoj 29. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine, KLASA:
400-09/21-01/03, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O
predmetnom Konsolidiranom godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Senja za 2020.
godinu uz obrazloženje raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 35.
sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ: 2125-03/0121-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja 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 10 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (10«ZA»),
u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 400-06/21-01/07, URBROJ: 2125-03/01-21-01/02)

5

2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA SENJA ZA 2020. GODINU
Podnositelj Godišnjeg izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Grada Senja za 2020.
godinu je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je
predmetni Izvještaj razmotrio dana 8. travnja 2021. godine. O predmetnom Godišnjem
izvještaju o provedbi Plana razvojnih programa Grada Senja za 2020. godinu, raspravljao je
Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na
svojoj 29. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine, KLASA: 400-09/21-01/03, URBROJ:
2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnom Godišnjem izvještaju
o provedbi Plana razvojnih programa Grada Senja za 2020. godinu raspravljao je i Odbor za
Statut, poslovnik i propise na svojoj 35. sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine, KLASA:
021-05/21-02/05, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja 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 10 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (10«ZA»),
u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 400-06/21-01/08, URBROJ: 2125-03/01-21-02)
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja, Željko Tomljanović predložio je objedinjenje treće,
četvrte i pete točke Dnevnog reda.
Nakon glasovanja, prijedlog predsjednika Gradskog vijeća o objedinjenju treće, četvrte i pete
točke jednoglasno je prihvaćen (10 «ZA»).
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

GRAĐENJA

KOMUNALNE

Podnositelj Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetno
Izvješće razmotrio dana 8. travnja 2021. godine. O predmetnom Izvješću o izvršenju Programa
građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, raspravljao je Odbor za financije, gradski
proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj 29. sjednici održanoj
12. travnja 2021. godine, KLASA: 400-09/21-01/03, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom
dao pozitivno mišljenje. O predmetnom Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj
35. sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ: 212503/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja 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 10 vijećnika, Vijeće je većinom glasova
(9«ZA», 1«UZDRŽAN»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 363-02/21-01/09, URBROJ: 2125-03/01-21-02)
4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA
GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM ZA 2020. GODINU
Podnositelj Izvješća o izvršenju Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2020. godinu je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica
Tomljanović, koji je predmetno Izvješće razmotrio dana 8. travnja 2021. godine. O predmetnom
Izvješću o izvršenju Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za
2020. godinu, raspravljao je Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama
u vlasništvu Grada Senja na svojoj 29. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine, KLASA:
400-09/21-01/03, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O
predmetnom Izvješću o izvršenju Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2020. godinu raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 35.
sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ: 2125-03/0121-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja 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 10 vijećnika, Vijeće je većinom glasova
(9«ZA», 1«UZDRŽAN»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 363-02/21-01/10, URBROJ: 2125-03/01-21-02)
5. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
Podnositelj Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je
predmetno Izvješće razmotrio dana 8. travnja 2021. godine. O predmetnom Izvješću o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, raspravljao je Odbor za
financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj 29.
sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine, KLASA: 400-09/21-01/03, URBROJ: 2125-03/0121-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnom Izvješću o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu raspravljao je i Odbor za Statut,
poslovnik i propise na svojoj 35. sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine, KLASA: 02105/21-02/05, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja 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 10 vijećnika, Vijeće je većinom glasova
(9«ZA», 1«UZDRŽAN»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 363-02/21-01/11, URBROJ: 2125-03/01-21-02)
6. IZVJEŠĆE O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA TE
TROŠKOVIMA UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU
GRADA SENJA ZA 2020. GODINU
Podnositelj Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja
odbačenog otpada na području Grada Senja za 2020. godinu je obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetno Izvješće razmotrio dana 8.
travnja 2021. godine. O predmetnom Izvješću o lokacijama i količinama odbačenog otpada te
troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Senja za 2020. godinu, raspravljao
je Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja
na svojoj 29. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine, KLASA: 400-09/21-01/03, URBROJ:
2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnom Izvješću o lokacijama
i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada
Senja za 2020. godinu raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 35. sjednici,
održanoj 14. travnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te
je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja 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 10 vijećnika, Vijeće je većinom glasova
(9«ZA», 1«UZDRŽAN»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 363-01/21-01/12, URBROJ: 2125-03/01-21-02)
7. PRIJEDLOG ODLUKE O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA
ODBACIVANJA OTPADA
Predlagatelj Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada je obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio
dana 8. travnja 2021. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke o provedbi posebnih mjera
sprječavanja odbacivanja otpada raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj
35. sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ: 212503/01-21-01, 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 10 vijećnika, Vijeće je većinom glasova
(9«ZA», 1«UZDRŽAN»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 363-01/21-01/13, URBROJ: 2125-03/01-21-02)
8. PRIJEDLOG ODLUKE O VII.
NERAZVRSTANIM CESTAMA

IZMJENI

I

DOPUNI

ODLUKE

O

Predlagatelj Odluke o VII. izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama je obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio
dana 8. travnja 2021. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke o VII. izmjeni i dopuni Odluke
o nerazvrstanim cestama, raspravljao je Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj 29. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine,
KLASA: 400-09/21-01/03, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
O predmetnom Prijedlogu Odluke o VII. izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,
raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 35. sjednici, održanoj 14. travnja
2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/05, 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 10 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (10«ZA»),
u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 340-03/21-01/04, URBROJ: 2125-03/01-21-02)
9. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA O ZAKLJUČCIMA O ZAPRIMLJENIM
INICIJATIVAMA U SVRHU UTVRĐIVANJA OSNOVANOSTI POKRETANJA
POSTUPKA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA I URBANISTIČKOG PLANA SV. JURAJ –
INFORMACIJA
Podnositelj Izvješća gradonačelnika o zaključcima o zaprimljenim inicijativama u svrhu
utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje izmjena i dopuna Prostornog
plana i Urbanističkog plana Sv. Juraj je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica
Tomljanović, koji je predmetno Izvješće razmotrio dana 8. travnja 2021. godine. Informaciju o
predmetnom Izvješću gradonačelnika o zaključcima o zaprimljenim inicijativama u svrhu
utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje izmjena i dopuna Prostornog
plana i Urbanističkog plana Sv. Juraj na znanje je primio i Odbor za Statut, poslovnik i propise
na svojoj 35. sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ:
2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnio je Jurica Tomljanović, dipl.ing.šum., obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Senja , nakon čega je otvorena rasprava.
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U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Krunoslav Tomljanović kazavši da mu je prvi
zahtjev potpuno jasan i da ga može razumjeti jer je zahtjev poduzetnika o proširenju industrijske
zone i rezultirati će dodatnim zapošljavanjem, ali drugi zahtjev fizičke osobe ne može
razumjeti. Naime, kaže da kopija katastarskog plana koja je dostavljena u materijalima uopće
nije vezana za zemljište za koji se dokup traži. Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja
Jurica Tomljanović rekao je da se dokup odnosi na česticu 1513/4 što predstavlja građevinsku
zonu, ali na istoj čestici nije formirana parcela te su htjeli omogućiti daljnju izgradnju objekta.
Potom se za riječ javila službenica Anđelka Tomljanović rekavši da se ovdje radi o čestici koja
se nalazi uz česticu gdje već postoji gradnja sa svim potrebnim dozvolama. Vijećnik
Tomljanović ponovno se javio za riječ kazavši da stranka u predmetnom zahtjevu navodi da će
sama financirati točkastu izmjenu Prostornog plana u svrhu proširenja građevinske zone, ali
naglašava kako navedenu izmjenu ne može financirati fizička osoba te prema propisima to
može samo Grad. Potom pita koliko košta točkasta izmjena i koliki je to financijski trošak u
odnosu na cijenu koju će Grad uprihodovati prodajom navedene čestice. Obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović rekao je da je cijena građevinskog zemljišta
63 Eura po m2 što za ovu česticu iznosi ukupno između 90 000,00 do 100 000,00 kn. Nadalje
kaže da točkasta izmjena koju bi financirao Grad iznosi od 12 000,00 do 15 000,00 kn. Prema
tome nije upitna isplativost.
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu te je
predmetno Izvješće primljeno na znanje.
10. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA UPIS OPĆINE
KOLAN U VLASNIČKU STRUKTURU VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE
– JUŽNI OGRANAK D.O.O. SENJ
Predlagatelj Odluke o davanju suglasnosti za upis Općine Kolan u vlasničku strukturu
Vodovoda Hrvatsko primorje – Južni ogranak d.o.o. Senj je obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 8. travnja 2021.
godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za upis Općine Kolan u
vlasničku strukturu Vodovoda Hrvatsko primorje – Južni ogranak d.o.o. Senj, raspravljao je
Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na
svojoj 29. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine, KLASA: 400-09/21-01/03, URBROJ:
2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnom Prijedlogu Odluke o
davanju suglasnosti za upis Općine Kolan u vlasničku strukturu Vodovoda Hrvatsko primorje
– Južni ogranak d.o.o. Senj, raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 35.
sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ: 2125-03/0121-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Jurica Tomljanović, dipl.ing.šum.,
obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja, 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 10 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (10«ZA»),
u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 325-01/21-01/03, URBROJ: 2125-03/01-21-03)
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11. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE
SPORAZUMA O PRIPREMI, REALIZACIJI I PROVEDBI EU PROJEKTA
"VODOOPSKBNI SUSTAV HRVATSKO PRIMORJE"
Predlagatelj Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o pripremi, realizaciji i
provedbi EU projekta "Vodoopskbni sustav Hrvatsko primorje" je obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 8.
travnja 2021. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje
Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta "Vodoopskbni sustav Hrvatsko
primorje", raspravljao je Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Grada Senja na svojoj 29. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine, KLASA: 40009/21-01/03, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O
predmetnom Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o pripremi,
realizaciji i provedbi EU projekta "Vodoopskbni sustav Hrvatsko primorje", raspravljao je i
Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 35. sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine,
KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Jurica Tomljanović, dipl.ing.šum.,
obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja, 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 10 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (10«ZA»),
u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 325-01/21-01/04, URBROJ: 2125-03/01-21-03)
12. 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 obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica
Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 8. travnja 2021. godine. O
predmetnom Prijedlogu Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Senj raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i
propise na svojoj 35. sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/05,
URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja 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 10 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (10«ZA»),
u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 940-04/20-01/01, URBROJ: 2125-03/01-21-30)
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13. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I
POSTUPKU GOSPODARENJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA
SENJA
Predlagatelj Izmjene i dopune Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Senja je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja
Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 8. travnja 2021. godine. O
predmetnom Prijedlogu Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Grada Senja raspravljao je Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj 29. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine,
KLASA: 400-09/21-01/03, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
O predmetnom Prijedlogu Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Grada Senja raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 35.
sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ: 2125-03/0121-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja 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 10 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (10«ZA»),
u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 944-01/21-01/14, URBROJ: 2125-03/01-21-02)

14. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO
NATJEČAJU ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU
NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA SENJA U K.O. STINICA KOJA
OBAVIJEST/NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NOVI LIST DANA 25. OŽUJKA
2021. GODINE, TE U CIJELOSTI NA MREŽNIM STRANICAMA GRADA
SENJA I NA OGLASNOJ PLOČI SJEDIŠTA GRADA
Predlagatelj Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za prikupljanje pisanih ponuda
za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja u k.o. Stinica koja obavijest/natječaj je
objavljen u „Novi list“ dana 25. ožujka 2021. godine, te u cijelosti na mrežnim stranicama
Grada Senja i na Oglasnoj ploči sjedišta Grada je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada
Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 12. travnja 2021. godine.
O predmetnom Prijedlogu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za prikupljanje
pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja u k.o. Stinica koja
obavijest/natječaj je objavljen u „Novi list“ dana 25. ožujka 2021. godine raspravljao je Odbor
za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj
29. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine, KLASA: 400-09/21-01/03, URBROJ: 212503/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnom Prijedlogu Odluke o odabiru
najpovoljnije ponude po natječaju za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u
vlasništvu Grada Senja u k.o. Stinica koja obavijest/natječaj je objavljen u „Novi list“ dana 25.
ožujka 2021. godine raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 35. sjednici,
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održanoj 14. travnja 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te
je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja 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 10 vijećnika, Vijeće je većinom glasova
(9«ZA», 1«UZDRŽAN»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 940-02/21-02/06, URBROJ: 2125-03/01-21-09)
15. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI
"BURNJAK" OZNAKE K.Č.BR. 1513/67 I K.Č.BR. 690/97, OBJE UPISANE U
Z.K.UL.BR. 2560, K.O. SVETI JURAJ
Predlagatelj Odluke o prodaji zemljišta u gospodarskoj zoni "Burnjak" oznake k.č.br. 1513/67
i k.č.br. 690/97, obje upisane u z.k.ul.br. 2560, k.o. Sveti Juraj je obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 8.
travnja 2021. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke o prodaji zemljišta u gospodarskoj zoni
"Burnjak" oznake k.č.br. 1513/67 i k.č.br. 690/97, obje upisane u z.k.ul.br. 2560, k.o. Sveti
Juraj raspravljao je Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Grada Senja na svojoj 29. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine, KLASA: 40009/21-01/03, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O
predmetnom Prijedlogu Odluke o prodaji zemljišta u gospodarskoj zoni "Burnjak" oznake
k.č.br. 1513/67 i k.č.br. 690/97, obje upisane u z.k.ul.br. 2560, k.o. Sveti Juraj raspravljao je i
Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 35. sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine,
KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja 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 Krunoslav Tomljanović rekavši da on ne može
glasati za prodaju zemljišta u gospodarskoj zoni Burnjak, a sve iz nekoliko razloga. Navodi da
on kao privatni poduzetnik nema namjeru spriječiti razvoj privatnog poduzetništva na području
Grada Senja, a kamo li daljnje zapošljavanje, ali mora reći da materijali koji su dostavljeni za
ovu točku nedostatni da bi se mogla donesti odluka o prodaji navedene čestice kako isto ne bi
u budućnosti imalo štetne posljedice za Grad Senj. Smatra da je dokumentacija trebala biti
transparentnija i sadržavati koncept budućeg natječaja. Smatra da se ovdje radi o dvije ogromne
čestice ukupne površine od 47 000 m2, po cijeni od 11,7 kn za m2 što ukupno iznosi 520 000,00
kn te bi trebali imati jasniju sliku o uvjetima prodaje. Naime, postoji niz primjera sličnih prodaja
kao što je „Cestarska kuća“, zemljište ispod Konzuma, promašene gospodarske zone na
Trbušnjaku, a koja do danas nisu zaživjela. Također navodi da gospodarska zona Burnjak nema
dobru cestovnu, a ni komunalnu infrastrukturu. Naglašava da mu se odgovori tko će se obvezati
osigurati komunalnu infrastrukturu ukoliko se ovo zemljište proda. Pita koje su garancije i koje
pravne posljedice iz svega mogu proizaći. Nadalje pita hoće li u budućnosti isto zemljište
promjenom Prostornog plana pretvoriti potencijalnog kupca u enormnog bogataša. Vijećnik
Tomljanović predlaže da se predmetna točka izuzme sa dnevnog reda te da se o svemu
podrobnije razmisli i da se razrade sve opcije budućeg natječaja jer je ovo jedna od najvećih
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čestica koju Grad Senj ima te se o svemu ne bi trebalo olako i na brzinu odlučivati na posljednjoj
sjednici Gradskog vijeća u ovom sazivu. Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja
Jurica Tomljanović odgovorio je vijećniku Tomljanoviću kako se ovdje radi o pismu namjere
stranke za pokretanje građevinske proizvodnje, odnosno izrade betonskih elemenata. Osim na
Grad Senj, pismo namjere upućeno je i na Ministarstvo gospodarstva te se ne može reći da se
radi o ishitrenoj odluci. Navodi kako smo svi skupa svjedoci politike samozapošljavanja i
otvaranja novih radnih mjesta. Također naglašava da se prostorni planovi ne mijenjaju tako
brzo i da je predmetni dio već industrijska zona te već postoji vlasništvo drugih poduzetnika
koji su ranije kupili parcele. Činjenica je da je predmetni dio vrlo kamenit radi čega je navedeni
poduzetnik i uputio pismo namjere. Za pokretanje proizvodnje betonske galanterije poput
betonskih elemenata za mostove, nadvožnjake i sl. navedenog poduzetnika prati poznata tvrtka
IGH. Ovom Odlukom su se samo stvorili uvjeti kako bi se nadalje razgovaralo sa Ministarstvom
gospodarstva u svezi raspolaganja kamenom koji se nalazi na predmetnoj površini te pokretanja
navedene proizvodnje. Kaže kako je obveza lokalne samouprave za osiguravanje infrastrukture
te smatra da projektom vodovoda, voda će biti osigurana dok je sam poduzetnik naglasio da mu
struja nije prioritet pošto će se koristiti agregati. Ukoliko se želi potaknuti proizvodnja i nova
radna mjesta treba realizirati ovakve pothvate. Napominje da ovo nikako nije „krpanje“
Proračuna već poticanje privrede i otvaranje novih radnih mjesta. Vijećnik Tomljanović
ponovno se javio kazavši da je njemu jasno da treba poticati privatno poduzetništvo, ali ovdje
još navedeni poduzetnik nije kupio predmetno zemljište, a govori se u kontekstu kao da je.
Temeljem javnog natječaja na isti se može javiti bilo tko pa se opet može dogoditi primjer
„Regulusa“. Ponavlja da se ovdje radi o 47 000 m2 vlasništva Grada Senja te bi cijeli ovaj slučaj
trebao biti transparentniji. Nadalje postavlja pitanje jesu li u Proračunu osigurana sredstva za
slučaj da se bude morala osigurati kompletna infrastruktura i što ako Grad ne bude imao
sredstava te mu isti poduzetnik zaprijeti tužbom. Ponavlja kako smatra da se ovdje radi o vrlo
ozbiljnoj točki koja nije detaljno razrađena te se treba odgoditi za iduće Gradsko vijeće.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović rekao je da će budući
natječaj biti transparentan, da je svjestan da se na isti može javiti svatko, ali isto tako uvjeti
natječaja mogu se postaviti u skladu sa ovim raspravljanjem i za ciljanu proizvodnju. Bit je
ponajprije na koji će se način sa nadležnim Ministarstvom razriješiti raspolaganje kamenom na
predmetnoj površini. Ukoliko se navedeno razriješi na način da poduzetnik bude mogao
raspolagati kamenom te pod kojim uvjetima, ne vidi razloga kako se ne bi ušlo u navedeni
projekt. U svaki projekt se ulazi sa određenim rizikom, ali cilj lokalne samouprave je pokretanje
poduzetništva i razmišljanje o budućnosti njihovih građana. Za riječ se ponovno javio vijećnik
Krunoslav Tomljanović ponovno je naglasio da on nije protiv pokretanja poduzetništva, ali da
su ovakva zemljišta u drugim sredinama prodavana za puno veći iznos, iako su imala sređenu
komunalnu infrastrukturu. Ponavlja da je samo uz priložene materijale trebalo postaviti uvjete
natječaja i obrazložiti minornu cijenu koja se ovdje spominje. Budući da će se sastav Gradskog
vijeća Grada Senja promijeniti, kaže da budući sastav Vijeća neće imati mogućnost raspravljati
o ovoj točki. Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović napomenuo
je da je cijenu m2 odredio građevinski vještak te ponavlja da će budući natječaj biti
transparentan te da je cilj pokretanje privatnog poduzetništva, proizvodnje i zapošljavanja.
Nakon što se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je većinom glasova
(7«ZA», 3«UZDRŽANA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 940-01/21-01/12, URBROJ: 2125-03/01-21-03)
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16. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU TROŠKOVA ZAMJENE
OSOBNIH ISKAZNICA
Predlagatelj Odluke o financiranju troškova zamjene osobnih iskaznica je obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 8.
travnja 2021. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke o financiranju troškova zamjene
osobnih iskaznica raspravljao je Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj 29. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine,
KLASA: 400-09/21-01/03, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
O predmetnom Prijedlogu Odluke o financiranju troškova zamjene osobnih iskaznica
raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 35. sjednici, održanoj 14. travnja
2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/05, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao
pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja 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 10 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (10«ZA»),
u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 402-07/21-01/03, URBROJ: 2125-03/01-21-02)
17. PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKLJUČKA O
RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA
KUPOPRODAJU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA
OD 19. OŽUJKA 2021. GODINE KLASA: 940-02/21-02/07, URBROJ: 212503/02-21-03 TE PONIŠTENJE NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH
PONUDA ZA KUPOPRODAJU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU
GRADA SENJA KOJA OBAVIJEST/NATJEČAJ JE BIO OBJAVLJEN U
„NOVI LIST“ DANA 30. OŽUJKA 2021. GODINE TE U CIJELOSTI NA
MREŽNIM STRANICAMA GRADA SENJA I NA OGLASNOJ PLOČI
SJEDIŠTA GRADA
Predlagatelj Odluke o stavljanju izvan snage Zaključka o raspisivanju Natječaja za prikupljanje
pisanih ponuda za kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Senja od 19. ožujka
2021. godine KLASA: 940-02/21-02/07, URBROJ: 2125-03/02-21-03 te poništenje Natječaja
za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Senja
koja Obavijest/Natječaj je bio objavljen u „Novi list“ dana 30. ožujka 2021. godine te u cijelosti
na mrežnim stranicama Grada Senja i na Oglasnoj ploči sjedišta Grada je obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 13.
travnja 2021. godine te temeljem članka 34. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Senja
(„Službeni glasnik Grada Senja“ br. 6/20) predložio uvrštavanje akta po hitnom postupku u
Dnevni red 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Jurica Tomljanović, dipl.ing.šum.,
obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja kazavši da prilikom izračuna vrijednosti
nekretnine koja je objavljena javnim natječajem, nije pridodana vrijednost dosadašnjeg
ulaganja u postojeći objekt te je razmišljanje da bi početna cijena trebala biti veća. Stoga je
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predložena Odluka o stavljanju van snage Odluke donijete na prošloj sjednici Gradskog vijeća
te povrat sredstava uplaćenih kao jamčevina ponuditeljima koji su se javili na javni natječaj.
Nakon uvodnog obrazloženja je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Milan Tomljanović pitavši je li natječaj otvoren,
jesu li ponude pristigle na objavljeni natječaj otvorene i kako se ispostavilo da je početna cijena
premala. Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Jurica Tomljanović rekao je da pristigle ponude
nisu otvorene, ali smatra da je početna cijena premala radi nepribrajanja iznosa ulaganja te bi
početna cijena trebala biti veća.
Nakon što se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je većinom glasova
(9«ZA», 1«UZDRŽAN»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 940-02/21-02/07, URBROJ: 2125-03/02-21-17)

Sjednica je zaključena u 16,30 h.
Zapisnik sastavila:
Nikolina Dabac, univ.bacc.rel.int.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Željko Tomljanović
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