
                        
   REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA 

                        
             GRAD SENJ  

G R A D O N A Č E L N I K 

KLASA: 320-01/21-01/02 

URBROJ: 2125-03/02-21-05 

Senj, 26. siječnja 2021. 

 

 Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- 

pročišćeni tekst, 137/15– ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 60. stavka 1. Statuta Grada 

Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 4/20), Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika Grada 

Senja, dana 26. siječnja 2021. godine, donio je slijedeći 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

1. U postupku utvrđivanja cijene prijevoza vode nositeljima poljoprivrednog gospodarstva sa 

područja MO Vratnik i MO Crni Kal – Vrzići za 2021. godinu, prihvaća se ponuda obrta 

Usluge prijevoza „Dado“, vlasnika Damira Nekića iz Vratnika, Vratnik 51, koji nije u 

sustavu PDV-a, a cisternom zapremnine 7m3, u iznosu od 550,00 kuna. 

 

2. U postupku utvrđivanja cijene prijevoza vode nositeljima poljoprivrednog gospodarstva sa 

područja MO Krivi Put i MO Sveti Juraj za 2021. godinu, prihvaća se ponuda obrta Iskopi 

u građevinarstvu i prijevoz „PERDAS“, vlasnika Branka Lopca iz Senja, Nehajski put 7, s 

cisternom zapremnine 12m3, u iznosu od 840,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.050,00 kuna s 

PDV-om. 

 

3. Kriteriji za prijevoz vode nositeljima poljoprivrednog gospodarstva u naseljima na 

područjima Grada Senja u kojim nema vodoopskrbnog sustava, a koje će obavljati 

prijevoznici iz točke 1. i 2. ovog Zaključka, utvrđeni su u članku 2. stavku 2. i 3. Odluke o 

korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika sa 

kriterijima raspodjele za 2021. godinu, KLASA: 320-01/021-01/01, URBROJ: 2125-03/02-

21-01 od 13. siječnja 2021., a koji glase: 

 „ Prijevoz vode nositeljima poljoprivrednog gospodarstva sa 10 ili više evidentiranih 

 grla krupne stoke ili preko 150 evidentiranih komada sitne stoke sufinancirat će se sa 

 70%.“ 

 „Prijevoz vode nositeljima poljoprivrednog gospodarstva sa manje od 10 evidentiranih 

 grla krupne stoke ili manje od 150 komada evidentirane sitne stoke sufinancirat će se s 

 sa 40%.“  

 

4. Sufinanciranje prijevoza vode nositeljima poljoprivrednog gospodarstva vršit će se sukladno 

dokazima odnosno podacima nositelja poljoprivrednog gospodarstva iz točke 3. ovog 

Zaključka te temeljem prijavljenih potreba i izdane narudžbenice supotpisane od strane 

nadležnog službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja, a koji će ujedno i vršiti 

nadzor prilikom isporuke vode. 



5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Senja“. 

 

 

      Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika: 

                                                            

               Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum., v.r. 

        

 

 

Dostaviti:  

1. Damir Nekić, Vratnik, Vratnik 51, 

2. Branko Lopac, Senj, Nehajski put 7, 

3. Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika, 

4. Jure Tomljanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

5. Slaven Butolo, savjetnik za financije i proračun,  

6. Alen Samaržija, referent za praćenje izvođenja građevinskih i komunalnih poslova, 

7. Branka Katalinić, savjetnik – koordinator za gospodarstvo, financijsko upravljanje i 

kontrole, 

8. Pismohrana, ovdje. 

 


