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Z A P I S N I K 

14. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 27. studenog 2014. godine s 
početkom u 17,00 sati u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. u Senju, Splitska 2.   
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća uvodno pozdravio gradske vijećnike, 
izvjestitelje, gradonačelnika i njegove suradnike, te predstavnike medija otvorio je sjednicu 
Gradskog vijeća Grada Senja, te je predsjedavao istoj.  

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti 
vijećnika 14. sjednici Gradskog vijeća nazočno 11 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati.  

Sjednici nije nazočan: Krešimir Blažević, dipl.ing. ( SDP-HNS-HSLS),  Anđelko Katalinić 
(NSR), Mile Šojat (HSP AS). Svoju nemogućnost dolaska ispričao je Milan Tomljanović ( SDP-
HNS-HSLS) .    
 
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA  

Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja 
prije prelaska na dnevni red sjednice, članovi Gradskog vijeća mogu postavljati pitanja, tražiti 
obavijesti i davati prijedloge, neovisno o točkama dnevnog reda, uz naznaku kome ih 
upućuju, usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradskog vijeća. 

U nastavku sjednice vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., komentirao je kako nije 
dobio odgovor na pitanje vezano za ispis razgovora s telefonskih fiksnih i mobilnih uređaja 
Grada i Vodovoda i odvodnja d.o.o., uz prijedlog da Grad promjeni operatera, budući isti nije 
dostavljen.  

Uvodno konstatirajući kako nije bilo novih pitanja, Vijeće je prešlo na usvajanje 
zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 30. listopada 2014. godine.  

U nastavku sjednice Vijeće je, većinom glasova (10 “ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u 
predloženom tekstu, bez primjedbi, usvojilo zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Senja, održane 30. listopada 2014. godine KLASA: 021-05/14-01/13, URBROJ: 2125-03/01-
14-02.  

Sjednici se pridružio vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing. 
Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor 

za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 14. sjednici održanoj 25. studenog 
2014. godine razmatrao sve točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA: 
021-05/14-02/11, URBROJ: 2125-03/01-14-03. O točkama koje se odnose na Proračun 
Grada Senja navedenim pod rednim brojem 1. – 8. očitovao se Odbor za financije i gradski 
proračun na svojoj 8. sjednici održanoj 26. studenog 2014. godine KLASA: 400-09/14-01/05, 
URBROJ: 2125-03/01-14-01, te na iste dao pozitivna mišljenja.    

Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Vijeće je jednoglasno (12 “ZA”) usvojilo 
prijedlog da se izmjeni redosljed točaka na način da točka 3. Prijedlog odluke o komunalnoj 
naknadi” postane točka 2., a točka 2. “ Prijedlog odluke o vrijednosti boda (B) za izračun 
komunalne naknade” točka 3., te da se dnevni red nadopuni s dvije nove točke i to  
toč. 10. „PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE 
UGOVORA O UREĐIVANJU IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA U SVRHU 
REKONSTRUKCIJE LOKALNE CESTE L 59028 LUKOVO - D8“  i toč. 11.“ 
INFORMACIJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKOG MUZEJA SENJ“  
 

U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (12 «ZA») u predloženom tekstu, usvojilo 
sljedeći  
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D N E V N I    R E D 
 
1. PRIJEDLOG ODLUKE O POREZIMA GRADA SENJA 
2. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI  
3. PRIJEDLOG ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA (B) ZA IZRAČUN KOMUNALNE 
NAKNADE  
4. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE 
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2016. I 2017. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE – I. 
ČITANJE   
5. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 
2015. - 2017. I. ČITANJE   
6.PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU – I. ČITANJE  
7. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 
2015. GODINU – I. ČITANJE   
8. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2015. GODINU U 
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE 
UDRUGE I AKCIJE – I. ČITANJE  
9. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA 
SENJA ZA 2013. GODINU I PLAN RADA ZA 2014. GODINU  
10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA 
O UREĐIVANJU IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA U SVRHU REKONSTRUKCIJE 
LOKALNE CESTE L 59028 LUKOVO - D8   
11. INFORMACIJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKOG MUZEJA SENJ  

 
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda. 

 
Prije same rasprave po točkama dnevnog reda, gradonačelnik je dao uvodno 

obrazloženje budući su prvih 8 točaka dnevnog reda povezane s gradskim proračunom, 
davši osvrt na reforme i nove zakone koji su bili od utjecaja na donošenje samog proračuna.  
 
1. PRIJEDLOG ODLUKE O POREZIMA GRADA SENJA  

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao 
na kolegiju, održanom 21. studenog 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 25. studenog 2014. godine, te o 
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana 
26. studenog 2014. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje.    

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava.    

Vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing., koji je zatražio je pojašnjenje u svezi poreza na 
kuće za odmor, točnije odnosi li se taj dio odluke na kuće koje se nalaze na djedovini ili samo 
na kuće koje se iznajmljuju, odnosi li se na stanovnike grada Senja ili i na vlasnike 
nekretnina na području grada Senja koji ne žive u Senju, te je zatražio pojašnjenje članka 12. 
ove odluke, tj. zašto nisu definirani razredi. 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je kako su vikendice one kuće u kojima  
nitko nema prijavljeno mjesto stanovanja, te da je to regulirano zakonom. Također smatra da 
velika većina vlasnika nekretnina plaća svoje obaveze iako su strani državljani, većinom 
Slovenci na području Stinice, uz napomenu da će uvijek biti onih koji zbog nekih razloga ne 
žele podmiriti svoje račune zbog čega nastaju problemi kod naplate. Što se tiče rješenja u 
razredu poreza, postoji isključivo jedna cijena na cijelom području Grada Senja prema tome 
nema potrebe za razvrstavanjem razreda. 
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U raspravu se uključio i vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., koji smatra da bi 
javnosti trebalo pojasniti kako su se s ovim novim zakonima o porezima i prirezima u stvari 
plaće malo povećale, ali se povećao i porez. 

Gradonačelnik se složio s rečenim i dodatno objasnio kako vlada RH želi ostaviti 
dojam da pomaže građanima u vidu povećanja plaća, dok s druge strane povećava poreze, 
a sve na račun lokalnih samouprava. 

Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. prokomentirao je kako bi se rasprava trebala 
vratiti na lokalnu razinu, te da mu nije bio cilj ulaziti u politiku na razini države. 

Gradonačelnik je još jednom detaljno pojasnio prijedlog odluke na konkretnom 
primjeru plaće referenta u gradskoj upravi sa SSS, voditelja odsjeka sa VSS i pročelnika 
Odjela. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u 
predloženom tekstu, usvojilo slijedeću 

ODLUKU 
 O POREZIMA GRADA SENJA 

(KLASA: 410-01/14-01/18, URBROJ: 2125-03/01-14-01) 
 
2. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI  

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao 
na kolegiju, održanom 21. studenog 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 25. studenog 2014. godine, te o 
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana 
26. studenog 2014. godine, koji je o istom dao pozitivno mišljenje.    

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 

Za riječ se javio vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. predloživši da se neprofitnim 
organizacijama u stavku 5 smanji koeficijent za plaćanje. 

Gradonačelnik je objasnio kako je taj stavak prepisan iz zakona, te da su u članku 15 
navedene pojedine udruge čime se one oslobađaju plaćanja komunalne naknade.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u 
predloženom tekstu, usvojilo slijedeću 
 

ODLUKU 
O KOMUNALNOJ NAKNADI 

(KLASA: 363-03/14-01/33, URBROJ: 2125-03/01-14-02) 
 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA (B) ZA IZRAČUN KOMUNALNE 
NAKNADE  

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao 
na kolegiju, održanom 21. studenog 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 25. studenog 2014. godine, te o 
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana 
26. studenog 2014. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje.    

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava.    

Za raspravu se nitko nije javio za riječ. 
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u predloženom tekstu, 
usvojilo slijedeću 
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ODLUKU 

O VRIJEDNOSTI BODA (B) ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE 
(KLASA: 363-03/14-01/34, URBROJ: 2125-03/01-14-02) 

 
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (10 „ZA“)  prihvatilo prijedlog 

gradonačelnika i predsjednika vijeća da se točke dnevnog reda od 4. do 8. objedine u 
raspravi.  
 
4. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE 
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2016. I 2017. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE – I. 
ČITANJE   

Predlagatelj predmetnog Prijedloga proračuna Grada Senja za 2015. Godinu i 
projekcije Proračuna Grada Senja za 2016. i 2017. godinu uz obrazloženje je gradonačelnik 
koji je o istom raspravljao na kolegiju, održanom 21. studenog 2014. godine. O predmetnom 
Prijedlogu odluke raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 25. studenog 
2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i 
gradski proračun dana 26. studenog 2014. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje.    

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava.    

Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. je zatražio pojašnjenje pojedinih stavki, 
konkretno rashodi za zaposlene tj. smanjenje od 2%, a navodi se i kako je na smanjenje 
rashoda za zaposlene utjecalo i smanjenje od 174.000,00 kuna za zaposlenike koji su 
provodili program pomoć u kući starijim osobama, dok se navodi kako su rashodi za 
zaposlene u gradskoj upravi rasli za 4.4% iz razloga povećanja stope doprinosa. Zanima ga 
da li je cijeli iznos tog povećanja uzet iz te stope doprinosa, zatraživši pojašnjenje oko prireza 
jer te novce financiraju direktno građani, te je nakon što je naveo iznose u proračunu koje 
gube gradske ustanove zamolio kako bi se ti novci trebali vratiti direktno njima tj. građanima, 
a ne za plaće zaposlenima.  

Javivši se za riječ, pročelnica Odjela za financije i gradski proračun gđa. Branka 
Katalinić dipl.oec., istaknula je kako se konkretno ovaj dio koji se odnosi na povećanje 
rashoda za zaposlene od 4.4% točnije 117.111,00 kn odnosi i na dio povećanja stope 
doprinosa zdravstvenog osiguranja, te na rebalanse koji su provedeni tijekom 2014. godine 
zbog ušteda jer je postojao jedan zaposlenik manje u odsjeku za urbanizam, te jedno vrijeme 
nije bilo popunjeno radno mjesto pročelnika istaknuvši kako ta sredstva obuhvaćaju sve to 
skupa. Što se tiče drugog dijela pitanja odnosi se za stvari koji su u 2014. godini realizirane, 
te kao takve nisu mogle biti planirane za 2015. godinu, u nastavku izlaganja pojasnivši 
promjene u iznosima u proračunima kod pojedinih ustanova. 

Gradonačelnik je dodao kako treba razlučiti redovne troškove za plaće i materijalne 
rashode od investicijskih troškova. Redovne troškove smanjuje kako i Grad tako i svi ostali 
korisnici tj. gradske ustanove, istaknuvši kako će imati sastanak s ravnateljima svih 
ustanova, pojasnivši na nekoliko konkretnih primjera, budući postoje ljudi koji će ići u 
mirovinu, a ni Grad Senj niti javne gradske službe zbog mjera štednje neće zapošljavati nove 
radnike. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo 
slijedeći 

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 400-06/14-01/26, URBROJ: 2125-03/01-14-03) 

 
5. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 
2015. - 2017. I. ČITANJE   
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Predlagatelj predmetnog Prijedloga plana je gradonačelnik koji je o istom raspravljao 
na kolegiju, održanom 21. studenog 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 25. studenog 2014. godine, te o 
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana 
26. studenog 2014. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje.    

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava.    

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo 
slijedeći 

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 400-06/14-01/27, URBROJ: 2125-03/01-14-02) 

 
6.PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU – I. ČITANJE  

Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom 21. studenog 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu 
odluke raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 25. studenog 2014. godine, 
te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun 
dana 26. studenog 2014. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje.    

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava.    

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo 
slijedeći 

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 363-02/14-01/27, URBROJ: 2125-03/01-14-02) 

 
7. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 
2015. GODINU – I. ČITANJE   

Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom 21. studenog 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu 
odluke raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 25. studenog 2014. godine, 
te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun 
dana 26. studenog 2014. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje.    

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava.    

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo 
slijedeći 

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 363-02/14-01/28, URBROJ: 2125-03/01-14-02) 

 
8. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2015. GODINU U 
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE 
UDRUGE I AKCIJE – I. ČITANJE  

Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom 21. studenog 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu 
odluke raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 25. studenog 2014. godine, 
te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun 
dana 26. studenog 2014. godine, koji je o istom dao pozitivno mišljenje.    
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Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava.    

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (10 „ZA“, 1 „PROTIV“), u predloženom 
tekstu, usvojilo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 400-06/14-01/28, URBROJ: 2125-03/01-14-02) 

 
9. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA 
SENJA ZA 2013. GODINU I PLAN RADA ZA 2014. GODINU  

Podnositelj predmetnog Izvješća o radu je Vatrogasna zajednica Grada Senja. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 5. studenog 2014. 
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je i  Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 
25. studenog 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.     

Uvodno obrazloženje podnio je Zvonimir Lončarić, dipl. ing. sig., zapovjednik 
Vatrogasne zajednice Grada Senja, nakon čega je otvorena rasprava.  

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.    
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 214-01/14-01/10, URBROJ: 2125-03/01-14-02) 

 
10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA 
O UREĐIVANJU IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA U SVRHU REKONSTRUKCIJE 
LOKLANE CESTE L 59028 LUKOVO - D8   

Predlagatelj predmetnog Prijedloga zaključka je gradonačelnik koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom 21. studenog 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu 
zaključka raspravljao je i  Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 25. studenog 2014. 
godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.     

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava.   

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.    
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

(KLASA: 940-01/14-01/18, URBROJ: 2125-03/03-14-09) 
 
11. INFORMACIJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKOG MUZEJA SENJ  

Sukladno odredbama članka 48. stavka 4. 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), gradonačelnik Darko Nekić, prof. je u zakonskom roku, 
obavijestio i dostavio Gradskom vijeću Odluku o imenovanju prof. Blaženke Ljubović, 
ravnateljicom Gradskog muzeja Senj, na prijedlog Upravnog vijeća, po provedenom javnom 
natječaju KLASA: 612-05/14-01/04, URBROJ: 2125-03/03-14-02 od 12. studenog 2014. 
godine.  

 
 
Sjednica je zaključena u 18,30 sati. 

 
 



8 
 

Pročelnica Odjela za lokalnu samoupravu                               Predsjednik Gradskog vijeća:  
i upravu:                   
Maja Matičić, mag.iur.                            Berislav Gržanić, oec. 
 

 


