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ZAPISNIK
28. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 9. studenoga 2020. 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 11 vijećnika te otvorio sjednicu kojom i sam
predsjedava.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: Sandro Biondić, Denis Opala, Berislav Gržanić i Dean
Orlić.
Nakon uvodnog pozdrava predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu u aktualnom
satu. U aktualnom satu za riječ se javila vijećnica Laura Turkalj pitavši gradonačelnika hoće li
ove godine, i kada, biti objavljen natječaj za učeničke i studentske stipendije. Odgovor na
postavljeno pitanje dao je Jure Tomljanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela rekavši
kako još svi studenti nisu predali potvrde o upisanim akademskim godinama te će se
„upražnjena“ mjesta popuniti. Nadalje kaže da ovu godinu proračunom nisu predviđene nove
stipendije, ali biti će sigurno planirane u sljedećoj. U aktualnom satu nitko se više nije javio za
riječ te je predsjednik Gradskog vijeća zatvorio raspravu.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno
(11«ZA»), usvojilo predloženi Zapisnik 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 21.
kolovoza 2020. 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 25. sjednici, održanoj 6. studenog 2020. godine, KLASA: 40009/20-01/04, URBROJ: 2125-03/01-20-01 te je o istima dao pozitivna mišljenja. O predloženim
točkama dnevnog reda raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise na svojoj 31.
sjednici, održanoj 5. studenog 2020. godine KLASA: 021-05/20-02/12, URBROJ: 2125-03/0120-01 te je o istima Gradskom vijeću Grada Senja dao pozitivna mišljenja. Nakon navedenoga
predlaže sljedeći:
DNEVNI

RED

1. KONSOLIDIRANI POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA 2020. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE
3. PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA

GRADA SENJA ZA 2020. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
4. PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA SENJA ZA 2020. GODINU
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5. PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
6. PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

ODRŽAVANJA

7. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA
SENJA ZA 2020. GODINU
8. PRIJEDLOG POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
9. ANALIZA STANJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA
2019. GODINU I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2020. GODINU
10. ANALIZA STANJA ZA 2020. GODINU I GODIŠNJI PLAN SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE ZA 2021. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE
RAZDOBLJE
11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE
PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
GRADA SENJA
12. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG
VRTIĆA TRAVICA SENJ ZA PEDAGOŠKU 2019/20. GODINU I IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA TRAVICA SENJ ZA 2019. GODINU
13. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU – RADIO
SENJ D.O.O. – INFORMACIJA
14. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU -VODOVOD
HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK D.O.O. - INFORMACIJA

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je jednoglasno
(11«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 (11 «ZA»).
1. KONSOLIDIRANI
POLUGODIŠNJI
IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2020. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
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Predlagatelj konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja za
2020. godinu uz obrazloženje je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica
Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020. godine. O
predmetnom konsolidiranom polugodišnjem 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 25. sjednici održanoj 6. studenoga 2020.
godine, KLASA: 400-09/20-01/04, URBROJ: 2125-03/01-20-01, te je o istom dao pozitivno
mišljenje. O predmetnom konsolidiranom polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna
Grada Senja za 2020. godinu uz obrazloženje raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i
propise na svojoj 31. sjednici, održanoj 5. studenoga 2020. godine, KLASA: 021-05/20-02/12,
URBROJ: 2125-03/01-20-01, 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 većinom glasova
(9«ZA», 2 «UZDRŽANA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 400-06/20-01/14, URBROJ: 2125-03/01-20-03)
2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH
PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30.
LIPNJA 2020. GODINE
Predlagatelj polugodišnjeg izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Grada Senja za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada
Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020.
godine. O predmetnom polugodišnjem izvještaju o provedbi Plana razvojnih programa Grada
Senja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, raspravljao je Odbor za financije,
gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj 25. sjednici
održanoj 6. studenoga 2020. godine, KLASA: 400-09/20-01/04, URBROJ: 2125-03/01-20-01,
te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnom polugodišnjem izvještaju o provedbi Plana
razvojnih programa Grada Senja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine,
raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 31. sjednici, održanoj 5. studenoga
2020. godine, KLASA: 021-05/20-02/12, URBROJ: 2125-03/01-20-01, 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 većinom glasova
(9«ZA», 2 «UZDRŽANA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 400-06/20-01/17, URBROJ: 2125-03/01-20-03)
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Predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja, Željko Tomljanović predložio je objedinjenje treće
i četvrte točke Dnevnog reda.
Nakon glasovanja, prijedlog predsjednika Gradskog vijeća o objedinjenju treće i četvrte točke
jednoglasno je prihvaćen (11 «ZA»).
3. PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA

GRADA SENJA ZA 2020. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
Predlagatelj IV. Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2020. godinu uz
obrazloženje je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je
predmetni Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020. godine. O predmetnim IV. Izmjenama
i dopunama konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2020. godinu uz obrazloženje,
raspravljao je Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu
Grada Senja na svojoj 25. sjednici održanoj 6. studenoga 2020. godine, KLASA: 400-09/2001/04, URBROJ: 2125-03/01-20-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnim IV.
Izmjenama i dopunama konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2020. godinu uz
obrazloženje, raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 31. sjednici,
održanoj 5. studenoga 2020. godine, KLASA: 021-05/20-02/12, URBROJ: 2125-03/01-20-01,
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 većinom glasova
(8«ZA», 3 «UZDRŽANA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 400-06/20-01/18, URBROJ: 2125-03/01-20-03)
4. PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA SENJA ZA 2020. GODINU
Predlagatelj IV. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Senja za 2020. godinu je
obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni
Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020. godine. O predmetnim IV. Izmjenama i dopunama
Plana razvojnih programa Grada Senja za 2020. godinu, raspravljao je Odbor za financije,
gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj 25. sjednici
održanoj 6. studenoga 2020. godine, KLASA: 400-09/20-01/04, URBROJ: 2125-03/01-20-01,
te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnim IV. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih
programa Grada Senja za 2020. godinu, raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na
svojoj 31. sjednici, održanoj 5. studenoga 2020. godine, KLASA: 021-05/20-02/12, URBROJ:
2125-03/01-20-01, 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 većinom glasova
(8«ZA», 3 «UZDRŽANA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
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ZAKLJUČAK
(KLASA: 400-06/20-01/16, URBROJ: 2125-03/01-20-03)
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja, Željko Tomljanović predložio je objedinjenje pete i
šeste točke Dnevnog reda.
Nakon glasovanja, prijedlog predsjednika Gradskog vijeća o objedinjenju pete i šeste točke
jednoglasno je prihvaćen (11 «ZA»).
5. PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

GRAĐENJA

Predlagatelj IV. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni
Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020. godine. O predmetnim IV. Izmjenama i dopunama
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, raspravljao je Odbor za financije,
gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj 25. sjednici
održanoj 6. studenoga 2020. godine, KLASA: 400-09/20-01/04, URBROJ: 2125-03/01-20-01,
te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnim IV. Izmjenama i dopunama Programa
građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik
i propise na svojoj 31. sjednici, održanoj 5. studenoga 2020. godine, KLASA: 021-05/20-02/12,
URBROJ: 2125-03/01-20-01, 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 većinom glasova
(9«ZA», 2 «UZDRŽANA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 363-02/20-01/31, URBROJ: 2125-03/01-20-03)
6. PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
Predlagatelj IV. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je
predmetni Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020. godine. O predmetnim IV. Izmjenama
i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, raspravljao je
Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na
svojoj 25. sjednici održanoj 6. studenoga 2020. godine, KLASA: 400-09/20-01/04, URBROJ:
2125-03/01-20-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnim IV. Izmjenama i
dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, raspravljao je i
Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 31. sjednici, održanoj 5. studenoga 2020. godine,
KLASA: 021-05/20-02/12, URBROJ: 2125-03/01-20-01, 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.
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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 većinom glasova
(8«ZA», 3 «UZDRŽANA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 363-02/20-01/30, URBROJ: 2125-03/01-20-03)
7. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA
GRADA SENJA ZA 2020. GODINU
Predlagatelj II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Senja za 2020. godinu je
obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni
Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020. godine. O predmetnim II. Izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba Grada Senja za 2020. godinu, raspravljao je Odbor za financije,
gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj 25. sjednici
održanoj 6. studenoga 2020. godine, KLASA: 400-09/20-01/04, URBROJ: 2125-03/01-20-01,
te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnim II. Izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba Grada Senja za 2020. godinu, raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na
svojoj 31. sjednici, održanoj 5. studenoga 2020. godine, KLASA: 021-05/20-02/12, URBROJ:
2125-03/01-20-01, 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 većinom glasova
(8«ZA», 3 «UZDRŽANA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 402-05/20-01/39, URBROJ: 2125-03/01-20-03)
8. PRIJEDLOG POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
Predlagatelj Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Senja je obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 3.
studenoga 2020. godine. O predmetnom prijedlogu Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada
Senja, raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 31. sjednici, održanoj 5.
studenoga 2020. godine, KLASA: 021-05/20-02/12, URBROJ: 2125-03/01-20-01, 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 rekavši da je ova točka dnevnog reda imala
uobičajenu proceduru javnog savjetovanja objavljenog na mrežnoj stranici Grada Senja i to od
4. listopada do 4. studenoga 2020. godine. Napominje da je na prošloj sjednici gradskog vijeća
dovršena procedura donošenja novog Statuta Grada Senja te se samim time nametalo donošenje
i novog Poslovnika. Prema članku 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17 i 98/19) način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom
predstavničkog tijela, u skladu sa istim zakonom i statutom. Novi Statut Grada Senja donesen
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na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. kolovoza 2020. godine u bitnome predstavlja
kontinuitet u normativnom uređenju te je bilo potrebno i odredbe Poslovnika Gradskog vijeća
s istim uskladiti, izvršiti određene promjene te urediti postupanje u situacijama koje
dosadašnjim Poslovnikom nisu bile obuhvaćene. Donošenje novog Poslovnika s formalne
strane inicirano je činjenicom da je od trenutka donošenja važeći Poslovnik imao ukupno šest
izmjena s jednim utvrđenim pročišćenim tekstom istog. Novi Poslovnik također omogućuje
prelazak rada i djelovanje Gradskog vijeća na digitalnoj platformi, što kao bitnu novinu
uključuje dostavu poziva i svih materijala za sjednice Gradskog vijeća elektroničkim putem, uz
korištenje e-maila, posebnih specijaliziranih aplikacija te objavu na web stranicama Grada
Senja, pojašnjava službenik Bilović. Spominje također i trenutnu situaciju uzrokovanu pojavom
koronavirusom te pojavu sličnih ugroza u budućnosti, a novim bi se Poslovnikom neometano
mogle održavati sjednice Gradskog vijeća uslijed potrebe za žurnim i neodgodivim donošenjem
pojedinih odluka bez osobne nazočnosti gradskih vijećnika. Nakon uvodnog obrazloženja,
otvorena je 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 većinom glasova
(10«ZA», 1 «UZDRŽAN»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 021-05/20-02/01, URBROJ: 2125-03/01-20-03)
9. ANALIZA STANJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA SENJA
ZA 2019. GODINU I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2020. GODINU
Predlagatelj Analize stanja zaštite od požara na području Grada Senja za 2019. godinu i Plan
zaštite od požara za 2020. godinu je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica
Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020. godine. O
predmetnom prijedlogu Analize stanja zaštite od požara na području Grada Senja za 2019.
godinu i Plan zaštite od požara za 2020. godinu, raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i
propise na svojoj 31. sjednici, održanoj 5. studenoga 2020. godine, KLASA: 021-05/20-02/12,
URBROJ: 2125-03/01-20-01, 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 većinom glasova
(10«ZA», 1 «UZDRŽAN»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 214-01/20-01/28, URBROJ: 2125-03/01-20-03)
10. ANALIZA STANJA ZA 2020. GODINU I GODIŠNJI PLAN SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE ZA 2021. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA
TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
Predlagatelj Analize stanja za 2020. Godinu i godišnji Plan sustava civilne zaštite za 2021.
Godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje je obnašatelj dužnosti gradonačelnika
8

Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020.
godine. O predmetnoj Analizi stanja za 2020. godinu i godišnji Plan sustava civilne zaštite za
2021. Godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, raspravljao je Odbor za
financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj 25.
sjednici održanoj 6. studenoga 2020. godine, KLASA: 400-09/20-01/04, URBROJ: 212503/01-20-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnoj Analizi stanja za 2020.
Godinu i godišnji Plan sustava civilne zaštite za 2021. Godinu s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje, raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 31. sjednici,
održanoj 5. studenoga 2020. godine, KLASA: 021-05/20-02/12, URBROJ: 2125-03/01-20-01,
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: 810-01/20-01/13, URBROJ: 2125-03/01-20-03)
11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE
PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
GRADA SENJA
Predlagatelj Zaključka o provedbi Natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Senja je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica
Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020. godine. O
predmetnom Zaključku o provedbi Natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Senja, raspravljao je Odbor za financije, gradski proračun i
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj 25. sjednici održanoj 6.
studenoga 2020. godine, KLASA: 400-09/20-01/04, URBROJ: 2125-03/01-20-01, te je o istom
dao pozitivno mišljenje. O predmetnom Zaključku o provedbi Natječaja za prikupljanje pisanih
ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja, raspravljao je i Odbor za Statut,
poslovnik i propise na svojoj 31. sjednici, održanoj 5. studenoga 2020. godine, KLASA: 02105/20-02/12, URBROJ: 2125-03/01-20-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Neven Matijević, mag. iur., samostalni
upravni referent za naplatu i utvrđivanje gradskih prihoda, 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 većinom glasova
(10«ZA» i 1 «UZDRŽAN»),), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 940-02/20-02/07, URBROJ: 2125-03/01-20-03)
12. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
DJEČJEG VRTIĆA TRAVICA SENJ ZA PEDAGOŠKU 2019/20. GODINU I
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA TRAVICA SENJ
ZA 2019. GODINU
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Predlagatelj Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Travica Senj
za pedagošku 2019/20. godinu i Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Travica Senj za
2019. godinu je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je
predmetni Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020. godine. O predmetnom Izvješću o
realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Travica Senj za pedagošku 2019/20.
godinu i Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Travica Senj za 2019. godinu, raspravljao
je Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja
na svojoj 25. sjednici održanoj 6. studenoga 2020. godine, KLASA: 400-09/20-01/04,
URBROJ: 2125-03/01-20-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnom Izvješću o
realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Travica Senj za pedagošku 2019/20.
godinu i Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Travica Senj za 2019. godinu, raspravljao
je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 31. sjednici, održanoj 5. studenoga 2020.
godine, KLASA: 021-05/20-02/12, URBROJ: 2125-03/01-20-01, te je o istom dao pozitivno
mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja podnijela je Dubravka Glavaš, ravnateljica Dječjeg
vrtića Travica Senj, nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Krunoslav Tomljanović postavivši pitanje
obnašatelju dužnosti gradonačelnika Jurici Tomljanoviću kada će se otvoriti vrtić budući je
prijašnji gradonačelnik na prošloj sjednici Gradskog vijeća rekao da će se vrtić preseliti u
listopadu, a sada je već studeni. Zanima ga je li problem financijske naravi, kasne li radovi i je
li pokrenut tehnički prijem istog. Ovom prilikom čestitao je svim djelatnicima Vrtića na radu u
teškim uvjetima u protekle dvije godine.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Jurica Tomljanović rekao je da ne postoji nikakav problem,
da je pokrenut tehnički prijem Vrtića te se nada da će kao poklon za Svetog Nikolu djeci biti
preseljenje u novi i obnovljeni vrtić.
Budući 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: 601-01/20-01/10, URBROJ: 2125-03/01-20-03)
13. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU – RADIO
SENJ D.O.O. – INFORMACIJA
Predlagatelj Informacije u svezi sa Izvješćem o radu i financijskim Izvješćem Radio Senja d.o.o.
za 2019. godinu je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je
predmetni Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020. godine. O predmetnoj Informaciji u
svezi sa Izvješćem o radu i financijskim Izvješćem Radio Senja d.o.o. za 2019. godinu,
raspravljao je Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu
Grada Senja na svojoj 25. sjednici održanoj 6. studenoga 2020. godine, KLASA: 400-09/2001/04, URBROJ: 2125-03/01-20-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnoj
Informaciji u svezi sa Izvješćem o radu i financijskim Izvješćem Radio Senja d.o.o. za 2019.
godinu, raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 31. sjednici, održanoj 5.
studenoga 2020. godine, KLASA: 021-05/20-02/12, URBROJ: 2125-03/01-20-01, te je o istom
dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja podnijela je Gordana Biondić Martić, prof., direktorica
Radio Senj d.o.o., nakon čega je otvorena rasprava.
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U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ.
Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu te je predmetno Izvješće primljeno na znanje.
14. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK
D.O.O. INFORMACIJA
Predlagatelj Informacije u svezi sa Izvješćem o radu i financijskim izvješćem za 2019. godinu
Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada
Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 3. studenoga 2020.
godine. O predmetnoj Informaciji u svezi sa Izvješćem o radu i financijskim izvješćem za 2019.
godinu Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o., raspravljao je Odbor za financije,
gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja na svojoj 25. sjednici
održanoj 6. studenoga 2020. godine, KLASA: 400-09/20-01/04, URBROJ: 2125-03/01-20-01,
te je o istom dao pozitivno mišljenje. O predmetnoj Informaciji u svezi sa Izvješćem o radu i
financijskim izvješćem za 2019. godinu Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o.,
raspravljao je i Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 31. sjednici, održanoj 5. studenoga
2020. godine, KLASA: 021-05/20-02/12, URBROJ: 2125-03/01-20-01, te je o istom dao
pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja podnio je Milan Nekić, dipl.oec., direktor Vodovod
Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o., nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi za riječ se javila vijećnica Laura Turkalj citiravši tekst iz Izvješća u svezi
sa rezerviranjem sredstava za određene sudske sporove pokrenute protiv Društva za koje je
izvjesno da će dovesti do odljeva sredstava kako bi se namirila potraživanja od Društva pa ju
zanima je li Društvo računa na gubitak nekih sudskih sporova i koji su to sporovi.
Direktor Društva Milan Nekić kazao je da ne računaju na gubitak sudskih sporova, a radi se o
nepriznavanju Grada Novalje, a vezano je za oko 2,1 mil. kuna te ostali suvlasnici nisu htjeli
na taj način priznati povećanje temeljnog kapitala Grada Novalje. Kaže da sudski postupak još
traje i da nema nikakvih pomaka u vremenu od kada je on direktor Društva.
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu te je
predmetno Izvješće primljeno na znanje.
Sjednica je zaključena u 16,30 h.
Zapisnik sastavila:
Nikolina Dabac, univ.bacc.rel.int.
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