REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD SENJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/06
URBROJ: 2125-03/01-21-02
Senj, 28. rujna 2021. god.

ZAPISNIK
3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA,
ODRŽANE 28. rujna 2021. GODINE

1

ZAPISNIK

3. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 28. rujna 2021. godine s početkom u
15,30 sati u Pučkom otvorenom učilištu M.C. Nehajeva Senj, J. Orlovića 2.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Tomljanović uvodno pozdravio gradske
vijećnike, gradonačelnika Juricu Tomljanovića, izvjestitelje, predstavnike medija, građanke i
građane grada Senja, konstatirao je da je sjednici nazočno 12 vijećnika te otvorio sjednicu
kojom i sam predsjedava.
Sjednici nije nazočan vijećnik: Dean Orlić.
Nakon uvodnog pozdrava predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu u aktualnom
satu. U aktualnom satu za riječ se javio vijećnik Željko Nekić komentiravši svoja dva vijećnička
pitanja koja je postavio na prošloj sjednici Gradskog vijeća. Naime radi se o asfaltiranju u
Svetom Jurju koje je učinjeno prije nego li je odluka o istome donesena na sjednici Vijeća. Na
navedenoj sjednici je dobio djelomičan odgovor, ali je isti očekivao opširniji u pisanom obliku
te se nada da će ga i dobiti. Drugo pitanje se odnosi također na pitanje koje je već postavio na
prošloj sjednici Gradskog vijeća, ali će ga prokomentirati prilikom usvajanja Zapisnika sa iste.
Za riječ se potom javio vijećnik Hrvoje Bezjak koji je kazao da je neposredno pred
sjenicu saznao da se ista održava i da tek sada čita materijale i odgovore na vijećnička pitanja.
Zanima ga hoće li se isto i ubuduće činiti, odnosno hoće li se dobiti obavijest da se Vijeće
održava ili će biti samo objavljeno na stranici Grada jer se on nije stigao pripremiti za sjednicu.
Za riječ se javio vijećnik Predrag Dešić rekavši da još nije dobio odgovor na pitanje koje
je postavio na prošloj sjednici Gradskog vijeća i koje je želio da mu se odgovori u pisanom
obliku, a radi se o popisu svih sudskih sporova koje Grad Senj vodi sa drugim pravnim i
fizičkim osobama kako bi se vidjelo stanje u financijama Grada. Gradonačelnik Tomljanović
javio se za riječ te odgovorio vijećniku Dešiću da će odgovor u pisanom obliku dobiti na
sljedećoj sjednici Gradskog vijeća budući je poveći spisak sporova koje Grad Senj trenutno
vodi, a o svemu vodi brigu odvjetnik koji s Gradom ima potpisani ugovor o zastupanju.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Tomljanović dao je opasku da se prilikom obrade
navedenih pitanja pripazi na rok od devedeset dana koji stoji u Poslovniku o radu Gradskog
vijeća te je pitao ima li novih pitanja vijećnika.
Za riječ se javio vijećnik Predrag Dešić obrazloživši da je na zamolbu sumještana
naselja Trbušnjak htio reći da već duže vrijeme svi skupa svjedoče o narušenim međuljudskim
i međususjedskim odnosima koji su eskalirali do te mjere da je ophodnja policijske patrole
postala gotovo svakodnevica. Kaže da se ide do te mjere da se daju lažni iskazi za prijetnje
smrću što nikako nije ugodno za onoga tko je bezrazložno optužen. Naime radi se o Željku i
Milanu Šimunoviću koji su duži niz godina uzurpirali, odnosno privatizirali zelenu površinu
oznake 993/1 koja je u vlasništvu Grada Senja na način da su izgradili potporni zid dužine 43
metra, a čija visina varira od 1,95 do 3 metra te bočni zid u dužini od 8 metara sa ogradnim
vratima koja su osigurali lancima te se ne može pristupiti navedenoj zelenoj površini. Površina
navedene čestice iznosi cca 400 m2, a na istoj Željko Šimunović godinama odlaže trupce koji
se i sada nalaze na predmetnoj čestici. Vijećnik Dešić nakon navedenog postavlja dva pitanja i
to hoće li institucije Grada izvršiti uviđaj i hoće li navedena četica postati dostupna svima te
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hoće li se ukloniti ogradna vrata i hoće li se naložiti Željku Šimunoviću da ukloni trupce koji
se nalaze na čestici? Navodi da su sumještani spremni sami u svom trošku ukloniti navedeno
jer se nastavno na predmetnu česticu, točnije s gornje strane potpornog zida nalazi zelena
površina uređena zajedno od strane komunalnog društva i sumještana. Radi se o tome da u tom
dijelu naselja ima petnaestak male djece koja se tu svakodnevno druže i ne treba niti zamisliti
što bi se dogodilo kada bi netko od djece pao sa zida. Investicija u vidu postavljanja zaštitne
ograde bi iznosila otprilike dvadesetak tisuća kuna i smatra da to ne bi trebao biti problem za
Grad Senj već samo dobra volja, kaže vijećnik Dešić. U zapisnik je vijećnik Dešić priložio slike
predmetne površine kako bi se što podrobnije vidjelo o čemu se radi.
Gradonačelnik Tomljanović odgovara vijećniku Dešiću da je upoznat sa predmetnim
sporom te da situacija oko navedenog zida datira još od ranih devedesetih godina prošlog
stoljeća što je daleko prije njegovog mandata. Kaže da su spomenuti građani predali zahtjev za
uvrštenjem navedene zelene površine u građevinsku zonu te su isti spremni otkupiti predmetnu
površinu. Navodi da će ogradu na zidu nastojati postaviti u što kraćem roku kako bi sigurnost
djece i ostalih građana naselja Trbušnjak bila osigurana.
Vijećnik Dešić se zahvalio gradonačelniku jer je rekao da će Grad u dogledno vrijeme
postaviti zaštitnu ogradu, ali ga još zanima hoće li Grad poduzeti mjere kojima će navedena
zelena površina biti dostupna svim građanima Grada Senja i naselja Trbušnjak. Napominje da
se trenutno ne može pristupiti istoj. Ukoliko se u naredno vrijeme dogodi dokup predmetne
čestice, smatra da onda neće biti potrebno raspravljati o ovoj problematici jer je, naravno,
privatno vlasništvo „svetinja“.
Gradonačelnik je zaključno rekao da će stručne službe Grada napraviti sve kako bi
navedena površina postala dostupna svim građanima Grada Senja.
Vijećnik Dešić postavio je i drugo pitanje, a vezano za pismeni odgovor koji nije još
dobio. Radi se o popisu sudskih sporova koje trenutno vodi Grad Senj. Navodi da po Gradu
kruže različite priče oko „famoznog“ sudskog spora koji Grad Senj vodi sa tvrtkom Regulus te
ga zanima točan iznos duga, je li Grad zaista u blokadi, je li pod ovrhom, je li istina da je
Regulus postao vlasnik nekih nekretnina, ukoliko je, koje su to nekretnine, postoji li neka
nagodba ili korespodencija sa tvrtkom Regulus u svezi vraćanja duga te postoji li kakav plan
Grda Senja o istome. Vijećnika Dešića zanimaju točne informacije oko navedenog.
Gradonačelnik Jurica Tomljanović odgovorio je vijećniku Dešiću kako je sudski spor
završio u korist tvrtke Regulus, a iznos duga s datumom 9. rujna 2021. g. je 30.840.000,00 kn.
Kaže da je Grad Senj dobio prvostupanjsku presudu te je potom Županijski sud u Velikoj Gorici
istu preinačio u korist tvrtke Regulus. Potom je Vrhovni sud RH odbio izvanredni pravni lijek,
odnosno reviziju koju je zatražio Grad Senj. Dakle sudska presuda je sada pravomoćna. Navodi
kako je održan jedan sastanak s tvrtkom Regulus u svibnju ove godine u svezi naplate nastalog
duga, ali konkretne nagodbe oko svega nije bilo. U svezi daljnjih postupaka kaže da je Grad u
kontaktu sa Ministarstvom financija, kaže da je o svemu upoznat i župan te ostala mjerodavna
tijela koja o tome trebaju znati te će se vidjeti u kojem pravcu će sve skupa ići. Nadalje kaže da
ovrhe postoje, tvrtka Regulus je blokirala neka zemljišta Grada Senja, primjerice parcelu na
Škveru, Autokamp Raču, čak i pomorsko dobro kojeg po zakonu ne mogu biti vlasnici.
Gradonačelnik također podsjeća da navedeni spor datira od 2004. godine, a na njemu i
suradnicima je vidjeti da se na što bezbolniji način za Grad Senj predmetni dug i vrati. Također
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se nada da će Sud obzirom na sudsku praksu odrediti mjesečne anuitete kojima će se dug
otplaćivati.
Za riječ se potom javio vijećnik Željko Nekić te kaže da mu je nakon ovakvog odgovora
teško postavljati bilo kakva pitanja vezana uz financije, ali mora se nastaviti i dalje funkcionirati
pa pita, budući da su svi imali sličan predizborni program, što je sa obećanim povećanjem
naknade rodiljama. Slijedom toga moli da se za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremi
točka o istome budući se navedeno obećalo, a smatra da su to sugrađanke i zaslužile.
Drugo pitanje vijećnika Nekića odnosilo se povećan broj divljih životinja u Gradu Senju
u svezi čega dobiva brojne upite iz razloga što vodi i Lovačko društvo. Napominje da se radi o
urbanim dijelovima, odnosno ne lovnim površinama, a divljač poput medvjeda radi materijalnu
štetu stanovnicima. Budući je, kaže, o navedenom obavijestio policiju i nadležno ministarstvo,
dobio je odgovor kako je obveza jedinica lokalne samouprave donošenje Programa za zaštitu
divljači na površinama koje nisu lovište. Napominje da je rok za navedeno bio kraj prosinca
2020. godine te se nakon izrade Pravilnika potpisuje ugovor sa lovačkim društvom ili drugom
institucijom koja će se o tome brinuti dok šteta koju počini divljač plaća jedinica lokalne
samouprave. Zaključno apelira da se navedeno što prije učini.
Gradonačelnik Tomljanović vezano za rodiljne naknade odgovorio je da će se razmotriti
i nastojati povećati Proračunom za 2022. godinu. Što se tiče divljači u urbanim sredinama kaže
da to nije problem samo u Senju već i u drugim gradovima. Kaže da su poduzete određene
radnje u smislu micanja kontejnera za otpad baš u predjelu naselja Bunice. Zna da je divljač
progresivna čega smo svi skupa svjedoci te smatra da je navedeni problem veoma bitan.
Gradonačelnik kaže da će provjeriti zakonske odredbe vezane za izradu navedenog Programa i
ukoliko isti nije već napravljen, da će se svakako napraviti. Također napominje da će se ljudima
kojima je učinjena šteta, ista podmiriti.
Vijećnica Sandra Šarić Samaržija pita u kojoj je fazi Prostorni plan Grada Senja, mogu
li se još uvijek davati prijedlozi i zna li se, barem okvirno, datum javne rasprave.
Drugo pitanje vijećnice Šarić Samaržija odnosilo se za turistički dio, odnosno o lošim
recenzijama vezano za ne održavanje bilo kakvih manifestacija čitavo ljeto. Smatra da bez
obzira na virus COVID radilo se o ljetnom razdoblju kada se manifestacije odvijaju na
otvorenom, a moglo se isto organizirati uz posjedovanje covid potvrda ili negativnog testa.
Zaključuje kako je žalosno da se ništa nije održalo, a moglo je.
Gradonačelnik Tomljanović odgovorio je vijećnici Šarić Samaržija da je što se tiče
prostornih planova prvi na redu Sveti Juraj jer o tome ovisi aglomeracija Sveti Juraj te da će
sljedeći tjedan biti održan sastanak o istome sa izvođačem, odnosno jednom tvrtkom iz Rijeke.
Za Prostorni plan Grada Senja još uvijek se primaju primjedbe te će se kroz listopad održati
sastanak sa izvođačem, odnosno tvrtkom iz Zagreba. Smatra da će početkom iduće godine biti
prva javna rasprava u vezi Prostornog plana Grada Senja. Radi se o problemu što prethodno
izrađene podloge više nisu adekvatne te treba krenuti u ponovnu izradu i financiranje istih. Kaže
da je svjestan potreba i važnosti ove problematike za razvoj Grada Senja kako bi se riješili
problemi kod dokupa ili legalizacije, ali moli za još malo strpljenja.
Na drugo pitanje u svezi manifestacija kaže da se Grad vodio odlukama Stožera koji se
pak vodio odlukama županijskog stožera. Velike manifestacije nisu održane, ali je nekih manjih
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manifestacija ipak bilo. Smatra da je takvo postupanje pridonijelo dobroj epidemiološkoj
situaciji i vrhunskoj turističkoj sezoni.
Nakon što se nitko više nije javio za riječ u aktualnom satu, predsjednik Gradskog vijeća
je zatvorio raspravu.
Prilikom usvajanja Zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja vijećnik Predrag
Dešić iznio je opasku da se kod točke 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Javnog natječaja
za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja u k.o,
Stinica – stan P3 doda da su stanari trenutno u stanu bez valjane pravne osnove.
Također je vijećnik Željko Nekić naglasio da nije kod pitanja o gradonačelniku kao
volonteru ili profesionalcu nije mislio ništa loše osim da bi htio da Grad ima gradonačelnika
profesionalca. Mišljenja je da je netko drugi pobijedio na izborima za gradonačelnika, a
istovremeno je zaposlenik Hrvatskih šuma da ravnatelj to ne bi dopustio. Ali ako direktor u
Zagrebu dopušta ovakvu situaciju, onda je to u redu. Vijećnik Nekić kaže da samo ne bi htio da
gradonačelnik radi takvog rada, odnosno zbog profesionalizma u Hrvatskim šumama i
volonterizma u Gradu Senju istovremeno, ne bi imao problema. Nadovezuje se također na
pitanje u svezi asfaltiranja u Svetom Jurju, a koje je tek naknadno uvršteno u rebalans Proračuna
te kaže da je sad zadovoljan budući mu je rečeno da će dobiti naknadno pisani odgovor.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno
(12«ZA»), usvojilo predloženi Zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 30.
srpnja 2021. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Tomljanović konstatirao je da je o predloženim
točkama dnevnog reda raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise na svojoj 2. sjednici,
održanoj 27. rujna 2021. godine KLASA: 021-05/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-01 te je
o istima Gradskom vijeću Grada Senja dao pozitivna mišljenja.

DNEVNI

RED

1. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA DJEČJEG
VRTIĆA TRAVICA SENJ ZA 2020. GODINU
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA
SENJA ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2021. GODINE
3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU
ULAGANJA U PROJEKT „REKONSTRUKCIJA SPORTSKE DVORANE
ROBERT BARBIĆ – BELI“ – MJERA 7.4.1.
4. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU
ULAGANJA U PROJEKT „REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA S
GARAŽOM“ – MJERA 7.4.1.
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5. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE
ADAPTIRANOG I DOGRAĐENOG DJEČJEG VRTIĆA „TRAVICA“ U SENJU
S PRIPADAJUĆOM OPREMOM, NAMJEŠTAJEM I DIDAKTIKOM
6. PRIJEDLOG ODLUKE O VIII.
NERAZVRSTANIM CESTAMA

IZMJENI I

DOPUNI ODLUKE

O

7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI CILJANE IZMJENE I DOPUNE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ŽRNOVNICA
8. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U K.O.
SVETI JURAJ
9. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA
SENJA U K.O. SENJ
10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA
PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA
KUPOPRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA
11. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U K.O.
SENJ
12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUDACA
POROTNIKA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U RIJECI

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu usvojilo predloženi Dnevni red.
Rasprava po točkama usvojenog Dnevnog reda:
1. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA DJEČJEG
VRTIĆA TRAVICA SENJ ZA 2020. GODINU
Predlagatelj Izvještaja o realizaciji godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Travica Senj za
2020. godinu je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog
razmotrio dana 23. rujna 2021. godine. O predmetnom Izvještaju o realizaciji godišnjeg plana
i programa Dječjeg vrtića Travica Senj za 2020. godinu raspravljao je Odbor za Statut,
poslovnik i propise na svojoj 2. sjednici, održanoj 27. rujna 2021. godine, KLASA: 021-05/2102/13, URBROJ: 2125-03/01-21-01, 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 nitko se nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
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ZAKLJUČAK
(KLASA: 601-01/21-01/11 , URBROJ: 2125-03/01-21-03 )
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA
SENJA ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2021. GODINE
Predlagatelj Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
Gradskog vijeća Grada Senja za drugo polugodište 2021. godine je gradonačelnik Grada Senja
Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 23. rujna 2021. godine. O
predmetnom Prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka Gradskog vijeća Grada Senja za drugo polugodište 2021. godine raspravljao je Odbor
za Statut, poslovnik i propise na svojoj 2. sjednici, održanoj 27. rujna 2021. godine, KLASA:
021-05/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela, nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 021-01/21-01/04, URBROJ: 2125-03/01-21-01 )
3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU
ULAGANJA U PROJEKT „REKONSTRUKCIJA SPORTSKE DVORANE
ROBERT BARBIĆ – BELI“ – MJERA 7.4.1.
Predlagatelj Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt „Rekonstrukcija
Sportske dvorane Robert Barbić – Beli“ – mjera 7.4.1. je gradonačelnik Grada Senja Jurica
Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 23. rujna 2021. godine. O predmetnom
Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt „Rekonstrukcija
Sportske dvorane Robert Barbić – Beli“ – mjera 7.4.1. raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik
i propise na svojoj 2. sjednici, održanoj 27. rujna 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/13,
URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela, nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 302-02/21-01/19, URBROJ: 2125-03/01-21-01)
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4. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU
ULAGANJA U PROJEKT „REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA S
GARAŽOM“ – MJERA 7.4.1.
Predlagatelj Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt „Rekonstrukcija
Vatrogasnog doma s garažom“– mjera 7.4.1. je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović,
koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 23. rujna 2021. godine. O predmetnom Prijedlogu
Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt „Rekonstrukcija Vatrogasnog
doma s garažom“– mjera 7.4.1. raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 2.
sjednici, održanoj 27. rujna 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/13, URBROJ: 2125-03/0121-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela, nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Željko Nekić rekao je da mu je drago da se ulaže,
ali misli da Krasno ima noviji dom nego Senj pa pita što je sa Vatrogasnim domom u Senju,
hoće li se izmjestiti ili će se postojeći rekonstruirati.
Gradonačelnik Tomljanović kaže da je u Senju problem prostorno planska dokumentacija koja
je inicirana i predmetna točkasta izmjena je trenutno na odobrenju u Ministarstvu kulture.
Lokacija novog Vatrogasnog doma je ispod Industrijske zone u Senju. Kada se dobije navedeno
odobrenje, krenut će se u izradu projektne dokumentacije.
Nakon što se nitko više nije javio za riječ predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 302-02/21-01/20, URBROJ: 2125-03/01-21-01)

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE
ADAPTIRANOG I DOGRAĐENOG DJEČJEG VRTIĆA „TRAVICA“ U SENJU
S PRIPADAJUĆOM OPREMOM, NAMJEŠTAJEM I DIDAKTIKOM
Predlagatelj Odluke o davanju na upravljanje i održavanje adaptiranog i dograđenog Dječjeg
vrtića „Travica“ u Senju s pripadajućom opremom, namještajem i didaktikom je gradonačelnik
Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 23. rujna 2021.
godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke o davanju na upravljanje i održavanje adaptiranog i
dograđenog Dječjeg vrtića „Travica“ u Senju s pripadajućom opremom, namještajem i
didaktikom raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 2. sjednici, održanoj
27. rujna 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom
dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Mislav Bilović, dipl.iur., savjetnik –
koordinator za kulturu i društvene djelatnosti, nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 601-01/21-01/10 , URBROJ: 2125-03/01-21-01)
6. PRIJEDLOG ODLUKE O VIII.
NERAZVRSTANIM CESTAMA

IZMJENI I

DOPUNI

ODLUKE

O

Predlagatelj Odluke o VIII. izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama je gradonačelnik
Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 23. rujna 2021.
godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke o VIII. izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim
cestama raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 2. sjednici, održanoj 27.
rujna 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao
pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela, nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Željko Nekić pohvalivši investiciju od strane
HEP-a jer time Grad Senj i okolna naselja samo od istoga mogu profitirati. Nadalje ga zanima
evidencija svih nerazvrstanih cesta, zanima ga je li Grad Senj evidentirao sve svoje ulice, jesu
li ulice u vlasništvu Grada Senja. Pita iz razloga što su spojne ulice kao primjerice između
Kaetana Knežića i Višala uslijed nekih pravnih sporova došle u drugačiju poziciju te smatra da
je Grad po zakonu dužan evidentirati sve svoje ulice. Navodi kako bi htio da ga se o istom
izvijesti.
Nakon što se nitko više nije javio za riječ predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 340-03/21-01/08, URBROJ: 2125-03/01-21-01)

7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI CILJANE IZMJENE I DOPUNE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ŽRNOVNICA
Predlagatelj Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja turističke
zone Žrnovnica je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog
razmotrio dana 23. rujna 2021. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke o izradi ciljane
izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja turističke zone Žrnovnica raspravljao je Odbor
za Statut, poslovnik i propise na svojoj 2. sjednici, održanoj 27. rujna 2021. godine, KLASA:
021-05/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela, nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 053-02/21-01/14, URBROJ: 2125-03/01-21-04)
8. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U K.O.
SVETI JURAJ
Predlagatelj Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Sveti Juraj je gradonačelnik Grada
Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 23. rujna 2021. godine.
O predmetnom Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Sveti Juraj
raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 2. sjednici, održanoj 27. rujna 2021.
godine, KLASA: 021-05/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno
mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Maja Matičić, mag.iur., savjetnik –
koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 940-01/21-01/27, URBROJ: 2125-03/01-21-05)
9. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA
SENJA U K.O. SENJ
Predlagatelj Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Senja u k.o. Senj je gradonačelnik
Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 23. rujna 2021.
godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Senja u k.o.
Senj raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 2. sjednici, održanoj 27. rujna
2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao
pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Maja Matičić, mag.iur., savjetnik –
koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Hrvoje Bezjak pitavši da mu se pojasni točno o
kojim se česticama radi.
Službenica Matičić je vijećniku Bezjaku pojasnila da se radi o naselju Lopica.
Nakon što se nitko više nije javio za riječ predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 940-02/21-02/16, URBROJ: 2125-03/01-21-02)
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10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA
PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA
KUPOPRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA
Predlagatelj Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za prikupljanje
pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja je gradonačelnik Grada
Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 23. rujna 2021. godine.
O predmetnom Prijedlogu Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za
prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja raspravljao je
Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 2. sjednici, održanoj 27. rujna 2021. godine,
KLASA: 021-05/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Maja Matičić, mag.iur., savjetnik –
koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 940-02/21-02/16, URBROJ: 2125-03/01-21-05)
11. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U K.O.
SENJ
Predlagatelj Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Senj je gradonačelnik Grada Senja
Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog razmotrio dana 23. rujna 2021. godine. O
predmetnom Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Senj raspravljao je
Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 2. sjednici, održanoj 27. rujna 2021. godine,
KLASA: 021-05/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Maja Matičić, mag.iur., savjetnik –
koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise, nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 940-01/21-01/40, URBROJ: 2125-03/01-21-02)
12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUDACA
POROTNIKA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U RIJECI
Predlagatelj Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog
suda u Rijeci je Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Senja, a gradonačelnik
Grada Senja Jurica Tomljanović je predmetni Prijedlog razmotrio dana 23. rujna 2021. godine
te o istome dao pozitivno mišljenje. O predmetnom Prijedlogu Zaključka o prijedlogu za
imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci raspravljao je Odbor za
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Statut, poslovnik i propise na svojoj 2. sjednici, održanoj 27. rujna 2021. godine, KLASA: 02105/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Roberta Vrban Mujakovć,
bacc.admin.publ., predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, nakon čega je otvorena rasprava.
U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (12
«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 021-04/21-01/01, URBROJ: 2125-03/01-21-06)
Sjednica je zaključena u 16,45 h.

Zapisnik sastavila:
Nikolina Dabac, univ.bacc.rel.int.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Željko Tomljanović
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