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Z A P I S N I K 

 

4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA, 
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Z A P I S N I K 

 

4. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 23. prosinca 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 svih 13 vijećnika te otvorio sjednicu 

kojom i sam predsjedava.  

Nakon uvodnog pozdrava predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu u aktualnom 

satu. U aktualnom satu za riječ se javio vijećnik Predrag Dešić komentirajući kako je dobio 

pisani odgovor na njegovo pitanje na prethodnoj sjednici te ga interesira da li je došlo do pomaka 

u sudskom sporu Grada Senja s tvrtkom „Regulus“. Vijećnik Dešić također ima primjedbu na 

odgovor a vezano za zelenu površinu i postavljenje ograde na zidu, te kako je prošlo već 90 dana 

a ograda nije postavljena, te ga zanima i pita Gradonačelnika s kojom tvrtkom je dogovoreno 

postavljanje ograde i kada će biti postavljena. Nadalje vijećnik Dešić komentira kako je dobio 

prijetnje od strane Željka Šimunovića te da je u zadnje vrijeme sniman s mobitelom dok šeta po 

ulici i razmišlja o privatnoj tužbi.  

Na opasku predsjednika Gradskog Vijeća Grada Senja Željka Tomljanovića kako to nije 

tema sjednice, vijećnik Dešić zaključuje da nije zadovoljan odgovorima, tj. reakcijom Grada 

Senja na njegova postavljena pitanja.  

Za riječ se nadalje javila vijećnica Rosanda Bilović s prijedlogom da se sjednice vijeća 

Grada Senja češće održavaju kako dnevni red ne bi bio tako opsežan. Nadalje ima pitanje za 

Gradonačelnika zašto u dnevnom redu nema Odluke za raspisivanje mjesnih izbora i hoće li se 

raspisati. Gradonačelnik Jurica Tomljanović odgovara da je Grad Senj pokrenuo proceduru za 

raspisivanje mjesnih odbora, te da će na sljedećoj sjednici koju očekuje krajem siječnja 2022. 

godine izglasati proceduru za izbor mjesnih odbora.  

Za riječ javio vječnik Željko Nekić s pitanjem da li je moguće materijale za sjednicu 

Gradskog Vijeća dobiti u pisanom obliku, bar u jednom primjerku na adresu predsjednika kluba 

vijećnika, navodeći kako je nezgodno sjednicu pratiti preko dlanovnika. Sljedeće pitanje vijećnik 

Nekić postavlja u ime Jedriličarskog kluba Senj te ga zanima hoće li po dovršetku zgrade Lučke 

uprave Senj i njenog stavljanja u upotrebu JK Senj ostati na istom prostoru i u koliko neće hoće 

li dobiti novu lokaciju za svoj poslovni prostor.  

Gradonačelnik Tomljanović odgovara da će sljedeći put materijale za sjednicu Gradskog 

Vijeća dobiti u pisanom obliku, a vezano za pitanje u vezi JK Senj odgovara da je i Grad Senj 

dobio isto pitanje od JK Senj, te da je to pomorsko dobro i čestica na kojoj se nalazi zgrada i 

objekti u nadležnosti Lučke uprave Senj, te napominje da Grad Senj s time nema ništa kako za 



sada stvari stoje, te će se morati pridržavati prostorno planske dokumentacije. Gradonačelnik 

Tomljanović je istaknuo kako podržava rad svih udruga i klubova na području Grada Senja te će 

nastojati pomoći u osiguranju prostora za JK Senj. 

Na dalje za riječ se javio vijećnik Hrvoje Bezjak postavivši pitanje kada će biti završena 

dokumentacija u vezi kanalizacije i vodovoda u Svetom Jurju, komentirajući kako to traje već 

jako dugo i da je to veliki i opasan problem za naselje zbog fekalija , te mogućih bolesti, te traži 

odgovor Gradonačelnika u pisanom obliku. Vijećnik Bezjak na dalje ima pitanje koliko je 

novaca do sad potrošeno u poduzetničku zonu „Cestarska kuća“ te zašto nije u funkciji i nema 

uporabnu dozvolu nakon toliko godina.  

Gradonačelnik Jurica Tomljanović je odgovorio kako je projektna dokumentacija za 

aglomeraciju Sveti Juraj dovršena i da su troškovi u vezi toga podmireni navodeći da je drugi 

problem UP-u Svetog Jurja koji je u izradi te da će kroz veljaču 2022. biti spremno. 

Gradonačelnik na dalje odgovara kako s industrijskom zonom „Cestarska kuća“ Grad Senj ima 

problema s uporabnom dozvolom jer je došlo do određenih propusta prilikom iskolčenja ceste te 

da su u Proračunu za 2022. godinu planirana sredstva za projektnu dokumentaciju za usklađenje 

istog problema.  

Za riječ se potom javio vijećnik Dean Orlić s pitanjem da li je istina da Pavlinski trg 

nema uporabnu dozvolu, te također ga zanima zašto ured katastra u Senju nama voditelja već 

više od godinu dana i da li Gradonačelnik namjerava poduzeti nešto po tom pitanju. 

Gradonačelnik odgovara da je katastar pod ingerencijom Državne geodetske uprave te 

nakon kontakta s ravnateljom Šantekom dobio je naznake da će se to riješiti. Gradonačelnik 

odgovara da je na Pavlinskom trgu  problem u šahti kod kafića „Mirakul“ te da će se to vrlo brzo 

riješiti. 

Za riječ se na dalje javio vijećnik Predrag Dešić s pitanjem zašto na cesti NC82 (Splitska 

ulica) nema niti jednog znaka ograničenja brzine a istom upravlja Grad Senj i predlaže da se isto 

napravi. Vijećnik Dešić na dalje pita da mu se dostavi popis svih nekretnina u vlasništvu Grada 

Senja a na području Grada Senja s napomenom za svaku nekretninu da li je u upotrebi ili ne, te 

ako je u upotrebi tko je koristi, kolika je naknada za korištenje, na koji je rok data nekretnina na 

korištenje te da li korisnik nekretnine ima duga prema Gradu Senju. Vijećnik Dešić traži da mu 

se odgovor na to pitanje zbog opsežnosti dostavi u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Jurica Tomljanović odgovara da se pitanje ceste NC82 rješava te da će se 

napraviti prometni elaborat i temeljem istog riješiti taj problem, te napominje da će se raditi 

šetnica „Komunalac – Art“.  

Za riječ se javila vijećnica Sandra Šarić Samaržija s pitanjem koliko je koštala projektna 

dokumentacija za kandidiranje projekta adaptacije i obnove Školsko Sportske dvorane i 

vatrogasnog doma u Krasnu. Sljedeće pitanje vijećnice je zašto se nije održala niti jedna 

manifestacija u tekućoj godini i zašto u Gradu Senju nije organiziran Advent, navodeći da se ista 

održala u gotovo svim drugim gradovima i općinama te da je Grad Senj uvijek bio perjanica 



događanja te predlaže da se ljetne i zimske manifestacije „vrate“ u Grad Senj kao i Advent 

sljedeće godine. 

Gradonačelnik Tomljanović odgovara da su oba projekta kandidirana te da je projektna 

dokumentacija koštala 188.000,00 kn i 144.000,00 kn, te da na kandidaturi Grad Senj nije prošao 

jer nije skupio dovoljan broj bodova, te da će projektna dokumentacija biti iskorištena prilikom 

drugih natječaja. Gradonačelnik odgovara da je Grad Senj u vezi manifestacija napravio sve što 

je mogao u financijskim okvirima za tekuću godinu i složio se da po tom pitanju Grad Senj može 

i bolje.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno 

(13«ZA»),  usvojilo Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 28. rujna 2021. 

godine, u predloženom tekstu. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Tomljanović konstatirao je da je o predloženim 

točkama dnevnog reda raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, 

održanoj 22. prosinca 2021. godine KLASA: 021-05/21-02/14,  URBROJ: 2125-03/01-21-01 te 

je o istima Gradskom vijeću Grada Senja dao pozitivna mišljenja. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Tomljanović predložio je da se 31. točka 

predloženog dnevnog reda 

„31. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA 

PODRUČJU GRADA SENJA“ izostavi s dnevnog reda  jer potrebna dokumentacija za izradu 

natječaja nije došla iz Ministarstva. Slijedom navedenog predložena točka 32. PRIJEDLOG 

ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA 

PODRUČJU GRADA SENJA postaje točkom 31. i tako dalje redom. 

 

 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. KONSOLIDIRANI POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

GRADA SENJA ZA 2021. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE 

 

2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH 

PROGRAMAGRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 

2021. GODINE 

 

3. PRIJEDLOG III IZMJENA I DOPUNA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA 

GRADA SENJA ZA 2021. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE 

 



4. PRIJEDLOG III IZMJENA I DOPUNA PLANARAZVOJNIH PROGRAMA 

GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE 

 

5. PRIJEDLOG III IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

 

6. PRIJEDLOG III IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

 

7. PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA GRAĐEVINA 

ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM ZA 2021. GODINU 

 

8. PRIJEDLOG III IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU 

 

9. PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

GRADA SENJA ZA 2021. GODINU 

 

10. PRIJEDLOG KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2022. 

GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE 

 

11. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA 

RAZDOBLJE 2022. – 2024. GODINE 

 

12. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2022. 

GODINU 

 

13. PRIJEDLOG PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2022. GODINU 

 

14. PRIJEDLOGPROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2022. GODINU 

 

15. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA 

NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2022. GODINU 

 

16. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA 

ZA 2022. GODINU 

 

17. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

SENJA ZA 2022. GODINU 

 

18. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2022. 

GODINU  

 



19. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI V IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG 

PLANA UREĐENJA GRADA SENJA 

 

20. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU 

 

21. PRIJEDLOG ANALIZE STANJA ZA 2021. I GODIŠNJI PLAN SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE ZA 2022. S FINANCIJSKIM UČINCIMA 

ZATROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

 

22. PRIJEDLOG SMJERNICA ZA RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2022. -2025. GODINE 

 

23. PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2022. GODINE GODINOM 

SENJSKOG KNJIŽEVNIKA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA NA RAZINI 

GRADA 

 

24. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I NAČINU RADA RADNIH TIJELA 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA 

 

25. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU – RADIO 

SENJ D.O.O. – INFORMACIJA 

 

26. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU – GRADSKO KOMUNALNO 

DRUŠTVO SENJ D.O.O. – INFORMACIJA 

 

27. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU – VODOVOD I ODVODNJA 

D.O.O. SENJ – INFORMACIJA 

 

28. IZVJEŠĆE O NAKNADI ZA RAZVOJ VODOVODA I ODVODNJE d.o.o. SENJ - 

INFORMACIJA 

 

29. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO 

NATJEČAJU/OBAVIJESTI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOPRODAJU 

NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA SENJA NA PODRUČJU K.O. STINICA 

KOJI NATJEČAJ/OBAVIJEST JE BIO OBJAVLJEN  U NOVI LIST DANA 

17.09.2021. GODINE, U NARAVI STAN P1 

 

30. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO 

NATJEČAJU /OBAVIJESTI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA 

KUPOPRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA SENJA NA 

PODRUČJU K.O. STINICA KOJI NATJEČAJ/OBAVIJEST JE BIO 

OBJAVLJEN  U NOVI LIST DANA 17.09.2021. GODINE, U NARAVI STAN P3 

 
 



31. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA SENJA  
 

32. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 

UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU 

REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA SENJA 

 

33. PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O 

OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI U SVRHU IZGRADNJE PARALELNOG 

CJEVOVODA NA DIONICI PK „LOKVE“ – PK „STINICA“ I UREĐAJA 

„HRMOTINE“ – PK „LOKVE“, II. FAZE DIONICE  PK „LOKVE“ – PK 

„STINICA“ 

34. PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O 

OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI U SVRHU IZGRADNJE PARALELNOG 

CJEVOVODA NA DIONICI PK „LOKVE“ – PK „STINICA“ I UREĐAJA 

„HRMOTINE“ – PK „LOKVE“, III. FAZE DIONICE „UREĐAJ HRMOTINE“ – 

PK „LOKVE“  
 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (12 

„ZA“ , 1 „PROTIV“)  u predloženom tekstu usvojilo predloženi Dnevni red. 

Rasprava po točkama usvojenog Dnevnog reda: 

 

Gradsko vijeće Grada Senja je jednoglasno (13«ZA») usvojilo prijedlog  predsjednika Gradskog 

vijeća Željka Tomljanovia da se točke 1. i 2. objedine, u obrazloženju. 

 

1. KONSOLIDIRANI POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

GRADA SENJA ZA 2021. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE 

 

Predlagatelj Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Senja za 2021. 

godinu je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, dipl. Ing. šum. koji je predmetnu točku 

razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je 

Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, 

KLASA: 021-05/21-02/14, 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 u ime kluba vijećnika stranke 

LIPO te utvrdio kako su oni postali vijećnici nakon tog razdoblja i zbog toga će njihov klub 

vijećnika ostati uzdržan po pitanju točke 1. i 2. ove sjednice. Sljedeći se za riječ javio vijećnik 

Hrvoje Bezjak komentirajući industrijska zonu Cestarska kuća kako mu nije jasno gdje su 

potrošena sredstva, zahtijevajući objašnjenje za građane za isto. Jure Tomljanović, dipl. oec., 



pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dao je objašnjenje kako pod Zonu Cestarska kuća spada 

i dio Ulice D.T. Gavrana te kao kapitalni projekt Grad Senj je kroz ta sredstva financirao dio iste. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (8 „ZA“ 5 

„UZDRŽANIH“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

IZVJEŠTAJ 

(KLASA: 400-06/21-01/12, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH 

PROGRAMAGRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. 

GODINE 

 

Predlagatelj Polugodišnjeg izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa grada Senja za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine je gradonačelnik Grada Senja Jurica 

Tomljanović, koji je predmetnu točku razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj 

točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, 

održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, 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 13 vijećnika, Vijeće je većinom (8 „ZA“ 

5 „UZDRŽANIH“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

. 

IZVJEŠTAJ 

(KLASA: 400-06/21-01/12, URBROJ: 2125-03/01-21-04) 

 

Gradsko vijeće Grada Senja je jednoglasno (13«ZA») usvojilo prijedlog  predsjednika Gradskog 

vijeća Željka Tomljanovia da se točke 3. i 4. objedine, u obrazloženju. 

 

3. PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA 

GRADA SENJA ZA 2021. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE 

 

Predlagatelj Prijedloga III. izmjena i dopuna Konsolidiranog Proračuna grada Senja za 

2021. godinu uz obrazloženje je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je 

predmetnu točku razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda 

raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 

2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, 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 Predrag Dešić s pitanjem zašto je Grad 

Senj povećao u proračunu ostale nespomenuti rashode poslovanja i zašto je iz istoga Grad Senj 

morao platiti kaznu fondu za zaštitu okoliša.  

Gradonačelnik Jurca Tomljanović je objasnio kako su to penali za nevođenje evidencije o 

razvrstavanju otpada iz 2017., 2018. i 2019. g. te kako se to moralo platiti da bi Grad Senj mogao 

aplicirati na natječaje za sanaciju deponija u naselju Trbušnjak i izgradnju podzemnih spremnika 

za otpad, te ostale komunalne infrastrukture.  

Sljedeći se za riječ javio vijećnik Dean Orlić s pitanjem da mu se objasni stavka „sanacija 

divljih odlagališta“, te što je sadržano u toj sanaciji. Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela objasnio je Grad Senj svake godine do sad planirao sredstva za 

sanaciju divljih odlagališta a ove godine Grad Senj je aplicirao na natječaj fonda za zaštitu 

okoliša s projektom rješavanja divljeg deponija u naselju Trbušnjak u vrijednosti od milijun kuna 

od toga Grad sudjeluje s četiristo tisuća a fond sudjeluje sa šesto tisuća, te da je izrađena 

projektna dokumentacija koju je fond odobrio, te u siječnju po dozvoli fonda Grad Senj će 

raspisati javni natječaj za izvođača sanacije tog deponija. Vijećniku Orliću nije jasno zašto je to 

planirano za 2021. godinu a sredstva će biti u 2022. godini. Gradonačelnik Jurica Tomljanović je 

objasnio da se u tekućoj godini mora planirati da bi se u idućoj moglo aplicirati. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (8 „ZA“,  

3 „PROTIV“ i 2 “UZDRŽANIH“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeće 

 

III. IZMJENA I DOPUNA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 

2021. GODINU  

(KLASA: 400-06/21-01/13 , URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

4. PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 

GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE 

 

Predlagatelj Prijedloga III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa grada Senja za razdoblje 

2021. – 2023. godine je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu točku 

razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je 

Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, 

KLASA: 021-05/21-02/14, 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 i nakon čega je otvorena rasprava. 

 

U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Željko Nekić komentirajući naslov 4. točke 

i konstatirao da pod tim naslovom on misli pod „razvojnom“ otvaranje novih radnih mjesta, 

otvoriti gospodarske aktivnosti, koja će drastično povećati izgled grada u turističkom i 

komunalnom smislu. Pohvalio je trg Cimitar i zanima ga što će se na istom dalje raditi i na 

temelju kojih odluka i na koji način će se rješavati fasade u centru grada. Komentirao je i divlja 

odlagališta otpada i predložio da se taj posao prepusti udrugama Grada Senja. Vijećnika Nekića 

zanima koliko je novčanih obveza izvršeno prema stipendistima Grada Senja. Vijećnika Nekića 



zanima kako i preko koga se vrši čišćenje plaža Grada Senja. Vijećnik Nekić također komentira 

kako je izdvajanje za plan razvojnih programa Grada Senja novčano vrlo malo ako se Grad 

stvarno misli bolje razvijati. 

Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovara 

kategorički kako Plan razvojnih programa Grada Senja nije strateški dokument, već je to 

sukladno zakonu dokument koji prati Proračun grada Senja te je povezan s Proračunom Grada 

Senja i strategijom Grada Senja koji trenutno važi te da je to dokument koji povezuje projekte, 

aktivnosti i programe sa samom strategijom, te da novim zakonom taj dokument se više neće 

donositi te ga mijenja drugi dokument koji će donositi gradonačelnici i načelnici na razdoblje od 

četiri godine. U Trg Cimitar će se u 2022. godini uložiti 350 tisuća kuna ali nakon izgradnje 

Kuće Senjskih književnika. Tomljanović također navodi da je Plan za 2022. i 2023. donesen uz 

Proračun za 2021. godinu i da se sada ne može mijenjati u tekućoj godini. 

Gradonačelnik Jurica Tomljanović se složio sa vijećnikom Željkom Nekićem da se u 

razvoj Grada Senja treba više ulagati te također pojasnio da se sada puno ulaže u infrastrukturne 

projekte referirajući se na vodovod Bočak, ulicu D.T. Gavrana obrazloživši iste. Gradonačelnik 

se složio s izlaganjem pročelnika Tomljanovića. 

Vijećnik Željko Nekić ponavlja pitanja o fasadama u Gradu Senju, kako to riješiti i 

pitanje o obvezama prema stipendistima Grada Senja. 

Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovara da je 

prihod od spomeničke rente namijenjen za sufinanciranje fasada u staroj jezgri grada kao jednoj 

cjelini zaštićenoj po konzervatorskom odjelu. Tomljanović objašnjava kako grad prikuplja 

spomeničku rentu ali da to još uvijek nije dovoljno za sufinanciranje izrade fasada privatnih 

vlasnika nekretnina u staroj jezgri grada pa prema tome i raspisivanju natječaja za isto te se nada 

da će grad uspjeti u sljedećoj godini prikupiti sredstva i realizirati to pitanje. Pročelnik 

Tomljanović odgovara na pitanje o stipendijama i objašnjava da je planirano 230 tisuća kuna i da 

je sve isplaćeno za proteklo razdoblje. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (8 „ZA“ 

, 3 „PROTIV“ i 2 “UZDRŽANIH“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

PLAN 

(KLASA: 400-06/21-01/18, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

Gradsko vijeće Grada Senja je jednoglasno (13«ZA») usvojilo prijedlog  predsjednika Gradskog 

vijeća Željka Tomljanovia da se točke 5., 6., 7. i 8. objedine, u obrazloženju. 

 

5. PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu točku 

razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je 

Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, 

KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 



Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Anđelka Tomljanović, dipl. ing.građ., 

savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo i Jure Tomljanović, 

dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (8 „ZA“ 

i 5 “UZDRŽANIH“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

PROGRAM 

(KLASA: 363-02/21-01/29, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

 

6. PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu točku 

razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je 

Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, 

KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Anđelka Tomljanović, dipl. ing.građ., 

savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo i Jure Tomljanović, 

dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (8 „ZA“ 

i 5 “UZDRŽANIH“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

PROGRAM 

(KLASA: 363-02/21-01/30, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

7 PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA GRAĐEVINA 

ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa građenja građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom za 2021. godinu je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je 

predmetnu točku razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda 

raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 

2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao 

pozitivno mišljenje. 



Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Anđelka Tomljanović, dipl. ing.građ., 

savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo i Jure Tomljanović, 

dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (8 „ZA“ 

i 5 “UZDRŽANIH“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

PROGRAM 

(KLASA: 363-02/21-01/31, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

8, PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj Prijedloga III. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2021. godinu je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu točku 

razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je 

Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, 

KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Anđelka Tomljanović, dipl. ing.građ., 

savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo i Jure Tomljanović, 

dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (8 „ZA“ 

i 5 “UZDRŽANIH“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

PROGRAM 

(KLASA: 363-02/21-01/36, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

9. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

GRADA SENJA ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba grada Senja za 2021. 

godinu je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu točku razmotrio 

dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, 

poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-

05/21-02/14, 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. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 



 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (8 „ZA“ 

i 5 “UZDRŽANIH“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

PROGRAM 

(KLASA: 402-05/21-01/01, URBROJ: 2125-03/01-21-04) 

 

 

Gradsko vijeće Grada Senja je jednoglasno (13«ZA») usvojilo prijedlog  predsjednika Gradskog 

vijeća Željka Tomljanovia da se točke 10., 11. i 12. objedine, u obrazloženju. 

 

10. PRIJEDLOG KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2022. 

GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE 

 

Predlagatelj Prijedloga Konsolidiranog Proračuna grada Senja za 2022. godinu i projekcije za 

2023. i 2024. godinu uz obrazloženje je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je 

predmetnu točku razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda 

raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 

2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, 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 Predrag Dešić te postavivši pitanje po kojoj stavci 

u Proračunu su osigurana sredstva naknade za rad upravnih vijeća, povjerenstava, odbora i 

savjetnika referirajući se na smanjenje naknada u 2022. godini za razliku od 2021. godine. Na 

dalje vijećnik Dešić pita zašto je u projekcijama proračuna za 2023. i 2024. godinu stoji da se za 

sanaciju divljih odlagališta smeća za svaku godinu navodi 1.050.000,00 Kn a prethodno se na 

istoj sjednici vijeća govorilo o bitno manjim iznosima od 80.000,00, odnosno 90.000,00 Kn, te 

da mu nije jasno, tj. da brojke ne odgovaraju i da mu se objasni. Na dalje ga zanima zašto je u 

projekcijama proračuna za 2023. godinu navedena adaptacija dječjeg vrtića i koji će se to dio 

adaptirati.Vijećnik Dešić obrazlaže kako će se prema projekcijama Proračuna Park Pjesnika 

rekonstruirati u 2023. i 2024. godini te ga zanima hoće li iznos sredstava predviđen za sanaciju 

biti dovoljan ili će to koštati puno više. 

Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela daje obašnjenje da 

smanjenje sredstava naknade za rad upravnih vijeća, povjerenstava, odbora i savjetnika je 

uslijedilo smanjenjem broja radnih tijela u ovom mandatu za razliku od prošlog, te okolnostima 

sukladno izmjenama zakona u lokalnoj i područnoj samoupravi, svi članovi Gradskog vijeća koji 

budu članovi radnih tijela Gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu za rad u tim vijećima, te je 

procijenjeni iznos naknada dovoljan za izvršenje, te ako bude potrebno taj se iznos može 

korigirati kroz rebalans Proračuna. Vezano za divlja odlagališta Pročelnik Tomljanović odgovara 

da prilikom izrade Proračuna i njegovih projekcija Plan razvojnih programa se donosi usko 

vezan uz Proračun te kod izmjena Proračuna se može mijenjati samo tekuća godina, a kada se 

planirala 2022. i 2023. godina u prosincu 2020. godine nije se znalo niti je postojala informacija 

da će se raspisivati natječaji za sanaciju te da se nije stavljao taj veći iznos u planove. Pročelnik 



Tomljanović na dalje objašnjava da se morao staviti toliki iznos jer je tako tražio fond za zaštitu 

okoliša zbog potpisanog ugovora i iz razloga ako sredstva nisu osigurana ne može se pokrenuti 

javna nabava. Po pitanju dječjeg vrtića Pročelnik Tomljanović odgovara da je planirani trošak za 

2023. godinu predviđen za projektnu dokumentaciju kojom bi se prednji dio vrtića koji nije 

obuhvaćen posljednjom nadogradnjom i adaptacijom, rekonstruirao gdje bi se povećao kapacitet 

– 2 nove dvorane, uredio i spojio na kotlovnicu, a sve sa ciljem prijave na natječaj za adaptacije 

vrtića i škola koji će raspisati Ministarstvo školstva. Pročelnik Tomljanović objašnjava da je 

rekonstrukcija Parka Pjesnika slična situacija kao i sa vrtićem. „Projektna dokumentacija će biti 

ubrzo gotova i isti planiramo prijaviti na fondove EU ili na nacionalna sredstva. Što se tiče samih 

projekcija morali smo staviti određeni paušalni iznos u koliko se ove godine raspiše natječaj sami 

znate koliko traje provjera i procedura u ministarstvu kao provedbenom tijelu za odobravanje 

sredstava, za potpisivanje ugovora i odabir izvođača radova“. 

Vijećnik Željko Nekić se javio za riječ te je komentirao Proračun Grada Senja i izrazio 

zadovoljstvo sa prethodnim izlaganjem Gradonačelnika Jurice Tomljanovića te postavio pitanje 

referirajući se na povećanje Proračuna, hoće li Grad Senj dobiti namjenska sredstva od HEP-a 

u2022. godini vezano za ulaganja HEP-a u infrastrukturu na području Grada Senja. Također ga 

zanima sudsko opterećenje „ovrha“ u vezi „Crnike“, koja je dobila sud protiv Grada Senja, te se 

izjašnjava da osobno nije poštena jer poznaje prošlost navedenog slučaja te ga zanima koliko 

mjesečno ta presuda opterećuje Proračun Grada Senja i na koji način se misli zaštititi Proračun u 

vezi toga. Vječnika Željka Nekića također zanima koliko je projekata spremno u 2022. godini za 

kandidiranje na fondove Europske unije. Vijećnik Nekić na dalje komentira broj stanovništva u 

Županiji i gradu te pozdravlja podizanje naknada za rodilje i traži da se povise stipendije za 

učenike. Vezano za gospodarstvo pita: „koja će dizalica prva ući u 2022. godinu u Senj, di će 

počet bager raditi  i koji projekt će u Senju započet“.  

Vijećnik Nekić pozdravlja suradnju Grada Senja s javnim poduzećima i na dalje 

komentira da je vodovod ključan faktor i da bez vodovoda nema razvoja grada, ali da i treba 

urediti kompletan centar grada, te ga zanima da li su u proračunu zaštićena sredstva za izmjenu 

prostornog i urbanističkog plana Grada Senja te postavlja pitanje Anđelki Tomljanović da li se 

može u tekstualnom djelu Urbanističkog plana mijenjat klauzula kojom susjed susjedu mora dat 

suglasnost za legalizaciju. Vijećnik Nekić na dalje komentira kako čuje priče po gradu da u 

projektnoj dokumentaciji Parka Pjesnika nema više fontane te misli da to nije u redu. Drago mu 

je da se zelene površine uređuju te pozdravlja daljnja ulaganja i predlaže da se uloži u šetnicu od 

početka zaobilaznice do groblja. Vijećnik Nekić traži da udruge Grada Senja dobivaju sredstva s 

boljom i većom transparentnosti. 

Za riječ se javlja Gradonačelnik Tomljanović i komentira kako Grad Senj ima gotov 

projekt „uređenje od Croatie do katakombe“, te da drugih gotovih projekata za sad nema, te da će 

2022. godina biti godina za izradu projektnih dokumentacija. Gradonačelnik komentira daljnja 

ulaganja i razvoj u vrtić Grada Senja. Gradonačelnik Tomljanović govori o skoroj izradi rotora u 

naselju Trbušnjak u izvedbi Hrvatskih cesta  i rekonstrukciji Stare Ceste na jesen 2022. godine 

kao dva veća infrastrukturna projekta u Gradu Senju. Također spominje nastavak izgradnje 

vodovoda „Bočak“ u Prizni. Gradonačelnik spominje izgradnju 5 podzemnih spremnika za otpad 

u centru grada, te nastavak i nove sanacije ulica u staroj jezgri grada. Navodi da bi se na proljeće 

prijelaz Pavlinskog Trga do rive i nada se potpisivanju ugovora do završetka. Gradonačelnik se 

slaže sa vijećnikom Nekićem po pitanju uređenja fasada zgrada u centru grada i ukazuje na 

napore Grada Senja po pitanju istoga. Gradonačelnik odgovara da je šetnica do groblja u planu i 

nadodaje da je u planu Hrvatskih cesta uz pomoć grada, muzeja i vodovoda edukativna šetnica 



od grada do Sijaseta. Gradonačelnik komentira ulaganja Hrvatskih voda u bujični kanal na Đigi, 

nova osvjetljenja, zidove i popločenja. Gradonačelnik se osvrnuo na Prostorno plansku 

dokumentaciju i tvrdi da za sada u realizaciju ide Sveti Juraj te tvrdi da je ista za grad Senj u 

skorom planu. Gradonačelnik najavljuje daljnja ulaganja i suradnju s udrugom Tramuntana i 

LAG-om Lika po pitanju projekata. Gradonačelnik tvrdi da sredstva od HEP-a a vezano za 

Proračun grad neće dobiti unaprijed, te spominje ceste vezane za isto u svrhu izgradnje 

hidrocentrale HEP 2. 

Za riječ se javlja ponovno vijećnik Željko Nekić i konstatira da će 2022. godina biti 

godina projekata, te da 2023. godine možemo očekivati realizaciju istih. Vijećnik Nekić ponavlja 

pitanje koliko Proračun grada opterećuje prije spomenuta sudska ovrha i da li grad u ovom 

trenutku normalno funkcionira.  

Gradonačelnik odgovara da je sudska presuda pravomoćna te prema presudi, projekcije 

iznosa do kraja godine iznosi 31 milijun kuna, te da će Grad Senj kroz siječanj 2022. godine 

imati razgovor s Ministarstvom financija kako to odraditi, te navodi da je tvrtka Regulus Gradu 

Senju blokirala određene čestice uz more, gdje je grad uložio prigovore. Gradonačelnik navodi 

kako su godišnje zatezne kamate 8,5 % i navodi kako je to nekih 200 tisuća kuna mjesečno 

ugrubo. Tvrdi kako tvrtka Regulus trenutno ne može ovršiti grad, te da u vezi toga treba ponovno 

pokrenuti sudski proces, kako će se sigurno ponovno ući u razgovore, te kako su Župan i 

Ministar financija RH upoznati sa slučajem. 

Za riječ se javio vijećnik Dean Orlić, utvrdivši da nema konkretnih pitanja, komentira 

prošle Proračune, trenutne i buduće projekte te izrazio bojazan o izvršenju budućeg Proračuna. 

Osvrnuo se na buduće ugovore koje će grad potpisivati i savjetovao da se ne sastavljaju 

„šlampavo“ referirajući se na ulicu D.T.Gavrana.  

Gradonačelnik Tomljanović odgovara kako se nada da će do 1. ožujka 2022. godine 

završni sloj asfalta u ulici D.T. Gavrana biti gotov jer treba čekati temperaturu iznad 15°. 

Komentira projekte rotor Trbušnjak kako je zapelo u dokumentaciji, da je rok pomaknut i da će 

uskoro biti realizacija. Nadalje govori o rekonstrukciju Stare ceste i nada se skoroj realizaciji. 

Projekt prelaska s Pavlinskog Trga do mora će do proljeća 2022. biti gotov utvrdio je 

Gradonačelnik. 

Za riječ se javio vijećnik Hrvoje Bezjak i zahvalio se vijećnicima Predragu Dešiću i 

Željku Nekiću na većini postavljenih pitanja koje je i on sam htio postaviti te je postavio pitanje 

Gradonačelniku o kojim postupcima se radi kod pitanja povećanja plača u dječjem vrtiću. 

Gradonačelnik Tomljanović mu odgovara kako se dodatno zaposlio određen broj ljudi. 

 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (9 „ZA“ 

, 3 „PROTIV“ i 1 “UZDRŽAN“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA SENJA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE 

ZA 2023. I 2024. GODINU 

(KLASA: 400-06/21-01/15, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

 

 

 



11. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA 

RAZDOBLJE 2022. – 2024. GODINE 

 

Predlagatelj Prijedloga Plana razvojnih programa grada Senja za razdoblje 2022. – 2024. godine 

je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu točku razmotrio dana 16. 

prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, 

poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-

05/21-02/14, 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 13 vijećnika, Vijeće je većinom (9 „ZA“ 

, 3 „PROTIV“ i 1 “UZDRŽAN“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

PLAN 

(KLASA: 400-06/21-01/19, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

 

12. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2022. 

GODINU 

 

Predlagatelj Prijedloga odluke o izvršenju proračuna grada senja za 2022. godinu je 

gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu točku razmotrio dana 16. 

prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, 

poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-

05/21-02/14, 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 13 vijećnika, Vijeće je većinom (9 „ZA“ 

, 3 „PROTIV“ i 1 “UZDRŽAN“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeću 

 

ODLUKU 

(KLASA: 400-06/21-01/16, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

Gradsko vijeće Grada Senja je jednoglasno (13«ZA») usvojilo prijedlog  predsjednika Gradskog 

vijeća Željka Tomljanovia da se točke 13., 14., 15. i 16. objedine, u obrazloženju. 

. 



 

 

 

13. PRIJEDLOG PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2022. GODINU 

 

Predlagatelj Prijedloga programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu je 

gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu točku razmotrio dana 16. 

prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, 

poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-

05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Anđelka Tomljanović, dipl. ing.građ., 

savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo i Jure Tomljanović, 

dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.  

U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Predrag Dešić s pitanjem što je predviđeno 

za asfaltiranje u Lošinjskoj ulici u naselju Trbušnjak s 24 tisuće kuna komentirajući da je asfalt u 

Lošinjskoj ulici jako dobar i to nije potrebno. Drugo pitanje se odnosi na održavanje zelenih 

površina i parka Nehaj i zanima ga zašto javna rasvjeta u parku Nehaj ne radi i zašto se ne 

izdvoje određena sredstva na održavanje istoga. 

Za riječ se javio Gradonačelnik Jurica Tomljanović i objašnjava kako su povećana 

sredstva za održavanje zelenih površina za 2022. godinu te da su sredstva za održavanje parka 

nehaj zasebno osigurana, te da će se rasvjeta na Nehaju sanirati. Također komentira kako su 

sredstva za javni prijevoz, sportske objekta i dječja igrališta povećana.  

Za riječ se javila Anđelka Tomljanović objašnjavajući da su sredstva za Lošinjsku ulicu 

osigurana za nedovršeni posao nakon izgradnje kanalizacije u „potezu“ Lošinjske ulice. Za riječ 

se ponovno javlja vijećnik Predrag Dešić komentirajući kako to nije točno, da je Lošinjska ulica 

dovršena, da se radi o drugoj ulici i zahtjeva da se sredstva s te stavke prebace na neku drugu 

stavku. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (9 „ZA“ 

i , 4 „PROTIV“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći  

 

PROGRAM 

(KLASA: 363-02/21-01/32, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

14. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2022. GODINU 

 

Predlagatelj Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu je 

gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu točku razmotrio dana 16. 

prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, 

poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-

05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 



Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Anđelka Tomljanović, dipl. ing.građ., 

savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo i Jure Tomljanović, 

dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.  

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (9 „ZA“ 

i , 4 „PROTIV“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći  

 

PROGRAM 

(KLASA: 363-02/20-01/33, URBROJ: 2125-03/01-20-02) 

 

 

 

 

15. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA 

NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2022. GODINU 

 

Predlagatelj Prijedloga programa utroška sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2022. godinu je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu 

točku razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je 

Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, 

KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Anđelka Tomljanović, dipl. ing.građ., 

savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo i Jure Tomljanović, 

dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.  

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (12 

„ZA“ i , 1 „PROTIV“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

PROGRAM 

(KLASA: 363-02/21-01/34, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

 

16. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA 

ZA 2022. GODINU 

Predlagatelj Prijedloga programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu je 

gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu točku razmotrio dana 16. 

prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, 

poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-

05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 



Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Anđelka Tomljanović, dipl. ing.građ., 

savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo i Jure Tomljanović, 

dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.  

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (12 

„ZA“ i , 1 „UZDRŽAN“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći  

 

PROGRAM 

(KLASA: 363-02/21-01/35, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

17. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA 

2022. GODINU 

Predlagatelj Prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka Gradskog vijeća grada Senja za 2022. godinu je gradonačelnik Grada Senja Jurica 

Tomljanović, koji je predmetnu točku razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj 

točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, 

održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, 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.  

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (13 

„ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeću  

 

ODLUKU 

(KLASA: 021-01/21-01/05, URBROJ: 2125-03/01-21-02 ) 

 

 

18. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2022. 

GODINU  

Predlagatelj Prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka Gradskog vijeća grada Senja za 2022. godinu je gradonačelnik Grada Senja Jurica 

Tomljanović, koji je predmetnu točku razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj 

točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, 

održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te 

je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Mislav Bilović, dipl. iur. savjetnik – 

koordinator za kulturu i društvene djelatnosti i Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela. 



U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Hrvoje Bezjak komentirajući kako bi 

sredstva namijenjena za Udruge trebala biti transparentnija u Proračunu, te kako bi se trebalo 

znati koliko sredstava ide kojoj udruzi, te se ne slaže s ocjenom Grada Senja u vezi 

transparentnosti a koja iznosi 4 od 5.  

Za riječ se nadalje javlja Mislav Bilović objašnjavajući da se jednostavnim matematičkim 

operacijama može doći do tih podataka, te da trenutno nije moguće transparentno znati kojoj će 

udruzi ići koliko sredstava jer se moraju raspisati natječaji za dodjelu sredstava udrugama. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (10 

„ZA“ i , 3 „UZDRŽAN“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 402-05/21-01/01, URBROJ: 2125-03/01-21-05) 

 

 

19. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG 

PLANA UREĐENJA GRADA SENJA 

Predlagatelj Prijedloga odluke o izradi V. izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Grada 

Senja je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu točku razmotrio dana 

16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, 

poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-

05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Anđelka Tomljanović, dipl. ing.građ., 

savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo i Jure Tomljanović, 

dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (13 

„ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeću 

 

ODLUKU 

(KLASA:350-02/21-01/13, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

20. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU 

Podnositelj Prijedloga izvješća o stanju u prostoru je gradonačelnik Grada Senja Jurica 

Tomljanović, koji je predmetni izvještaj razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj 

točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, 

održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te 

je o istom dao pozitivno mišljenje. 



Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Anđelka Tomljanović, dipl. ing.građ., 

savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo i Jure Tomljanović, 

dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Željko Nekić komentirajući da se spomenuta točka 

odnosi na vremensko razdoblje 2015. – 2019. godinu te mu nije jasno zašto se to nalazi u 

materijalima za sjednicu Gradskog vijeća u 2021. godini, te da će njegov klub vijećnika ostati 

uzdržan. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je većinom (9 „ZA“ 

i , 4 „UZDRŽAN“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA:350-02/21-01/03, URBROJ: 2125-03/01-21-23) 

 

 

Gradsko vijeće Grada Senja je jednoglasno (13«ZA») usvojilo prijedlog  predsjednika Gradskog 

vijeća Željka Tomljanovia da se točke 21. i 22. objedine, u obrazloženju. 

 

21. PRIJEDLOG ANALIZE STANJA ZA 2021. I GODIŠNJI PLAN SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE ZA 2022. S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE 

RAZDOBLJE 

Predlagatelj Prijedloga analize stanja za 2021. i godišnji plan sustava civilne zaštite za 2022. s 

financijskim učincima zatrogodišnje razdoblje je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, 

koji je predmetnu točku razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog 

reda raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. 

prosinca 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom 

dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Mislav Bilović, dipl. iur. savjetnik – 

koordinator za kulturu i društvene djelatnosti i Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Hrvoje Bezjak te pohvalio Mislava 

Bilovića na izlaganju i radu CZ Grada Senja, ali imao je primjedbu navodeći kako su djelatnici 

Doma zdravlja Senja također podnijeli velik teret u pandemiji Covida 19, te ih je trebalo 

spomenuti u analizi. Mislav Bilović se složio sa vijećnikom Bezjakom, pohvalio rad Doma 

zdravlja Senj i rekao da će ih spomenuti u budućim analizama. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (13 

„ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći  

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 810-01/21-01/07, URBROJ: 2125-03/01-21-03) 

 

 

 

 



22. PRIJEDLOG SMJERNICA ZA RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2022. -2025. GODINE 

 

Predlagatelj Prijedloga smjernica za razvoj civilne zaštite na području grada Senja za razdoblje 

2022. -2025. godine je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetnu točku  

razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je 

Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, 

KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Mislav Bilović, dipl. iur. savjetnik – 

koordinator za kulturu i društvene djelatnosti i Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (13 

„ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 810-01/21-01/08, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

23. PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2022. GODINE GODINOM 

SENJSKOG KNJIŽEVNIKA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA NA RAZINI GRADA 

 

Predlagatelj Prijedloga odluke o proglašenju 2022. godine godinom senjskog književnika Pavla 

Rittera Vitezovića na razini grada je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je 

predmetni prijedlog odluke razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki 

dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 

22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom 

dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Mislav Bilović, dipl. iur. savjetnik – 

koordinator za kulturu i društvene djelatnosti i Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (13 

„ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeću  

 

ODLUKU 

(KLASA: 611-01/21-01/01, URBROJ: 2125-03/01-21-02) 

 

 

 

 



24. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I NAČINU RADA RADNIH TIJELA 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA 

 

 

Predlagatelj Prijedloga odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća grada 

Senja je gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni prijedlog odluke 

razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je 

Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, 

KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Branka Katalinić, dipl.oec., savjetnik – 

koordinator za gospodarstvo, financijsko upravljanje i kontrole i Jure Tomljanović, dipl. oec., 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (13 

„ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeću 

 

ODLUKU 

(KLASA: 021-06/21-01/05, URBROJ: 2125-03/01-21/05) 

 

 

25. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU – RADIO 

SENJ D.O.O. – INFORMACIJA 

Podnositelj izvješća o radu i financijsko izvješće za 2020. godinu – Radio Senj d.o.o. – 

Informacija je Radio Senj d.o.o. Gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, je predmetni 

izvještaj razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao 

je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, 

KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Gordana Biondić Martić, prof., direktorica 

Radio Senj d.o.o. i Silvije Šojat, prof., predsjednik Nadzornog odbora Radio Senj d.o.o.  

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

26. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU – GRADSKO KOMUNALNO 

DRUŠTVO SENJ D.O.O. – INFORMACIJA 

 

Podnositelj izvješća o poslovanju za 2020. godinu – Gradsko Komunalno Društvo Senj d.o.o. – 

Informacija je Gradsko Komunalno Društvo Senj d.o.o. Gradonačelnik Grada Senja Jurica 

Tomljanović, je predmetni izvještaj razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj 

točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, 

održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te 

je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Snježa Tomljanović, oec., direktorica 

Gradskog komunalnog društva Senj d.o.o. i Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela. 



U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

27. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU – VODOVOD I ODVODNJA 

D.O.O. SENJ – INFORMACIJA 

 

Podnositelj izvješća o poslovanju za 2020. godinu – Vodovod i Odvodnja d.o.o. Senj – 

Informacija je Vodovod i Odvodnja d.o.o. Gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, je 

predmetni izvještaj razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda 

raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 

2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao 

pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Snježa Tomljanović, oec., direktorica 

Vodovoda i Odvodnje d.o.o. Senj i Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela. 

U otvorenoj raspravi za riječ se javio vijećnik Željko Nekić s pitanjem kome je 

„Komunalac“ dužan. Snježa Tomljanović, oec., direktorica Vodovoda i Odvodnje d.o.o. Senj 

odgovara da su postoje neki dugovi još prema dobavljačima. Za riječ se javio vijećnik Dean 

Orlić sa zahtjevom za pojašnjenje o povećanju zaposlenih u „komunalnom društvu“. Direktorica 

Tomljanović iznosi broj zaposlenih u obje tvrtke i objašnjava raspodjelu poslova u tvrtkama. 

 

28. IZVJEŠĆE O NAKNADI ZA RAZVOJ VODOVODA I ODVODNJE d.o.o. SENJ - 

INFORMACIJA 

 

Podnositelj izvješća o naknadi za razvoj Vodovoda i Odvodnje d.o.o. Senj - Informacija je 

Vodovoda i Odvodnje d.o.o. Senj. Gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović je predmetni 

izvještaj razmotrio dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao 

je Odbor za Statut, poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, 

KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Snježa Tomljanović, oec., direktorica 

Vodovoda i Odvodnje d.o.o. Senj i Jure Tomljanović, dipl. oec., pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

 

29. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO 

NATJEČAJU/OBAVIJESTI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOPRODAJU 

NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA SENJA NA PODRUČJU K.O. STINICA KOJI 

NATJEČAJ/OBAVIJEST JE BIO OBJAVLJEN  U NOVI LIST DANA 17.09.2021. 

GODINE, U NARAVI STAN P1 

 

Predlagatelj Prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju/obavijesti za 

prikupljanje ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja na području k.o. Stinica 

koji natječaj/obavijest je bio objavljen  u „Novi list“ dana 17.09.2021. godine, u naravi stan P1 je 

gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni prijedlog odluke razmotrio 



dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, 

poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-

05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Maja Matičić, mag.iur., savjetnik – 

koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise i Jure Tomljanović, dipl.oec., pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (13 

„ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći  

 

ZAKLJUČAK 

(KLASA: 940-02/21-02/13, URBROJ: 2125-03/01-21-11) 

 

 

30. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO 

NATJEČAJU /OBAVIJESTI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOPRODAJU 

NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA SENJA NA PODRUČJU K.O. STINICA KOJI 

NATJEČAJ/OBAVIJEST JE BIO OBJAVLJEN  U NOVI LIST DANA 17.09.2021. 

GODINE, U NARAVI STAN P3 

 

Predlagatelj Prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju /obavijesti za 

prikupljanje ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Senja na području k.o. Stinica 

koji natječaj/obavijest je bio objavljen  u „Novi list“ dana 17.09.2021. godine, u naravi stan P3 je 

gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni prijedlog odluke razmotrio 

dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, 

poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-

05/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijeli su Maja Matičić, mag.iur., savjetnik – 

koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise i Jure Tomljanović, dipl.oec., pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (13 

„ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeću 

 

ODLUKU 

(KLASA: 940-02/21-02/14, URBROJ: 2125-03/01-21-11) 

 

 

 

 

 

 
 



31. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA SENJA  

 

Predlagatelj Prijedloga odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Senja je gradonačelnik Grada 

Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni prijedlog odluke razmotrio dana 16. prosinca 2021. 

godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na 

svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, 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, obrazloživši da je prilikom prijepisa došlo do pogreške te da 

umjesto Ivice Nekića, ing. inf. treba stajati Vice Nekić, mag. Ing. el., član Gradskog vijeća. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (13 

„ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeću 

 

ODLUKU 

(KLASA:945-01/21-01/03 , URBROJ: 2125-03/01-21-04) 

 
 

32. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 

UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU 

REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA SENJA 

 

Predlagatelj Prijedloga odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Senja je 

gradonačelnik Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog odluke razmotrio 

dana 16. prosinca 2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, 

poslovnik i propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-

05/21-02/14, 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. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (13 

„ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeću 

 

ODLUKU 

(KLASA:  945-01/21-01/03 , URBROJ: 2125-03/01-21-05) 

 

 

 



 

33. PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O 

OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI U SVRHU IZGRADNJE PARALELNOG 

CJEVOVODA NA DIONICI PK „LOKVE“ – PK „STINICA“ I UREĐAJA 

„HRMOTINE“ – PK „LOKVE“, II. FAZE DIONICE  PK „LOKVE“ – PK „STINICA“ 

Predlagatelj Prijedloga odluke o suglasnosti na sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti u 

svrhu izgradnje paralelnog cjevovoda na dionici PK „Lokve“ – PK „Stinica“ i uređaja 

„Hrmotine“ – PK „Lokve“, II. faze dionice  PK „Lokve“ – PK „Stinica“ je gradonačelnik Grada 

Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog odluke razmotrio dana 16. prosinca 2021. 

godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i propise na 

svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, URBROJ: 

2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Drago Babić, dipl.iur., savjetnik – 

koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (13 

„ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedećU 

 

ODLUKU 

(KLASA: 944-17/19-01/04, URBROJ: 2125-03/01-21-18) 

 

 

34. PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O 

OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI U SVRHU IZGRADNJE PARALELNOG 

CJEVOVODA NA DIONICI PK „LOKVE“ – PK „STINICA“ I UREĐAJA 

„HRMOTINE“ – PK „LOKVE“, III. FAZE DIONICE „UREĐAJ HRMOTINE“ – PK 

„LOKVE“  

 

Predlagatelj Prijedloga odluke o suglasnosti na sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti u 

svrhu izgradnje paralelnog cjevovoda na dionici PK „Lokve“ – PK „Stinica“ i uređaja 

„Hrmotine“ – PK „Lokve“, III. faze dionice „uređaj Hrmotine“ – PK „Lokve“  je gradonačelnik 

Grada Senja Jurica Tomljanović, koji je predmetni Prijedlog odluke razmotrio dana 16. prosinca 

2021. godine. O predmetnoj točki dnevnog reda raspravljao je Odbor za Statut, poslovnik i 

propise na svojoj 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021. godine, KLASA: 021-05/21-02/14, 

URBROJ: 2125-03/01-21-01, te je o istom dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Drago Babić, dipl.iur., savjetnik – 

koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise. 

U otvorenoj raspravi nitko se nije javio za riječ. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je jednoglasno (13 

„ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedećU 



 

ODLUKU 

(KLASA: 944-17/19-01-05, URBROJ:2125-03/01-21-18) 

 

 

Sjednica je zaključena u 18:00 h. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Dabac, univ.bacc.rel.int. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Željko Tomljanović 


