REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD

SENJ

GRADSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/13-01/07
Urbroj:2125-03/01-13-03
Senj, 12. rujna 2013.

ZAPISNIK
3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA,
ODRŽANE 12. RUJNA 2013. GODINE

ZAPISNIK
3. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 12. rujna 2013. godine s početkom
u 17,00 sati u prostorijama GKD Komunalac d. o. o. u Senju, Splitska 2.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 3. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nisu nazočni: Dean Orlić, struč.spec.oec i Milan Tomljanović.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća uvodno pozdravio gradske vijećnike,
izvjestitelje, gradonačelnika i njegove suradnike, te predstavnike medija otvorio je sjednicu
Gradskog vijeća Grada Senja, te je predsjedavao istoj.
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA
Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja
prije prelaska na dnevni red sjednice, članovi Gradskog vijeća mogu postavljati pitanja, tražiti
obavijesti i davati prijedloge, neovisno o točkama dnevnog reda, uz naznaku kome ih
upućuju, usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradskog vijeća.
VIJEĆNIK JOSIP ŠOJAT
1. Uređenje centralnog Pavlinskog trga na području Grada Senja. Na navedenoj
lokaciji postoji spomenik pod nazivom «Tri mornara». Kako postoji projektna dokumentacija
za izradu glavnog trga postavljam pitanje da li je navedenim projektom predviđeno da se
navedeni spomenik ukloni s te lokacije, a da se na njegovoj lokaciji postavi spomenik
poginulim hrvatskim braniteljima s područja Grada Senja. Napominjem, kao vijećnik
Gradskog vijeća da ću podržati samo prijedlog da lokacija poginulim hrvatskim braniteljima s
područja Grada Senja bude na navedenoj lokaciji. Ukoliko projektnom dokumentacijom i
idejnim rješenjem nije predviđeno postavljanje spomenika, kao gradski vijećnik na slijedećoj
sjednici Gradskog vijeća uložit ću prijedlog da spomenik poginulim hrvatskim braniteljima s
područja Grada Senja bude postavljen na toj lokaciji, a da se postojeći spomenik «Tri
mornara» ukloni na primjerenu lokaciju.
2. Pitanje vezano uz članak, koji je unatrag 1-2 mjeseca objavljen u «Novom listu»
vezano za mještane Starigrada kod Senja koji su samoinicijativno obnovili zid na području
Lučke uprave i prilazni put prema luci Starigrad. Želim da mi se odgovori koliko je u proteklih
5 godina Grad Senj investirao u komunalnu infrastrukturu na području tog mjesta, koliko je
uprihodovao u proteklom razdoblju putem komunalne naknade, kom. doprinosa i od
boravišne pristojbe, te što je Grad Senj poduzeo na temelju tog članka.
Podsjetivši vijećnika da su projekti uređenja centra brada, odnosno Pavlinskog trga
vezano za 1. pitanje napravljeni još u listopadu 2011. godine gradonačelnik Darko Nekić,
prof. je naglasio da su arhitektonski natječaji provedeni u prosincu 2008. god., istaknuvši da
je do današnjeg dana imao gotovo 5. god. vremena predložiti ideju kakvu je iznio u svom
izlaganju. Gradonačelnik je naglasio da je nemoguće sada kada je Grad Senj ishodio
lokacijsku i građevinsku dozvolu mijenjati rješenje koje je ponuđeno, a to rješenje ne
predviđa izmještanje spomenika poznatijeg kao „Tri mornara“, nego predviđa njegovo
pomicanje s lokacije na kojoj se trenutno nalazi. Napomenuo je da je Grad Senj, do sada,
uložio više od 1.300.000,00 kn u kompletnu dokumentaciju i da je nemoguće sada mijenjati
lokacijsku i građevinsku dozvolu da bi se uvažio vijećnikov prijedlog, osobito stoga što je
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projekt prihvaćen među 4 projekta koji su od ministarstva kulture i ministarstva regionalnog
razvoja prihvaćeni za financiranje iz fondova EU.
U svezi 2. pitanja vezano uz Starigrad gradonačelnik je istaknuo kako ovog trenutka
ne može točno odgovoriti o kojim se iznosima radi, međutim ima saznanja da je Grad Senj
uložio više od 5.000.000,00 kn u proteklih 7. god. samo u radove na vodovodu Starigrad i na
popravcima ceste čija je oštećenja uzrokovao rad na vodovodu Starigrad, naglasivši da se
navedeni iznos ne bi uprihodovao iz nikakvih poreza da ih uplaćuju slijedećih 100 godina.
Rečeno je da je u proteklih 7. god. uloženo daleko više u Starigrad nego što je prikupljeno
sredstava iz toga mjesta.
U svezi novinskog članka i novinara koji ima vikendicu u Starigradu, stoga je
zainteresiran za navedenu problematiku gradonačelnik je naglasio kako je nekoliko puta
odgovarao na njegove provokacije i kroz „Novi list“, te da ne misli više trošiti vrijeme na
demantiranje njegovih natpisa. Mišljenja je da čovjek pokušava liječiti svoje frustracije na
području Grada Senja, obzirom da u Gospiću ne smije pisati ono što misli, istaknuvši da ta da
osoba uopće nije niti dopisnik „Novoga lista“ s područja Grada Senja. Naglasio je da je
uloženo doista puno više sredstava, nego što je u zadnjih 30. god. uprihodovano s područja
Starigrada.
Vijećnik Josip Šojat, zatražio je pisani odgovor na 2. postavljeno pitanje. Na svoje
prvo postavljeno pitanje vijećnik je kazao da je svjestan toga da je izdana građevinska i
lokacijska dozvola te je razmišljanja zajedno s ljudima s kojima je kontaktirao, među njima i
braniteljima da se ide u tom smjeru, da se ne vidi rješenje problematike. Naglasio je da je
Grad Senj jedan među rijetkim gradovima u RH koji nemaju obilježja svojih vitezova, te da je
iz tog razloga postavio pitanje. Vijećnik je mišljenja da se ne bi trebala mijenjati građevinska
i lokacijska dozvola, nego da se spomenik prilagodi gabaritima postojećeg spomenika „Tri
mornara“, a ako većina u Gradskom vijeću ima takva razmišljanja u smislu da na toj poziciji
ne treba spomenik hrvatskim braniteljima tada će se i on suglasiti s tim.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., mišljenja, je da svima nama u Gradu Senju treba
što manje nekakvih ideoloških podjela, a što više brige o gospodarstvu i razvoju grada. U
svezi spomenika i procedure naglasio je da se ne može na novi spomenik primjenjivati to što
stari stoji još od prije 1968. god., te da svaka nova radnja na području trga iziskuje
mijenjanje postojećih dozvola, odnosno projektne dokumentacije, ili da se ide u gabarite za
koje dozvole nisu potrebne. U nastavku gradonačelnik je istaknuo da je Grad Senj išao na
arhitektonski natječaj i da se na natječaj javilo 30-ak uglednih arhitektonskih biroa koji su
ponudili svoja rješenja za uređenje centra grada i oni imaju autorsko pravo na svoja
rješenja. Grad Senj je otkupio rješenja i otkupom je prihvatio obvezu da se uređenje grada
napravi po navedenom rješenju. Gradonačelnik je konstatirao da je ono što predlaže vijećnik
trebalo izvesti još 2008. god. prilikom raspisivanja natječaja. U svezi branitelja naglasio je da
se nekoliko puta mijenjala lokacija, prva lokacija je bila na „malim vratima“, a zatim se
mijenjala na prostor ispred nove zgrade Lučke uprave i nikada nitko u Gradsku upravu,
gradonačelniku nije podnio pisani prijedlog da se navedena lokacija napusti, odnosno da se
spomenik branitelja napravi na Pavlinskom trgu. Rečeno je da se o svemu može raspravljati,
istaknuvši činjenice koje postoje u pogledu ovog projekta.
VIJEĆNIK ANĐELKO KATALINIĆ
1. Upit od strane nekolicine mještana Sv. Jelene o mogućnosti postavljanja znaka s
natpisom «Sv. Jelena» na cesti. Budući nema nikakve oznake naselja, pa turisti teško nalaze
odredišne adrese svojih iznajmljivača.
2. «Kružni tok»! Ljudi su nezadovoljni, da li postoji kakva mogućnost da se 6
parkirališnih mjesta izmakne.
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U svezi 1. pitanja gradonačelnik je najavio dopis koji će se u pisanom obliku uputiti
Hrvatskim cestama obzirom da se radi o državnoj cesti D8, stoga će se na isti odgovoriti
vijećniku po dobivanju očitovanja.
Na drugo pitanje u svezi kružnog toka gradonačelnik je naglasio da je o toj
problematici govorio već nekoliko puta. Rečeno je da je Grad Senj sudjelovao u rješavanju
pitanja kružnoga toka s 25% sredstava, istaknuvši da je glavni investitor Hrvatske ceste.
Istaknuo je činjenicu, naime kada se projektirao kružni tok situacija je bila takva da je kroz
grad uz obalu vodila državna cesta, a cesta koja ide od „Primorja“ pa do sadašnjeg kružnog
toka bila lokalna prometnica. U međuvremenu, 4. lipnja 2013. godine izvršena je
prekategorizacija tih cesta i od tada cesta kroz grad uz obalu je postala lokalna cesta,
odnosno nerazvrstana koja pripada Gradu Senju, a cesta od „Primorja“ do kružnog toka je
postala državna cesta D8. U nastavku izlaganja gradonačelnik je naglasio kako radi toga
Grad Senj nije mogao ništa poduzeti dok ministarstvo i Hrvatski sabor nisu donijeli Odluku o
prekategorizaciji tih cesta. Nakon prekategorizacije Grad Senj je uputio zahtjev za novu
regulaciju prometa i uskoro kroz nekih 2 mjeseca u budućem Proračunu će biti zaštićena
izrada studije novoga prometnog rješenja za Grad Senj. Prijedlog grada će biti da se cesta
kroz grad uz obalu pretvori u jednosmjernu cestu s ulaskom iz pravca Rijeke, uz napomenu
da će se prije toga poslušati struka, građani i organizirati nekoliko sastanaka, te tek nakon
toga donijet će se konačna odluka. Gradonačelnik je naglasio da Hrvatske ceste projektiraju
rotor pokraj „Komunalca“ i rade na projektu semaforizacije križanja kod „Primorja“ s čime bi
se riješio kompletan prometni problem u Gradu Senju. Kroz par mjeseci će svi građani i
gradski vijećnici imati priliku očitovati se o tom budućem prometnom rješenju koje će biti
napravljeno na osnovu dogovora s Hrvatskim cestama.
Vijećnik Katalinić izrazio je zadovoljstvo odgovorima.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 3. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu, bez
primjedbi, usvojilo zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 12. srpnja
2013. godine Klasa: 021-05/13-01/06, Ur.br: 2125-03/01-13-03.
Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013.
godine razmatrao navedene točke i na iste dao pozitivna mišljenja Klasa: 021-05/13-02/14,
Ur.br: 2125-03/01-13-03.
Sukladno odredbama članka 58. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja (
«Službeni glasnik Grada Senja» broj 6/09, 1/11, 2/13, 6/13) na prijedlog gradonačelnika, u
svojstvu predlagatelja, Vijeće je, jednoglasno (13 «ZA») usvojilo njegov prijedlog da se
predložene točke pod rednim brojem 8. do 11. i predložena točka pod rednim brojem 13
izostave s dnevnog reda današnje sjednice, uz napomenu da iste treba doraditi za slijedeću
sjednicu.
U nastavku sjednice Vijeće je, većinom glasova (13 «ZA»), u predloženom tekstu,
usvojilo slijedeći
DNEVNI RED
1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013.
GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
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2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA
2013. GODINE
3.
IZVJEŠĆE
O
IZVRŠENJU
PROGRAMA
ODRŽAVANJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE
4. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1.
SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE
5. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA
OBAVLJANJE ZIMSKOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU
GRADA SENJA ZA MJESTA PRIPRAVNOSTI KRIVI PUT, ŽUKALJ - CRNI KAL I
KRASNO
6. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA
KUPOPRODAJU NEKRETNINA U K.O. KRIVI PUT, PREDIO BILIĆEVICA
7. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU NA UPRAVLJANJE KANALIZACIJE
TRBUŠNJAK, I FAZA EKONOMSKOM OPERATERU GKD KOMUNALAC d.o.o. SENJ
8. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH
STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA SENJA ZA DRUGO
POLUGODIŠTE 2013. GODINE
9. PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU GRADA SENJA UDRUZI LAG «LIKA»
10. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
11. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA SA 1. SJEDNICE, ODRŽANE 15.07.2013.
12. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OŽUJAK- KOLOVOZ 2013.
13. PRIJEDLOG ANALIZE DAVANJA KONCESIJE ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU
14. PRIJEDLOG ODLUKE O PROCJENI VRIJEDNOSTI KONCESIJE ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI - PRIJEVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU
15. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAMJENI NEKRETNINA U K.O. KRASNO
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013.
GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
Podnositelj predmetnog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja
za 2013. godinu je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom Izvještaju raspravljao je
gradonačelnik na Kolegiju, održanom 28. kolovoza 2013. godine. O predmetnom Izvještaju
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje.
Gradonačelnik je predložio da se predložene točke 1., 2. i 3. dnevnog reda objedine u
raspravi.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da je Vijeće suglasno s
navedenim prijedlogom, uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik, nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 2 „SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:400-06/13-01/12, Ur.br: 2125-03/01-13-04)
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2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA
2013. GODINE
Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21. kolovoza 2013. godine. O
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 2 „SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:363-02/13-01/11, Ur.br:2125-03/01-13-03)
3.
IZVJEŠĆE
O
IZVRŠENJU
PROGRAMA
ODRŽAVANJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE
Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21. kolovoza 2013. godine. O
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 2 „SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:363-02/13-01/12, Ur.br:2125-03/01-13-03)
4. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1.
SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE
Podnositelj predmetnog Izvješća o radu je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 28. kolovoza 2013.
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., uz napomenu da su
vijećnici na klupe, osim izvješća upravnih odjela i komunalnog redarstva dobili i izvješće
gradonačelnika, nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (10 „ZA“, 1 „SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 023-05/12-01/05, Ur.br:2125-03/01-13-02)
5. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA
OBAVLJANJE ZIMSKOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU
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GRADA SENJA ZA MJESTA PRIPRAVNOSTI KRIVI PUT, ŽUKALJ - CRNI KAL I
KRASNO
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21.
kolovoza 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je i Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Vijećnik Josip Šojat upozorio je stručne službe Grada Senja da prilikom čišćenja
snijega dolazi do oštećenja cesta i po ugovoru koji s izvođačem potpisuju stručne službe
stoji klauzula u smislu da stručne službe trebaju svake godine obići teren i napraviti zapisnik.
Vijećnik navodi da je razlog pitanja taj što mnogi ljudi inzistiraju da se ceste pokrpaju od
oštećenja nastalim čišćenjem snijega. U nastavku sjednice vijećnik navodi za primjer groblje
u Krivom Putu gdje u kojem i sada stoji srušena ograda od čišćenja snijega, naglasivši da se
radi o dobronamjernoj opaski u smislu da stručne službe obrate pozornost i da se poslije
svake zime, zapisnički, konstatiraju eventualna oštećenja, te iste saniraju.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasio je specifičnu situaciju prošle zime s puno
snježnih padalina, uslijed kojih je, na pojedinim cestama došlo do oštećenja. Rečeno je da su
stručne službe popisale sva oštećenja i u tijeku su dogovori s koncesionarima o načinu na
koji će se oštećenja ukloniti, osobito ukazavši na Veljun, gdje je najveći problem.
Gradonačelnik je naglasio da će se Grad potruditi da, u slijedećoj godini, problemu pristupi
na sasvim drugačiji način, odnosno da se unaprijed pripremi na moguća oštećenja na
cestama.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo,
slijedeću
ODLUKU
O PRIHVAĆANJU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA OBAVLJANJE ZIMSKOG
ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA MJESTA
PRIPRAVNOSTI KRIVI PUT, ŽUKALJ - CRNI KAL I KRASNO
(Klasa: 363-01/13-01/45, Ur.br: 2125-03/01-13-10)
6. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA
KUPOPRODAJU NEKRETNINA U K.O. KRIVI PUT, PREDIO BILIĆEVICA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga natječaja je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu natječaja raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 31.
srpnja 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu natječaja raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 021-05/13-01/07, Ur.br: 2125-03/01-13-03)
7. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU NA UPRAVLJANJE KANALIZACIJE
TRBUŠNJAK, I FAZA EKONOMSKOM OPERATERU GKD KOMUNALAC d.o.o. SENJ
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 28.
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kolovoza 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O PRIJENOSU NA UPRAVLJANJE KANALIZACIJE TRBUŠNJAK, I FAZA
EKONOMSKOM OPERATERU GKD KOMUNALAC d.o.o. SENJ
(Klasa: 363-02/13-01/15, Ur.br: 2125-02/01-13-01)
8. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH
STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA SENJA ZA DRUGO
POLUGODIŠTE 2013. GODINE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 28.
kolovoza 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH
U GRADSKOM VIJEĆU GRADA SENJA ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2013. GODINE
(Klasa: 021-01/13-01/11, Ur.br: 2125-03/01-13-02)
9. PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU GRADA SENJA UDRUZI LAG «LIKA»
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 4. rujna
2013. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O PRISTUPANJU GRADA SENJA UDRUZI LAG «LIKA»
(Klasa: 900-03/13-01/02, Ur.br: 2125-03/01-13-19)
10. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 4. rujna
2013. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
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Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
(Klasa: 363-02/13-01/14, Ur.br: 2125-03/01-13-02)
11. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA SA 1. SJEDNICE, ODRŽANE 15.07.2013.
Podnositelj predmetnog Izvješća je Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva za
priznavanje prava vlasništva. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
O predmetnom Izvješću sukladno odredbama članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta
Grada Senja očitovao se gradonačelnik.
Uvodno obrazloženje podnio je Berislav Gržanić, oec., predsjednik Povjerenstva,
nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (10 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 940-01/13-04/02, Ur.br: 2125-03/05-13-04)
12. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OŽUJAK- KOLOVOZ 2013.
Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 4. rujna 2013. godine. O
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 400-06/13-01/16, Ur.br: 2125-03/01-13-03)
13. PRIJEDLOG ANALIZE DAVANJA KONCESIJE ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga analize je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu analize raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 4. rujna
2013. godine. O predmetnom Prijedlogu analize raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ANALIZU
DAVANJA KONCESIJE ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI - PRIJEVOZ PUTNIKA U
JAVNOM PROMETU
(Klasa: 363-02/13-01/10, Ur.br: 2125-03/01-13-05)
14. PRIJEDLOG ODLUKE O PROCJENI VRIJEDNOSTI KONCESIJE ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI - PRIJEVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 4. rujna
2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ODLUKU
O PROCJENI VRIJEDNOSTI KONCESIJE ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU
(Klasa: 363-02/13-01/10, Ur.br: 2125-03/01-13-11)
15. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAMJENI NEKRETNINA U K.O. KRASNO
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 17.
srpnja 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 940-01/13-01/03, Ur.br: 2125-03/01-13-10)

Sjednica je zaključena oko 18,15 sati.

Pročelnica Ureda Grada:
Maja Matičić, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Berislav Gržanić, oec.
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