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ZAPISNIK
4. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 24. listopada 2013. godine s
početkom u 16,00 sati u prostorijama GKD Komunalac d. o. o. u Senju, Splitska 2.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 4. sjednici Gradskog vijeća nazočno 9 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nisu nazočni: Jurica Tomljanović, dipl.ing. , Dean Orlić, struč.spec.oec, Milan
Tomljanović, Anđelko Katalinić, Mile Šojat i Josip Šojat.
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.
Obzirom da niti jedan vijećnik koji je postavio pitanje nije nazočan na sjednici, Vijeće
je prešlo na nova pitanja i prijedloge.
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.
VIJEĆNICA GORDANA SAMARŽIJA
1. Gradsko vijeće Grada Senja, na 31. Sjednici održanoj 20 prosinca 2012. godine
donijelo je odluku o prihvaćanje urbanističkog plana uređenja Sv. Juraj. Odvodnja otpadnih i
oborinskih voda koja je detaljno razrađena Urbanističkim planom uređenja Sv. Juraj,
primaran je i žuran postupak kojeg treba započeti što hitnije iz slijedećih razloga: postojeća
odvodnja koja zahvaća samo centralni dio mjesta je prekapacitirana, jer su se na mjesnu
kanalizaciju brojni mještani koji imaju objekte u centru mjesta priključili bez odobrenja
nadležnog tijela. Broj stambenih jedinica u mjestu znatno se povećao. Lokalni stanovnici i
strani državljani su izgradili veliki broj objekata koji su u funkciji turizma, a priključeni su na
septičke taložnice koje kapacitetom i funkcijom ne zadovoljavaju potrebe. U ljetnim
periodima otežana je opskrba pitkom vodom u višim dijelovima mjesta jer je pritisak
neodgovarajući. Kako je izgradnja kanalizacije i proširenje vodovoda primaran problem,
kojem treba prionuti što hitnije molim vas odgovor na pitanje: Kada će se pristupiti izradi
dokumentacije koja je podloga za ishođenje lokacijske dozvole na navedene infrastrukturne
objekte?
2. U centru Sv. Jurja je objekt poznat pod imenom „Mikićeva zgrada“ u vlasništvu
gosp. Nikole Turčića iz Krka. Ta zgrada je u tako jadnom i derutnom stanju da predstavlja
izravnu opasnost po živote ljudi i imovine, izvor je zaraze, jednom riječju ruglo nad kojim se
svi zgražaju. Napominjem da je ta zgrada 30 m od Osnovne škole. Isto tako vas ovom
prilikom želim podsjetiti na prošlu ili pretprošlu zimu, kada je nevrijeme odneslo dio krova s
tvornice Neda. Osnovna škola u Senju je bila zatvorena i krov je žurno saniran, a u Sv. Juraj
dođe policija, postavi traku zabrane prometa i nakon toga se ništa ne događa. Ja se pitam,
jesu li životi ljudi koji žive u Sv. Jurju drugačiji od ljudi koji žive u Senju? Zato postavljam
moje drugo pitanje koje glasi: Kako i kada se misli riješiti ovaj problem jer je zima na pragu?
Odmah napominjem da ne prihvaćam odgovor da se tu ništa ne može, jer rješenje za svaki
problem postoji.
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U svezi 1. pitanja, gradonačelnik Darko Nekić, prof. objasnio je kako će u proračun za
2014. godinu biti uvrštena izrada idejnog projekta kanalizacije Trbušnjak, te će time biti
stvoreni preduvjeti za ishođenje potrebitih dozvola, kao što se to do sada radilo sa svim
kanalizacijskim sustavima na području Grada Senja. Nakon što se završi izgradnja
kanalizacije Trbušnjak, krenut će na izgradnju projekta za kanalizaciju Sv. Juraj. Što se tiče
same kanalizacije potrebno je prvo napraviti dokumentaciju, ishoditi sve potrebne dozvole, a
onda nakon toga, s obzirom da se radi o projektu koji će sigurno biti negdje oko 15-ak
milijuna kuna, će se pristupiti osiguranju potrebnih novaca. Projekt je ušao u prostorni plan,
odnosno urbanistički plan, ušao je u lokalnu razvojni strategiju, odnosno kroz LAG je
kandidiran za buduće strukturne fondove, uz napomenu da je 3 do 5 godina vremensko
razdoblje u kojem bi taj projekt trebao biti gotov.
Što se tiče vodovoda, gornja zona, projekt postoji već dugo u Komunalcu d.o.o., i
slijedeće godine se, u dogovoru s direktorom Komunalca, ide na reviziju dokumentacije koja
je već prilično stara i treba je uskladiti s postojećim zakonskim propisima, tako da će i taj dio
biti predviđen slijedeće godine proračunom Komunalca d.o.o., dok će uz pomoć Hrvatskih
voda biti riješena projektna dokumentacija.
Što se tiče kuće „Mikić“, bivšeg Pansiona „Istra“, Grad nema inspekcijske službe, niti
može izdavati bilo kakve obvezne upute po tom pitanju. Može se postaviti pitanje zašto je
nalog inspektora stajao 9 godina u nečijoj ladici. Prije dva mjeseca inspekcijsko rješenje iz
2004. god. je postalo izvršno, građevinska inspekcija je nakon 9 godina svoje rješenje
pretvorila u izvršno, nakon kojeg su gradonačelnik i zamjenik župana obavili sastanak s gosp.
Turčićem, koji im je obećao da će do kraja godine sanirati zgradu u dijelu koji ugrožava
živote ljudi i imovinu građana Sv. Jurja. Istaknuto je da je sve što se tiče Grada, svi zahtjevi
investitora su izvršeni, u urbanističkom planu uređenja Sv. Jurja je predviđeno sve ono što je
investitor tražio, osim onoga što se odvija na pomorskom dobru, a tiče se radova, odnosno
usluga koje on želi za taj budući hotel, a odnose se na Lučku upravu, odnosno koncesiju koju
treba dobiti od Lučke uprave Senja. Ovog trenutka Grad Senj nije nikakva prepreka realizaciji
ove investicije. Gradonačelnik ne može preuzeti odgovornost za ovaj slučaj, jer je Grad Senj
stvorio sve preduvjete kako bi se problem riješio.
Naglasio je da je na inspekcijskim službama da riješe taj problem, odnosno ako
investitor ne želi sanirati zgradu tako da više ne predstavlja opasnost, neka se to izvrši
prisilnim putem, što u rješenju i postoji. Građevinska inspekcija ima nadležnost i mandat
otkloniti sve nedostatke na tom objektu o trošku investitora s nekim drugim izvođačem, ako
ih investitor ne otkloni, uz napomenu da će od strane Grada Senja imati potpunu podršku.
Vijećnica Samaržija izrazila je zadovoljstvo odgovorima.
VIJEĆNIK FRANJO MILINOVIĆ
1. Ukazala se potreba da Grad Senj osnuje dnevni boravak za starije osobe koje su
teže pokretne, a kojima je problem ostati samima u svojim domovima, dok su njihovi skrbnici
na poslu. Smatra da bi bilo poželjno prije nego se Dom za starije i nemoćne izgradi osnovati
dnevni boravak za starije i nemoćne osobe.
1. Kako se može riješiti problem ulice „Nehajeve“, koja je rascijepana u tri dijela.
Javlja se problem posebice ljeti kada turisti traže tu ulicu pa ih navigacija odvede na krivi dio
ulice. Trebalo bi razdvojiti ulicu na dva dijela, odnosno na dvije nove ulice.
U svezi 2. pitanja gradonačelnik je istaknuo da bi u svezi navedenog prijedloga
trebalo uputiti inicijativu Odboru za imenovanje ulica, naselja i trgova. Sukladno toj inicijativi
gradske će službe razmotriti situaciju na terenu. Nema razloga da se ne razmotri inicijativa i
donese odluka o imenovanju nove dvije ili tri ulice kako ne bi dolazilo do zabune. Postoji
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jedan problem, a to je da se moraju mijenjati svi dokumenti, što je onda i trošak za građane
koji žive u toj ulici.
U svezi 1. pitanja gradonačelnik je istaknuo da je dnevni boravak za starije i nemoćne
je ideja vezana uz izgradnju Dom za starije i nemoćne. Kako izgradnja doma neće završiti u
slijedećih nekoliko godina ovaj problem se razmatrao i tu se postavlja pitanje prostora u
kojem bi se to odvijalo i uvjeta kojima treba udovoljiti da bi se sve moglo pokrenuti, što nije
jeftin proces, uz napomenu kako se prije mora ispuniti ono što je prije nekoliko mjeseci
obećano, kao božićnica za umirovljenike. Rečeno je da je u slijedećih godinu dana ova ideja
neostvariva.
Vijećnik Milinović izrazio je zadovoljstvo odgovorima.
VIJEĆNIK TOMISLAV BORAS
1. Nakon donošenja Urbanističkog plana uređenja Bunica na Gradskom vijeću 14.
siječnja 2013. godine pojedinci iz gornje zone Bunice, postavljaju pitanje, kada će imati iste
standardne uvjete kao i drugi u obuhvatu građevne zone. Nemaju pristup svojim parcelama
po razrovanim puteljcima. U ovoj godini nisu planirana ni sredstva, ni projekti, niti raščišćeni
odnosi oko pristupa istim. Razumijem, da plan (financijski) za 2013.g. nije mogao biti
donesen, jer je proračun donesen u prosincu 2012. g. Mjesni odbor je izašao na teren i donio
odluku da se ovo razrješava u 2014.g. , ali dok to zaživi, mole i preporučuju da se to u ovom
(trenutku) tj. vremenom razrješava nasipavanjem i ravnanjem pristupa. Molim pismeni
odgovor, ali i usmeni komentar kada će se to riješiti.
Istaknuvši kako područje Grada Senja ima preko 660 km2, a proračun Grada Senja
iznosi malo više od trideset milijuna kuna, Gradonačelnik je istaknuo činjenicu da je prema
navedenim parametrima nemoguće da se iz prihoda koje Grad ima isfinanciraju neke
osnovne potrebe pojedinih naselja za redovitom komunalnom infrastrukturom. Rečeno je da
Grad ne može mijenjati plan svake godine, jer je to preskupo. Naime, kada se sakupi kritična
masa primjedbi ide se u izmjenu plana. Za slijedeću godinu je u planu raspisati natječaj za
izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja užeg područja Grada Senja i tu će se
rješavati problem Pijavice, međutim niti jedan plan ne može riješiti međuljudske odnose. Oko
pristupnih cesta postoji puno različitih interesa, koje je jednostavno nemoguće uskladiti.
Cesta mora proći nekuda, a nitko ne bi htio da cesta prođe po njegovom zemljištu. Tu je
nemoguće udovoljiti svim željama i uvijek će biti nezadovoljnih. Što se tiče popravaka ceste
mjesni odbor treba staviti u plan prioritete i to će se napraviti.
Vijećnik Boras izrazio je zadovoljstvo odgovorima.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika na 4. sjednici Gradskog vijeća nazočno 9 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (9 «ZA»), u predloženom tekstu, bez
primjedbi, usvojilo zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 12. rujna 2013.
godine Klasa: 021-05/13-01/07, 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 3. sjednici održanoj 22. listopada
2013. godine razmatrao navedene točke i na iste dao pozitivna mišljenja Klasa: 021-05/1302/15, Ur.br: 2125-03/01-13-01 kao i Odbor za financije i gradski proračun koji je razmatrao
točke predložene pod rednim brojem 9.-16., te na iste dao pozitivna mišljenja Klasa: 40006/13-01/25 Ur.br:2125-03/06-02-13-01 na svojoj 2. sjednici održanoj 21. listopada 2013.
godine.
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U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (9 «ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeći
DNEVNI

RED

1. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA
«TRAVICA» SENJ ZA PEDAGOŠKU 2012./2013. GODINU
2. IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA ZA
2012. GODINU UZ PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU I IZVJEŠĆA
SVIH KLUBOVA O UTROŠENIM SREDSTVIMA
3. PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKLJUČKA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SENJA KLASA: 940-02/12-02/06, UR.BR: 2125-03/05-12-07 OD 15. STUDENOG
2012. GODINE O PRIHVAĆANJU ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA IZMEĐU
GRADA SENJA I CYBER ELEKTRONICS GmbH, NJEMAČKA
4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKLJUČENJU PRIJEDLOGA ANEKS-a BROJ 2 UGOVORU IZMEĐU
GRADA SENJA I ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. RIJEKA O POSLOVNOJ SURADNJI
NA REALIZACIJI «PROGRAMA KREDITIRANJA PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2010.
GODINU – PODUZETNIK 3» OD 17. VELJAČE 2011. GODINE
5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKLJUČENJU PRIJEDLOGA ANEKS-a BROJ 1 UGOVORU IZMEĐU
GRADA SENJA I PRIVREDNE BANKE D.D. ZAGREB O POSLOVNOJ SURADNJI NA
REALIZACIJI «PROGRAMA KREDITIRANJA PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2011.
GODINU – PODUZETNIK 3» OD 16. VELJAČE 2011. GODINE
6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT USTANOVE ZA RAZVOJ
GRADA SENJA
7. PRIJEDLOG ODLUKE U SVEZI STAVLJANJA U FUNKCIJU SKIJALIŠTA KRASNO
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA SENJA
9. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU UZ
OBRAZLOŽENJE
10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU
11. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2013. –
2015. GODINE - USKLAĐENJE
12. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU – II. IZMJENE I
DOPUNE
13. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
GRADA SENJA ZA 2013. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE
14. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I
AKCIJE – I. IZMJENE I DOPUNE
15. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE
RENTE ZA 2013. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE
16. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKLJUČENJU SPORAZUMA IZMEĐU GRADA SENJA I
MARIJANA PAVELIĆA IZ ZAGREBA U SVEZI OTKUPA SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINE
U SENJU TZV. «IZGORJELA ZGRADA»

Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA
«TRAVICA» SENJ ZA PEDAGOŠKU 2012./2013. GODINU

Podnositelj predmetnog Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg
vrtića „Travica“ Senj za pedagošku je Dječji vrtić „Travica“. O predmetnom Izvješću
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 25. rujna 2013. godine.
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Uvodno obrazloženje podnijela je ravnateljica Dječjeg vrtića Dubravka Glavaš, nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 9 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (9 „ZA“) u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 601-01/13-01/08, URBROJ:2125-03/01-13-04)
2. IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA ZA
2012. GODINU UZ PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU I IZVJEŠĆA
SVIH KLUBOVA O UTROŠENIM SREDSTVIMA

Podnositelj predmetnog Izvješća o radu s financijskim izvješćem Saveza športova
Grada Senja za 2012. godinu uz program rada i financijski plan za 2013. godinu i izvješća
svih klubova o utrošenim sredstvima je Saveza športova Grada Senja. O predmetnom
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 25. rujna 2013. godine.
Obzirom da su vijećnici Gradskog vijeća u materijalima dobili predmetno Izvješće, u
pisanom obliku, predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 9 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (9 „ZA“) u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA:620-01/13-01/09, URBROJ:2125-03/01-13-03)
3. PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKLJUČKA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SENJA KLASA: 940-02/12-02/06, UR.BR: 2125-03/05-12-07 OD 15. STUDENOG
2012. GODINE O PRIHVAĆANJU ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA IZMEĐU
GRADA SENJA I CYBER ELEKTRONICS GmbH, NJEMAČKA

Predlagatelj Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage zaključka Gradskog vijeća
Grada Senja Klasa: 940-02/12-02/06, Ur.br: 2125-03/05-12-07 od 15. studenog 2012.
godine o prihvaćanju zaključenja kupoprodajnog ugovora između Grada Senja i Cyber
Elektronics Gmbh, Njemačka je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu
odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 10. srpnja 2013. godine.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik, nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 9 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (9 „ZA“ ) u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA:940-02/12-02/06, URBROJ:2125-03/01-13-17)
4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKLJUČENJU PRIJEDLOGA ANEKS-a BROJ 2 UGOVORU IZMEĐU
GRADA SENJA I ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. RIJEKA O POSLOVNOJ SURADNJI
NA REALIZACIJI «PROGRAMA KREDITIRANJA PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2010.
GODINU – PODUZETNIK 3» OD 17. VELJAČE 2011. GODINE

Predlagatelj Prijedloga odluke o zaključenju prijedloga aneks-a broj 2 ugovoru između
Grada Senja i Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka o poslovnoj suradnji na realizaciji «
programa kreditiranja poduzetnika Grada Senja za 2010. godinu – poduzetnik 3» od 17.
veljače 2011. godine je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu odluke
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 25. rujna 2013. godine.
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Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da je Vijeće, jednoglasno ( 9
«ZA») prihvatilo prijedlog gradonačelnika da se predložene točke pod rednim brojem 4. i 5.
objedine u raspravi, predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Sjednici je pristupio vijećnik Josip Šojat
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA:311-01/13-01/02, URBROJ:2125-03/01-13-03)
5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKLJUČENJU PRIJEDLOGA ANEKS-a BROJ 1 UGOVORU IZMEĐU
GRADA SENJA I PRIVREDNE BANKE D.D. ZAGREB O POSLOVNOJ SURADNJI NA
REALIZACIJI «PROGRAMA KREDITIRANJA PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2011.
GODINU – PODUZETNIK 3» OD 16. VELJAČE 2011. GODINE

Predlagatelj Odluke o zaključenju prijedloga aneks-a broj 1 ugovoru između Grada
Senja i Privredne banke d.d. Zagreb o poslovnoj suradnji na realizaciji «programa kreditiranja
poduzetnika Grada Senja za 2011. godinu – poduzetnik 3» od 16. veljače 2011. godine je
gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu raspravljao je gradonačelnik na
Kolegiju, održanom 25. rujna 2013. godine.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik, nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA:311-01/13-01/02, URBROJ:2125-03/01-13-04)
6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT USTANOVE ZA RAZVOJ
GRADA SENJA

Predlagatelj Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ustanove za razvoj
Grada Senja je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu zaključka,
odnosno Statuta raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 25. rujna 2013. godine.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik, nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA:012-01/13-01/03, URBROJ:2125-03/01-13-02)
7. PRIJEDLOG ODLUKE U SVEZI STAVLJANJA U FUNKCIJU SKIJALIŠTA KRASNO

Predlagatelj Prijedloga odluke u svezi stavljanja u funkciju Skijališta Krasno je
gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu odluke raspravljao je
gradonačelnik na Kolegiju, održanom 25. rujna 2013. godine.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik, nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje u svezi vlasništva na k.č.br. 1812/1a i
1812/4 Ul. 901 .
Istaknuvši kako je k.č.br. 1812/1a u 100% -om vlasništvu Grada Senja, dok je
k.č.br. 1812/4, 21/36 dijela vlasnik Grad Senj, a preostalih 15/36 vlasnik je Vukelić Anton
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Matin, Volarice 142 gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasio je da je s imenovanim
vlasnikom potpisana izjava i pohranjena kod javnog bilježnika.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo,
slijedeću
O D L U K U
(KLASA:944-15/13-01/12, URBROJ:2125-03/01-13-08)
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA SENJA

Predlagatelj Prijedloga odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Senja je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu odluke
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 16. listopada 2013. godine.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik, nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Josip Šojat rekao je kako je Županija Ličko-senjska već donijela prostorno
plansku dokumentaciju, smatra da je Ured za graditeljstvo trebao dostaviti dokumentaciju
gdje se vidi točno na kojem prostoru će vjetroelektrana biti postavljena i koja će biti snaga
vjetroparka, te tko je investitor i je li Grad Senj uprihodio sredstva od vjetrostupa koji je već
oko godinu dana na području Grada Senja.
Istaknuvši da je investitor tvrtka Energijaprojekt, koja je registrirana u Senju,
gradonačelnik Darko Nekić, prof, istaknuo je da u svezi mjernog stupa za predispitivanje
Grad Senj nije uprihodio ništa, jer se stup nalazi na zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske. Što se tiče obuhvata ovo je odluka o izradi plana koji mora proći javnu raspravu, te
se ne može nešto određenije reći. Rasprava o studiji utjecaja na okoliš je otvorena do
ponedjeljak i iz nje se vidi da stupovi neće moći biti postavljeni u dijelovima koji su vidljivi sa
morske obale, snaga vjetroparka će biti oko 179 mw, s tim da je veći dio na području Grada
Senja, što nam je bitno jer ćemo na temelju toga dobivati naknadu. Ovo je samo početak
procesa, a svi će moći intervenirati putem javne rasprave.
Vijećnik Josip Šojat moli da se uključi u raspravu i vijeće Mjesnog odbora kako ne bi
došlo do nesuglasja i kako bi sve bilo odrađeno u skladu sa zakonom.
Gradonačelnik je obavijestio vijećnike da je javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš
otvorena do 1. studenog 2013.g., uz napomenu da se sve primjedbe mogu predati u Gradu i
izvršiti uvid u javnu dokumentaciju.
Sjednici je pristupio vijećnik Jurica Tomljanović, dipl.ing.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u
predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA
(KLASA:350-02/13-01/10, URBROJ:2125-03/01-13-02)
9. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU UZ
OBRAZLOŽENJE

Predlagatelj Prijedloga I. izmjena i dopuna proračuna Grada Senja za 2013. godinu uz
obrazloženje je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu raspravljao je
gradonačelnik na Kolegiju, održanom 16. listopada 2013. godine.
Gradonačelnik je predložio da se predložene točke pod rednim brojem 9. - 14.
dnevnog reda objedine u raspravi.
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Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da je Vijeće jednoglasno (11
«ZA») suglasno s navedenim prijedlogom, 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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 2 “SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
I. I Z M J E N E I D O P U N E
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU
UZ OBRAZLOŽENJE
(KLASA:400-06/13-01/17, URBROJ:2125-03/01-13-03)
10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU

Predlagatelj Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
proračuna Grada Senja za 2013. godinu je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom
prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 16. listopada 2013.
godine.
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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 2 “SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU
(KLASA:400-06/13-01/24, URBROJ:2125-03/01-13-02)
11. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2013. –
2015. GODINE – USKLAĐENJE

Predlagatelj Prijedloga plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2013. –
2015. godine – usklađenje je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu
plana raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 16. listopada 2013. godine.
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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 2 “SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
PLAN
RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2013. – 2015. GODINE –
USKLAĐENJE
(KLASA:400-06/13-01/18, URBROJ:2125-03/01-13-03)
12. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU – II. IZMJENE I
DOPUNE
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Predlagatelj Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Senja za 2013. godinu – II. izmjene i dopune je gradonačelnik Darko
Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu programa raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju,
održanom 16. listopada 2013. godine.
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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 2“SUZDRŽANA“), u predloženom tekstu
usvojilo, slijedeći
PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE
(KLASA:363-02/13-01/17, URBROJ:2125-03/01-13-02)
13. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
GRADA SENJA ZA 2013. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE

Predlagatelj prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Senja za 2013. godinu – II. izmjene i dopune je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom prijedlogu programa raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 16.
listopada 2013. godine.
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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 2 “SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE
(KLASA:363-02/13-01/13, URBROJ:2125-03/01-13-03)
14. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I
AKCIJE – I. IZMJENE I DOPUNE

Predlagatelj Prijedloga programa javnih potreba Grada Senja za 2013. godinu u
predškolskom odgoju i naobrazbi, kulturi, športu i za ostale udruge i akcije – I. izmjene i
dopune je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu programa raspravljao
je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 16. listopada 2013. godine.
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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 2“SUZDRŽANA“), u predloženom tekstu
usvojilo, slijedeći
PROGRAM
JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU
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U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I
AKCIJE – I. IZMJENE I DOPUNE
(KLASA:400-06/13-01/23, URBROJ:2125-03/01-13-03)
15. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE
RENTE ZA 2013. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE

Predlagatelj Prijedloga odluke o izmjeni Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2013. godinu – I. izmjene i dopune je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom
prijedlogu raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 16. listopada 2013. godine.
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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (11 „ZA“) u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ODLUKU
O IZMJENI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA
SPOMENIČKE RENTE ZA 2013. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE
(KLASA:612-08/13-01/17, URBROJ:2125-03/01-13-02)
16. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKLJUČENJU SPORAZUMA IZMEĐU GRADA SENJA I
MARIJANA PAVELIĆA IZ ZAGREBA U SVEZI OTKUPA SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINE
U SENJU TZV. «IZGORJELA ZGRADA»

Predlagatelj Prijedloga odluke o zaključenju sporazuma između Grada Senja i
Marijana Pavelića iz Zagreba u svezi otkupa suvlasničkog dijela nekretnine u Senju tzv.
«izgorjela
zgrada» je
gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 16. listopada 2013. godine.
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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (11 „ZA“) u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA:943-05/06-01/01, URBROJ:2125-03/01-13-44)

U nastavku sjednice, Predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec., pozvao je
vijećnike da se odazovu paljenju svijeća i polaganju vijenaca povodom blagdana Svih Svetih,
prema dostavljenom programu.
Sjednica je zaključena oko 17,00 sati.
Pročelnica Ureda Grada:
Maja Matičić, mag.iur.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Berislav Gržanić, oec.
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