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ZAPISNIK
5. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 26. studenog 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 5. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nisu nazočni: Josip Šojat (HČSP), Milan Šojat (HSP AS), Anđelko Katalinić
(HNS).
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 DEAN ORLIĆ
1. Zanima me u kojoj je fazi odluka koja je prema njegovom saznanju na snazi od 1.
siječnja 2013., a vezano uz GKD Komunalac d.o.o. Senj prema kojoj bi se Komunalac d.o.o.
Senj trebao razdvojiti u dvije firme.
2. Slijedeće pitanje odnosi se na obavijest koju je vijećnik pročitao na stranici Grada
Senja vezano uz isplatu poklon bona umirovljenicima s područja Grada koji primaju mirovinu
do 1.500,00 kn. Nakon što je istu obavijest pročitao vijećnik je pohvalio ovu akciju i rekao
kako se ista trebala organizirati i ranije. Ono što ga je zanimalo i što je po njemu sporno je
zašto istu akciju organizira Grad Senj i Stranka umirovljenika, odnosno kako je dopustivo da
jedna stranka zajedno sa Gradom organizira takvu ili bilo koju drugu akciju. Smatra da ne bi
ništa bilo sporno da akciju organizira Udruga umirovljenika a ne Stranka umirovljenika, te da
je nedopustivo da se prijava umirovljenika za poklon bon odvija u prostorijama Grada jer i
brojne druge stranke na području Grada Senja nemaju vlastite prostorije. Na kraju vijećnik
postavlja pitanje odakle sredstva za isplatu bonova odnosno da li su to sredstva Grada i kako
je moguće da jedna stranka organizira zajedno s Gradom bilo kakvu akciju.
Što se tiče 1. pitanja , gradonačelnik Darko Nekić objasnio je da je Gradsko vijeće u
prošlom sazivu donijelo odluku o razdvajanju sukladno Zakonu o vodama te je u sklopu te
odluke napravljen i elaborat koji će sutra biti dostavljen stručnim službama GKD - a
Komunalac d.o.o. Senj a nakon toga i Gradu Senju te će se o istom pitanju raspravljati u
četvrtak na Kolegiju Gradonačelnika. Najavio je da će na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća
svi vijećnici biti upoznati sa svim detaljima vezanim za pitanje razdvajanja Komunalca na
dvije tvrtke. Gradonačelnik izražava svoje stajalište oko istoga napominjući kako je on
osobno protiv razdvajanja budući GKD Komunalac d.o.o. posluje vrlo uspješno, a njegovim
razdvajanjem stvorio bi se samo dodatni nepotrebni trošak. Međutim, kako god zakonodavac
predvidi, to će se morati ispoštovati.
U svezi 2. pitanja u svezi obavijesti objavljenoj na stranicama Grada Gradonačelnik je
naglasio kako nema saznanja o tome, ne zna tko je dao nalog da se takvo nešto objavi na
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stranicama Grada Senja. Istaknuo je da je isto pitanje bilo jedno od predizbornih obećanja
međutim ne može se niti jedna stranka potpisati kao darivatelj poklon bonova. Zahvalio se
na upozorenju te najavio da će odmah ujutro istražiti tko je dao nalog, jer odgovorni će
morati snositi posljedice.
Na kraju se zahvalio svima te zamolio da se strpe jer će na sva postavljena pitanja
dobiti odgovore.
Predsjednik Gradskog vijeća također se ispričao za ovu nepravilnost koja se dogodila
vezano za isplate bonova umirovljenicima.
Dean Orlić, struč. spec. oec. još jednom naglašava kako mu namjera nije bila uskratiti
umirovljenicima bonove već samo ukazati na nepravilnosti prilikom odlučivanja o istim.
Gradonačelnik je naglasio kako je Grad u sklopu Socijalnog programa predvidio
40.000,00 kn, te će bonovi biti isplaćeni iz tih sredstava.
VIJEĆNIK MILAN TOMLJANOVIĆ
1. Vijećnik navodi kako je od GKD Komunalac d.o.o. još prije nekoliko sjednica
zatraženo izvješće o tome koliko je osoba dužno Komunalcu za usluge međutim kako do
današnje sjednice još nisu dobili podatke, još jednom moli da se ti podaci dostave na uvid.
Gradonačelnik napominje kako je najveći problem zaštita osobnih podataka korisnika i
obećava da će na slijedeću sjednicu Gradskog vijeća dostaviti odgovor u pisanom obliku što
je odlučeno u svezi objave popisa dužnika.
Vijećnik Milan Tomljanović ne vidi zašto je toliki problem objava podataka, navodeći
za primjer Poreznu upravu koja na svojim stranicama redovito objavljuje popise raznih
dužnika, stoga ne vidi zašto to i Grad Senj ne bi mogao učiniti.
Gradonačelnik se slaže da bi ti podaci trebali biti objavljeni jer su svi dužni ispunjavati
svoje obaveze prema GKD-u Komunalac d.o.o. i Gradu Senju.
Predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec., obavijestio je Vijeće da je prema
evidenciji nazočnosti vijećnika na 5. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga
Vijeće može pravovaljano odlučivati.
U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (12 «ZA»), u predloženom tekstu, bez
primjedbi, usvojilo zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 24. listopada
2013. godine Klasa: 021-05/13-01/08, Ur.br: 2125-03/01-13-02.
Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 4. sjednici održanoj 25. studenog
2013. godine razmatrao navedene točke i na iste dao pozitivna mišljenja Klasa: 021-05/1302/17, Ur.br: 2125-03/01-13-03. Odbor za financije i gradski proračun na svojoj 3. sjednici
održanoj 25. studenog 2013. godine razmatrao je točke od 1.- 4. kao i točku 7. predloženog
dnevnog reda, te na iste dao pozitivna mišljenja Klasa: 400-06/13-01/32, Ur.br: 2125-03/0602-13-01.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, u nastavku sjednice
Vijeće je, jednoglasno (12 «ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
DNEVNI

RED

1. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU I PRIJEDLOG PROJEKCIJE
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2015. I 2016. GODINU - prvo čitanje
- PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2016.
GODINE- prvo čitanje
2.
PRIJEDLOG
PROGRAMA
GRADNJE
OBJEKATA
I
UREĐAJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2014. GODINU – prvo čitanje
3. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
GRADA SENJA ZA 2014. GODINU – prvo čitanje
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4. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I
AKCIJE – prvo čitanje
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG
VRTIĆA «TRAVICA» U SENJU
6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT DJEČJEG
VRTIĆA «TRAVICA» U SENJU
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI –
I. IZMJENE I DOPUNE
8. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU DAVANJA
KONCESIJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM
PROMETU NA PODRUČJU GRADA SENJA
9. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU/ZAMJENU NEKRETNINA – NATJEČAJ
OGLAŠEN U «NOVI LIST» DANA 29. RUJNA 2013. GODINE
10. ANALIZA STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU SA
SMJERNICAMA DALJNJEG RAZVOJA ZA 2013. GODINU

Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU I PRIJEDLOG PROJEKCIJE
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2015. I 2016. GODINU I PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH
PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2016. GODINE

Predlagatelj proračuna Grada Senja za 2014. godinu i Prijedloga projekcije Proračuna
Grada Senja za 2015. i 2016. godinu, te Prijedloga plana razvojnih programa Grada Senja za
razdoblje 2014.- 2016. godine je Gradonačelnik Grada Senja, koji je o istom raspravljao na
kolegiju održanom 7. studenog 2013. godine.
Vijeće je jednoglasno (12 «ZA») usvojilo prijedlog gradonačelnika da se u raspravi
objedine točke od 1. – 4. dnevnog reda.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Konstatirajući kako prihodi od legalizacije nisu nigdje vidljivi vijećnik Dean Orlić, struč.
spec.oec. upitao je da li su isti predviđeni u proračunu jer smatra da ti prihodi nisu
zanemarivi. Spomenuo je i Sportski savez mladih kojemu je prihod znatno smanjen, a većini
ostalih je ostao isti ili je povećan. Osvrnuo se na projekt „Cestarske kuće“ i „Dom za starije i
nemoćne“ navodeći kako se potrošilo mnogo novca, a projekti i dalje stoje dok se u isto
vrijeme pokreću novi projekti. Smatra da bi se ti projekti trebali čim prije riješiti prvenstveno
zbog otvaranja novih radnih mjesta. Predložio je osnivanje Povjerenstva plana razvoja Grada
Senja kako bi se postojeći kao i novi projekti pokrenuli. Smatra da je plan razvoja Grada
pogrešno usmjeren.
Predsjednik Gradskog vijeća mišljenja je da bi novac za rad u klubovima trebalo dati
djeci, a ne profesionalcima, ali se slaže da bi se trebalo analizirati financije kako bi se
istražilo kamo novac odlazi.
Gradonačelnik je naglasio da je prihod od legalizacije oko 100.000,00 kn, što je
vidljivo iz izvješća Odsjeka za komunalni sustav, uz napomenu da će ti prihodi s vremenom
dolaziti u gradski proračun, ali ne odmah jer svi građani ne plaćaju odjednom, nego u ratama
i sl. U svezi projekata koje je vijećnik Dean Orlić, struč, spec. oec. spomenuo, rečeno je da je
u tijeku izgradnja temeljnih problema kao što su kanalizacija i izgradnja cesta što se radi u
suradnji sa Županijom. Naglasio je da je izgradnja Doma za starije i nemoćne uvršten u kao
projekt za suradnju s privatnim partnerima koji su zainteresirani surađivati prilikom realizacije
ovog projekta.
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Master plan razvoja turizma u Krasnu kao destinacije je uvjet Ministarstva turizma
kako bi se mogli kandidirati za razvojne fondove Europske unije, te je to jedini razlog zašto je
Krasno u ovom slučaju ispred Master plana za Grad Senj, tj. ide se redom.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 2 „PROTIV“ i 2 „SUZDRŽANA“)
u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
Z A K LJ U Č A K

(KLASA:400-06/13-01/29, URBROJ: 2125-03/01-13-02)
2.
PRIJEDLOG
PROGRAMA
GRADNJE
OBJEKATA
I
UREĐAJA
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2014. GODINU

KOMUNALNE

Predlagatelj Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Senja za 2014. godinu je Gradonačelnik Grada Senja Darko Nekić, prof.,
koji je o predmetnom Prijedlogu programa raspravljao na kolegiju održanom 7. studenog
2013. godine.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 3 „PROTIV“) u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK

(KLASA:363-02/13-01/18, URBROJ: 2125-03/01-13-02)
3. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
GRADA SENJA ZA 2014. GODINU

Predlagatelj Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Senja
za 2014. godinu je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o predmetnom Prijedlogu
programa raspravljao na kolegiju održanom 7. studenog 2013. godine.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 3 „PROTIV) u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK

(KLASA:363-02/13-01/19, URBROJ: 2125-03/01-13-02)
4. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I
AKCIJE

Predlagatelj Programa javnih potreba Grada Senja za 2014. godinu u predškolskom
odgoju i naobrazbi, kulturi, športu i za ostale udruge i akcije je Gradonačelnik Darko
Nekić,prof., koji je o istom raspravljao na kolegiju, održanom 20. studenog 2013. godine.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, nakon rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 3 „PROTIV“), u predloženom tekstu
usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČ AK
(KLASA: 400-06/13-01/31, URBROJ: 2125-03/01-13-02)

5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG
VRTIĆA «TRAVICA» U SENJU
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Predlagatelj Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg
vrtića „Travica“ u Senju je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu odluke
raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 7. studenog 2013. godine.
Vijeće je na prijedlog gradonačelnika usvojilo prijedlog da se u raspravi objedine
točke od 4. i 5. dnevnog reda.
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 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA «TRAVICA» U SENJU
(KLASA: 601-01/13-01/10, URBROJ: 2125-03/03-13-02)
6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT DJEČJEG
VRTIĆA «TRAVICA» U SENJU

Predlagatelj zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića
«Travica» je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu zaključka
raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 7. studenog 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 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 012-03/13-01/04, URBROJ: 2125-03/01-13-01)

7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI –
I. IZMJENE I DOPUNE

Predlagatelj Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
– I. Izmjene i dopune je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom prijedlogu odluke
raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 7. studenog 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 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI – I. IZMJENE I DOPUNE
(KLASA: 363-03/13-01/24, URBROJ: 2125-03/03-13-03)

8. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU DAVANJA
KONCESIJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM
PROMETU NA PODRUČJU GRADA SENJA

Predlagatelj Prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku davanja
koncesije obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području
Grada je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom
13. studenog 2013. godine.
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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 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU O ODABIRU
NAJPOVOLJNIJE PONUDE
U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA
PUTNIKA U JAVNOM PROMETU NA PODRUČJU GRADA SENJA
(KLASA: 363-02/13-01/10, URBROJ: 2125-03/03-13-23)
9. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU/ZAMJENU NEKRETNINA – NATJEČAJ
OGLAŠEN U «NOVI LIST» DANA 29. RUJNA 2013. GODINE

Predlagatelj Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za
prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju/zamjenu nekretnina- natječaj oglašen u „ Novi
list“ dana 29. rujna 2013. godine je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o predmetnom
prijedlogu odluke raspravljao na Kolegiju, održanom 23. 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 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“ ), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK

(KLASA: 940-02/13-02/06, URBROJ: 2125-03/01-13-06)
10. ANALIZA STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU SA
SMJERNICAMA DALJNJEG RAZVOJA ZA 2013. GODINU

Predlagatelj Analize stanja zaštite i spašavanja Grada Senja za 2012. godinu sa
smjernicama daljnjeg razvoja za 2013. godinu je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o
predmetnom prijedlogu raspravljao na kolegiju, održanom 20. studenog 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 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK

(KLASA: 810-01/13-01/04, URBROJ: 2125-03/01-13-03)
Na kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se svim prisutnima na
suradnji.
Sjednica je zaključena oko 18,15 sati.
Pročelnica Ureda Grada:
Maja Matičić, mag.iur.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Berislav Gržanić, oec.
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