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ZAPISNIK
6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA,
ODRŽANE 18. PROSINCA 2013. GODINE
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ZAPISNIK
6. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 18. prosinca 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 6. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nisu nazočni: Krešimir Blažević (SDP), Milan Šojat (HSP AS).
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.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. osvrnuo se na odgovor u svezi nesporazuma koji
se dogodio kod objavljivanja obavijesti o božićnim bonovima za umirovljenike, postavivši
pitanje odgovornosti.
U nastavku sjednice gradonačelnik je istaknuo da je navedena obavijest na vrijeme
otklonjena, da je Grad Senj podijelio navedene bonove, naglasivši da će o istom vijećnici biti
obaviješteni, u pisanom obliku.
U svezi odgovora na pitanje postavljeno od strane vijećnika Milana Tomljanovića, a
odnosi se na potraživanja GKD Komunalac d.o.o Senj gradonačelnik je istaknuo usmeni
odgovor koji je dobio od strane nadležnih tijela, naglasivši da vijećnici mogu dobiti na uvid
određene podatke vezane uz GKD, međutim što se tiče javne objave navedenih podataka, o
istom je potrebna odluka skupštine Društva i Gradskog vijeća, naglasivši da će odgovor u
pisanom obliku biti prezentiran svim vijećnicima.
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. Pitanje odnosi se na Gradsku ložu, odnosno zanima ga u čemu je problem i zašto
se cijeli sudski postupak i postupak otkupa dijela lože toliko odužio, budući da traje od 2011.
godine?
2. Pitanje je upućeno gradonačelniku zašto su djelatnici Gradske uprave dobili za
djecu za Svetog Nikolu veći iznos nego što su dobili djelatnici ostalih ustanova koje se
financiraju također iz gradskog proračuna?
U svezi 1. pitanja gradonačelnik je istaknuo kako je došlo do nekih poteškoća vezanih
uz sudske troškove koji su smanjeni, jer je Grad pristao na obeštećenje i smanjenje troškova
na 20.000,00 kn, naglasivši da se isto planira privesti kraju iza Nove godine kada se
odvjetnici protustranke sastaju s odvjetnicima Grada i Gradskog muzeja Senj. Na istom
sastanku razmatrat će se i korištenje prolaza do nekretnine g. Rukavine tj. protustanke.
U svezi 2. pitanja gradonačelnik je naglasio da su djelatnici Gradske uprave dobili po
600,00 kn što je bilo predviđeno proračunom. Istaknuo je kako gradonačelnik ne vodi
ustanove i nije odgovoran za raspodjelu sredstava unutar ustanove, već to rade ravnatelji tih
ustanova.
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VIJEĆNIK ANĐELKO KATALINIĆ
1. Zašto odluka o zabrani na tzv. „lovce na turiste“ nije stavljena na dnevni red u
protekle tri sjednice Gradskog vijeća.
2. Prije dvije godine uložena su značajna sredstva za kupnju dijela prostora Erste
banke. Tada je na Gradskom vijeću između ostalog rečeno da će određene od tih prostorija
biti dodijeljene političkim strankama koje participiraju u gradskoj vlasti. Koliko mi je poznato
prostorije je dobio projekt «Pomoć u kući» što je za svaku pohvalu, a od političkih stranaka
tu privilegiju je dobila jedino Stranka umirovljenika odnosno savjetnica gosp. gradonačelnika
gđa. Čigoja. Pitanje glasi: Da li će i ostale stranke dobiti mogućnost korištenja prostorija ili se
odustalo od te namjene?
U svezi 2. pitanja gradonačelnik je istaknuo kako prostor nije dodijeljen niti jednoj
stranci, već je prostor poslužio kao mjesto gdje bi Stranka umirovljenika dodjeljivala bonove
za Božić. Naglasio je kako postoje projekti o obnovi prostorija, međutim do sada Grad nije
bio u mogućnosti financijski realizirati iste, te da to ima u planu u slijedećoj godini nakon što
se sastane s čelnicima svih stranaka.
U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća je naglasio da se službe trebaju
usuglasiti o mjestu na kojem bi bio dozvoljen „lov“ na turiste, istaknuvši kako će o tome biti
riječ, na idućim kolegijima gradonačelnika, izrazivši nadu u iznalaženje nekog povoljnijeg
rješenja, nakon čega će odluka o istome biti donesena i realizirana.
Vijećnik Anđelko Katalinić izrazio je zadovoljstvo odgovorima.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika na 6. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može
pravovaljano odlučivati.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, u nastavku sjednice
Vijeće je, većinom glasova (11 “ZA“, 2 „SUZDRŽANA“) u predloženom tekstu, bez primjedbi,
usvojilo zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 26. studenoga 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 5. sjednici održanoj 26. studenog
2013. godine razmatrao navedene točke i na iste dao pozitivna mišljenja Klasa: 021-05/1302/17, Ur.br: 2125-03/01-13-03.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, u nastavku sjednice
Vijeće je, većinom glasova (12 «ZA», 1 «SUZDRŽAN»), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeći
DNEVNI

RED

1. IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA SENJA I DOBROVOLJNIH
VATROGASNIH DRUŠTAVA ZA 2012. GODINU I FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA ZA 2013.
GODINU
2. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU I PRIJEDLOG PROJEKCIJE
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2015. I 2016. GODINU – donošenje
- PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2016.
GODINE - donošenje
3.
PRIJEDLOG
PROGRAMA
GRADNJE
OBJEKATA
I
UREĐAJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2014. GODINU - donošenje
4. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
GRADA SENJA ZA 2014. GODINU - donošenje
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5. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I
AKCIJE – donošenje
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
7. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA
U 2014.
8. PRIJEDLOG SREDNJOROČNOG (TROGODIŠNJEG) PLANA DAVANJA KONCESIJA GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2016. GODINE
9. PRIJEDLOG ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA
10. PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU
11. INFORMACIJA GKD KOMUNALAC D.O.O. SENJ O PLANU PODJELE – ODVAJANJE S
OSNIVANJEM DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
12. INFORMACIJA U SVEZI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA ZA KUPOPRODAJU
NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA – PODRUČJE POSLOVNE ZONE BURNJAK - NATJEČAJ
OBJAVLJEN U «NOVI LIST» DANA 10. STUDENOG 2013. GODINE
13. INFORMACIJA U SVEZI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP
NEKRETNINA – OBJEKT VUČNICA LISINA U KRASNU KOJI NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U
«NOVI LIST» DANA 3. STUDENOG 2013. GODINE
14. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE RUJAN-STUDENI 2013.
15. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG
VRTIĆA TRAVICA SENJ OD RODITELJA - KORISNIKA USLUGA

Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA SENJA I DOBROVOLJNIH
VATROGASNIH DRUŠTAVA ZA 2012. GODINU I FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA ZA 2013.
GODINU

Podnositelj predmetnog Izvješća je Vatrogasna zajednica Grada Senja. O
predmetnom Izvješću gradonačelnik je raspravljao na kolegiju, održanom 11. prosinca 2013.
godine, te o istom dao pozitivno mišljenje Gradskom vijeću.
Uvodno obrazloženje dao je Branko Mudrovčić, tajnik VZ Grada Senja.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje o tome kako je moguće da je izvješće o
radu vatrogasne zajednice doneseno prije nego što se sastao nadzorni odbor iste, a zanima
ga tko vodi knjigovodstvo Vatrogasne zajednice, gad Senj ili privatna služba.
Branko Mudrovčić, tajnik VZGS istaknuo je da je došlo do pogreške kod navođenja
datuma, uz napomenu kako bi se znatno uštedilo kada bi određene poslove knjigovodstva
Vatrogasne zajednice preuzeo Grad.
Uvodno pozdravivši Juricu Tomljanovića, dipl.ing., dugogodišnjeg predsjednika
Vatrogasne zajednice, predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec., pozvao ga je da se
obrati nazočnima, što je Jurica Tomljanović i učinio, zahvalivši se svima na dosadašnjoj
suradnji, poželjevši novom predsjedniku i njegovim suradnicima, sve najbolje u daljnjem
radu.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (13 «ZA») u predloženom tekstu donijelo,
slijedeći
Z AKLJUČAK

(Klasa: 214-01/13-01/06, Ur.br:2125-03/01-13-03)
U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (13 «ZA») usvojilo prijedlog predsjednika
Gradskog vijeća i gradonačelnika da se predložene točke dnevnog reda od 2. – 6. objedine u
raspravi.
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2. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU I PRIJEDLOG PROJEKCIJE
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2015. I 2016. GODINU – donošenje
- PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2016.
GODINE - donošenje

Predlagatelj Prijedloga Proračuna Grada Senja za 2014. godinu i projekcije Proračuna
Grada Senja za 2015. i 2016. godinu kao i Plana razvojnih programa Grada Senja za
razdoblje 2014.-2016. godine je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na kolegiju,
održanom 11. prosinca 2013. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje Gradskom vijeću.
Sjednici se pridružio vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., uz napomenu da je u
otvorenom roku, odnosno do 5. prosinca 2013. godine pristiglo ukupno 7 amandmana, o
kojima se očitovao on osobno, u svojstvu predlagatelja i to Zaključkom od 11. prosinca 2013.
godine Klasa: 400-06/13-01/34, Ur.br: 2125-03/05-02/1-13-04 dodatno obrazloživši iste,
naglasivši kako će u slijedećoj godini Grad vratiti i uspješno otplatiti veliku većinu kredita,
kako je veliku većinu tih kredita već uspješno otplatio u ovoj godini, izrazivši nadu da se to
nastavi i u slijedećoj godini što će omogućiti pokretanje investicija koje imaju u planu za ovu
i nadolazeće godine, nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (10 «ZA», 4 «PROTIV»), uz napomenu
da se amandmani izglasavaju zajedno s proračunom, odnosno da isti sukladno odredbama
članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja čine sastavni dio konačnog prijedloga
akta, obzirom da se o istima očitovao predlagatelj, u pisanom obliku, u predloženom tekstu
donijelo, te je donijelo, slijedeći
Z AKLJUČAK
(Klasa:400-06/13-01/29, Ur.br: 2125-03/01-13-03)
3.
PRIJEDLOG
PROGRAMA
GRADNJE
OBJEKATA
I
UREĐAJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2014. GODINU - donošenje

Predlagatelj predmetnog Programa gradnje je Gradonačelnik Grada Senja koji je o
istom raspravljao na kolegiju, održanom 11. prosinca 2013. godine ja. O predmetnom
Prijedlogu programa raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 11. prosinca 2013.
godine, te o istom dao pozitivno mišljenje Gradskom vijeću.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (10 «ZA», 4 «PROTIV»), uz napomenu
da se amandmani izglasavaju zajedno s proračunom, obzirom da se o istima očitovao
predlagatelj, u pisanom obliku, u predloženom tekstu donijelo, slijedeći
PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA
SENJA ZA 2014. GODINU

(Klasa:363-02/13-01/18, Ur.br: 2125-03/01-13-04)

4. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
GRADA SENJA ZA 2014. GODINU - donošenje
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Predlagatelj predmetnog Programa održavanja je Gradonačelnik Grada Senja koji je o
istom raspravljao na kolegiju, održanom 11. prosinca 2013. godine, te o istom dao pozitivno
mišljenje Gradskom vijeću.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (10 «ZA», 4 «PROTIV»), uz napomenu
da se amandmani izglasavaju zajedno s proračunom, obzirom da se o istima očitovao
predlagatelj, u pisanom obliku, u predloženom tekstu donijelo, slijedeći
PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2014.
GODINU

(Klasa:363-02/13-01/19, Ur.br: 2125-03/01-13-04)

5. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I
AKCIJE – donošenje

Predlagatelj predmetnog Programa javnih potreba je Gradonačelnik Grada Senja koji
je o istom raspravljao na kolegiju, održanom 11. prosinca 2013. godine, te o istom dao
pozitivno mišljenje Gradskom vijeću.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (10 «ZA», 4 «PROTIV»), uz napomenu
da se amandmani izglasavaju zajedno s proračunom, obzirom da se o istima očitovao
predlagatelj, u pisanom obliku, u predloženom tekstu donijelo, slijedeći
PROGRAM
JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I
NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE

(Klasa: 400-06/13-01/31, Ur.br: 2125-03/01-13-04)

6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik Grada Senja koji je o
istom raspravljao na kolegiju, održanom 11. prosinca 2013. godine, te o istom dao pozitivno
mišljenje Gradskom vijeću.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (10 «ZA», 4 «PROTIV»), u predloženom
tekstu donijelo, slijedeću
ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU

(Klasa: 021-01/13-01/13, Ur.br: 2125-03/01-13-03)
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7. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA
U 2014.

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik Grada Senja koji je o
istom raspravljao na kolegiju, održanom 13. studenog 2013. godine, te o istom dao pozitivno
mišljenje Gradskom vijeću.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. izrazio je nezadovoljstvo prijedlogom odluke
prema kojoj svaki vijećnik stranaka godišnje dobiva iznos od 3.071,00 kn, predloživši da taj
iznos po vijećniku iznosi 1,00 kn.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., je u svojstvu predlagatelja, i dalje ostao pri svom
prijedlogu odluke.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (10 «ZA», 4 «PROTIV»), u predloženom
tekstu donijelo, slijedeću
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA U 2014.

(Klasa: 400-06/13-01/35, Ur.br: 2125-03/01-13-03)
8. PRIJEDLOG SREDNJOROČNOG (TROGODIŠNJEG) PLANA DAVANJA KONCESIJA GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2016. GODINE

Predlagatelj predmetnog Prijedloga plana je Gradonačelnik Grada Senja koji je o
istom raspravljao na kolegiju, održanom 11. prosinca 2013. godine, te o istom dao pozitivno
mišljenje Gradskom vijeću.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu donijelo, slijedeći
SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
DAVANJA KONCESIJA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2016. GODINE

(Klasa: 363-02/13-01/20, Ur.br: 2125-03/01-13-03)
9. PRIJEDLOG ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik Grada Senja koji je o
istom raspravljao na kolegiju, održanom 11. prosinca 2013. godine, te o istom dao pozitivno
mišljenje Gradskom vijeću.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava, istaknuvši da je riječ o zaduživanju od 3 milijuna kuna, naglasivši kako je navedena
odluka posljednja koja je potrebna da bi se dobila suglasnost Ministarstva financija, nakon
čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Dean Orlić, struč.spec.oec. zatražio je pojašnjenje kako je moguće da se grad
zadužuje za projekte koji su već isplanirani i odrađeni. Zanima ga da li je ovaj kredit bio
planiran i zašto se uopće išlo u izradu projekata ako se nema za njih novca.
U nastavku sjednice gradonačelnik je pojasnio da se ne bi išlo u zaduživanje da to
nije bilo planirano, odnosno ovo zaduženje je bilo ugrađeno u proračun što je na prethodnim
sjednicama Gradskog vijeća već izglasano.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 1 «PROTIV», 4
«SUZDRŽANA»), u predloženom tekstu donijelo, slijedeću
ODLUKU
O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA

(Klasa: 403-01/13-01/02, Ur.br: 2125-03/01-13-02)
10. PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU GRADA SENJA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik Grada Senja koji je o
istom raspravljao na kolegiju, održanom 11. prosinca 2013. godine, te o istom dao pozitivno
mišljenje Gradskom vijeću.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 5 «SUZDRŽANIH»), u predloženom
tekstu donijelo, slijedeću
ODLUKU
O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU

(Klasa:403-01/13-01/03, Ur.br: 2125-03/01-13-02)
11. INFORMACIJA GKD KOMUNALAC D.O.O. SENJ O PLANU PODJELE – ODVAJANJE S
OSNIVANJEM DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Podnositelj predmetne Informacije je Gradonačelnik grada Senja, koji je o istoj
raspravljao na kolegiju, održanom 11. prosinca 2013. godine. U nastavku sjednice
gradonačelnik je obrazložio kako je potrebno raspodijeliti GKD Komunalac d. o. o do 31.
prosinca 2013. na dva dijela budući da se prema novom Zakonu o vodama GKD ne može
baviti niti jednom drugom djelatnošću osim distribucijom vodnih usluga, naglasivši da će sve
o osnivanju novog komunalnog društva dodatno pojasniti direktor GKD Komunalac d.o.o Senj
Bruno Brozičević, ing. i revizorica Marija Gašparović, te odvjetnik Emil Tomljanović, dipl.iur.,
uz napomenu da je program raspodjele objavljen na web stranicama grada Senja i dostupan
je svim građanima.
Bruno Brozičević, ing., direktor GKD Komunalac d.o.o. istaknuo je kako se plan
podjele radio s ciljem što manjih troškova, u suradnji sa stručnjacima, odvjetnicima i
sutkinjom Trgovačkog suda u Rijeci, budući se radi o složenom poslu koji se morao obaviti
vrlo ozbiljno i profesionalno.
U svom izlaganju vijećnik Dean Babić, upr. pravnik naveo je radnje koje su prethodile
ovoj podjeli GKD-a, istaknuvši svoje nedoumice koje se odnose na provođenje raspodjele te
postavlja pitanja zašto Gradsko vijeće ne donosi odluku o raspodjeli kao što je donosilo
ostale odluke vezane uz gradsko komunalno društvo. Pitanje je da li Gradsko vijeće treba
donesti odluku o podjeli Komunalca budući je Grad Senj osnivač istog, te ističe kako su nove
tvrtke VODOVOD i ODVODNJA d.o.o u rukama Gradonačelnika grada Senja i članova
skupštine istih koje on odabere, te jednog člana kojeg odaberu radnici, i kako Gradsko vijeće
neće imati nikakve ovlasti u odlučivanju o ove dvije gradske tvrtke, zapitavši se zašto je
Gradsko vijeće izbačeno iz vođenja ovih tvrtki. Ističe kako niti u jednom gradu nije na ovaj
način izbjegnuto Gradsko vijeće kao u Senju, te da vođenje obiju tvrtki nije u rukama jednog
čovjeka kao što je to slučaj u gradu Senju.
Gradonačelnik je ukazao na odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi koje se odnose na vođenje ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne
samouprave, naglasivši da iz istih proizlazi da je odluka o raspodjeli GKD-a pravno i zakonski
osnovana. Nadalje, gradonačelnik ukazao je činjenicu da će Trgovački sud odlučiti o svim
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odlukama, uz napomenu da će odluke koje nisu u skladu sa zakonom poništiti, istaknuvši
ovlasti direktora i predsjednika skupštine, ne vidi nikakvo sporno pitanje vezano uz ovu
podjelu gradskog komunalnog društva kao ni ovlasti direktora, predsjednika skupštine i
ostalih članova skupštine.
Predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec. postavio je pitanje u svezi tvrtke
koja je izradila plan raspodjele, koliko je novca utrošeno, te u kojem je mediju bio raspisan
natječaj, a zanima ga u kojem je svojstvu gospodin Emil Tomljanović prisutan na sjednici
Gradskog vijeća. Također ga zanima tko je donio odluku o promjeni naziva GKD-a i kako će
se kretati plaće direktora i ostalih budući da će jedan direktor biti direktor obiju tvrtki.
U nastavku sjednice gradonačelnik je naglasio da je uprava Komunalca izradila cijelu
procjenu u suradnju sa revizoricom, nakon čega je donesena odluka. Svi podaci i materijali
su dostupni svakom vijećniku, te je u tim podacima jasno vidljivo na koji se način pristupilo
planu podjele GKD-a. Trgovački sud je nadležan za provjeru cjelokupne procedure i o istoj
donijeti odluku. Ističe kako je cijela procedura obavljena na temelju zakona i kako drukčije i
nije bilo moguće. Navodi kako nije točno da niti jedan grad nije postupio na način kako je to
učinio grad Senj, već da su mnogi gradovi kao npr. Rijeka ili Zagreb napravili raspodjelu kao i
grad Senj.
Javivši se za riječ vijećnik Dean Babić, upr. pravnik istaknuo je da on nije niti rekao da
je cijeli postupak protuzakonit, ali izražava nezadovoljstvo da sve ovlasti budu u rukama
jednog čovjeka, a Gradsko vijeće o svim odlukama samo dobiva informacije i izuzeto je iz
svih odlučivanja.
Javivši se za riječ Emil Tomljanović razjasnio je u kojem je svojstvu prisutan na
sjednici, a to je u svojstvu pravnika koji je angažiran da zastupa GKD Komunalac u postupku
raspodjele poduzeća budući se radi o izuzetno kompliciranom postupku koje zahtijeva veći
angažman. Napominje da Zakon o trgovačkim društvima propisuje ovlasti u vođenju
poduzeća kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave i da nema ništa sporno u toj
odredbi i po njoj je određeno tko ima koje ovlasti i da je to razlog zašto Gradsko vijeće ne
može donositi odluke vezane uz isto. Također ističe da je vrlo važno razlikovati temeljni
kapital od imovine društva kapitala.
Uključivši se u raspravu Marija Gašparović, pojasnila je način na koji se grad Senj
odlučio za tvrtku koju ona zastupa kao revizor. U daljnjem tekstu navodi sve podatke o
raspodjeli imovine, te o ovlastima za odlučivanje koje su propisane aktima društva. Uprava
društva prema zakonu odlučuje o podjelama i za njih je i odgovorna. Vlada republike
Hrvatske donijela je odluku prema kojoj se mora izvršiti podjela svih komunalnih poduzeća, a
Uprava društva sama mora odlučiti o načinu na koji će podjelu izvršiti, sve u okviru zakona.
Napominje, da su u ostalim gradovima provedene iste procedure podjele, samo na drugačiji
način ovisno od grada do grada, sve u svemu postupci su vrlo slični. Također ističe kako je
Uprava društva donijela odluku o promjeni imena novih poduzeća što je u okviru zakona i
oko toga nema ničega spornog. Temeljni kapital nije imovina društva već udio ulagača,
Grada koji je vlasnik obaju društava. Revizorsko društvo smatra kako je Uprava društva
obavila vrlo solidan posao rukovodeći se zakonskim odredbama.
Vijećnik Dean Orlić, struč.sep.oec. osvrnuo se na izlaganje gradonačelnika i revizorice
ističući kako je nepotrebno uopće raspravljati o tome, budući je sve u rukama predsjednika
skupštine društva, smatra kako nema smisla trošiti vrijeme.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je kako se bilo koji građanin grada Senja
može upoznati sa svim detaljima i informacijama vezanim uz odluku o raspodjeli GKD-a, te
reagirati i očitovati se o istom, u zakonskom roku.
Nakon što je Vijeće primilo na znanje navedenu informaciju prešlo je na slijedeću
točku utvrđenog dnevnog reda.
12. INFORMACIJA U SVEZI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA ZA KUPOPRODAJU
NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA – PODRUČJE POSLOVNE ZONE BURNJAK - NATJEČAJ
OBJAVLJEN U «NOVI LIST» DANA 10. STUDENOG 2013. GODINE
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Podnositelj predmetne Informacije u svezi provedbe postupka natječaja za
kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Grada – područje poslovne zone Burnjak - Natječaj
objavljen u «Novi list» dana 10. studenog 2013. godine je Gradonačelnik grada Senja, koji je
o istoj raspravljao na kolegiju, održanom 5. prosinca 2013. godine.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof. naglasivši da na
raspisani natječaj nije pristigla niti jedna ponuda, pa se ista daje na znanje samo kao
informacija, nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Nakon što je Vijeće primilo na znanje navedenu informaciju prešlo je na slijedeću
točku utvrđenog dnevnog reda.
13. INFORMACIJA U SVEZI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP
NEKRETNINA – OBJEKT VUČNICA LISINA U KRASNU KOJI NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U
«NOVI LIST» DANA 3. STUDENOG 2013. GODINE

Podnositelj predmetne Informacije u svezi provedbe postupka natječaja za davanje u
zakup objekta Vučnica Lisina u Krasnu - Natječaj objavljen u «Novi list» dana 3. studenog
2013. godine je Gradonačelnik grada Senja, koji je o istoj raspravljao na kolegiju, održanom
28. studenog 2013. godine naglasivši kako je na zahtjev MO Krasno grad raspisan natječaj
za zakup nekretnina objekta Vučnica Lisina u Krasnu gdje su potpisane i ovjerene izjave
vlasnika koji su se odrekli naknada kao i grad Senj, međutim potencijalni investitori se nisu
javili na natječaj, nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof. naglasivši da na
raspisani natječaj nije pristigla niti jedna ponuda, pa se ista daje na znanje samo kao
informacija.
Nakon što je Vijeće primilo na znanje navedenu informaciju prešlo je na slijedeću
točku utvrđenog dnevnog reda.
14. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE RUJAN-STUDENI 2013.

Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradonačelnik grada Senja, koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 11. prosinca 2013. godine navodeći kako je iz proračunske
zalihe utrošeno 500,00 kn, nakon čega je otvorena rasprava.
Nitko se nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu donijelo, slijedeće
IZVJEŠĆE
O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA
RAZDOBLJE RUJAN-STUDENI 2013.

(Klasa: 400-06/13-01/36, Ur.br: 2125-03/01-13-04)

15. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG
VRTIĆA TRAVICA SENJ OD RODITELJA - KORISNIKA USLUGA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik grada Senja, koji je o
istom raspravljao na kolegiju, održanom 11. prosinca 2013. godine koji je istaknuo da će
Grad nastaviti financirati gradski Dječji vrtić sa oko 63,14 % a roditelji 36,86 %, nakon čega
je otvorena rasprava.
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Javivši se za riječ vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. je istaknuo da se slaže s
povećanjem međutim, ne na trošak roditelja već na trošak Grada, budući je u cijeloj državi
pa tako i gradu Senju situacija vrlo teška i to bi za roditelje bio preveliki izdatak.
Gradonačelnik je naglasio kako već jako dugo nije došlo do povećanja cijene vrtića i
da Grad više ne može snositi pojedine troškove, stoga je došlo do ove korekcije cijena vrtića,
a boji se da će nažalost zbog cjelokupne situacije u zemlji i u ostalim ustanovama doći do
drastičnih rezova i štednje. Također ističe kako je Vlada ta koja reže prihode jedinicama
lokalne samouprave.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. navodi kako bi se na nekim drugim mjestima
trebalo štedjeti, a ne isključivo na građanima kao npr. na naknadama za savjetnike koja je
prema njegovom mišljenju vrlo velika.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 1 »PROTIV», 4
«SUZDRŽANA») , u predloženom tekstu donijelo, slijedeću
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA TRAVICA SENJ
OD RODITELJA - KORISNIKA USLUGA

(Klasa: 601-01/13-01/09, Ur.br: 2125-03/03-13-05)

Po završetku sjednice Predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se svim nazočnima na
suradnji, pozvavši sve nazočne na domjenak u restoranu «Krešimir» u Senju, s početkom u
19,30 sati.
Sjednica je zaključena u 19,00 sati.

Pročelnica Ureda Grada:
Maja Matičić, mag.iur.,v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Berislav Gržanić, oec., v.r.
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