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Z A P I S N I K 

8. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja,  održane 20. ožujka 2014. 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 8. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati.  

Sjednici nisu nazočni: Jurica Tomljanović, dipl. ing., (HDZ), 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.  
 
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. 
 
 Konstatirano je da je pitanje vijećnika Krešimira Blaževića, dipl. ing., u svezi 
postavljanja dvaju kontejnera za odlaganje otpada u Senjskoj Dragi proslijeđeno Hrvatskim 
cestama na očitovanje.  

Vijećnik Milan Tomljanović izrazio je zadovoljstvo odgovorom tvrtke VODOVOD i 
ODVODNJA d.o.o. u svezi obračuna cijene vode.  
 Nakon izjašnjavanja vijećnika uslijedila su nova pitanja i odgovori. 
  
VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ 
  
1. Tražim pojašnjenje u svezi sporazuma Grada Senja s veleučilištem Nikola Tesla iz Gospića 
o otvaranju Stručnog smjera u Senju, te informaciju o dogovorima za lokaciju na kojoj će 
Veleučilište u Senju djelovati. 
 Gradonačelnik je odgovorio kako je Grad Senj na sastanku održanom s Veleučilištem 
potpisao sporazum, te kako se Veleučilište obvezuje izraditi studiju interesa, a Grad Senj je 
dužan osigurati prostor. Prostori o kojima se razgovaralo su prostorije Osnovne škole, 
Srednje škole, te prostori biskupije na Velikoj Placi. Grad Senj se pismeno očitovao o namjeri 
realizacije prostora, te sada čeka odgovor Veleučilišta. 
 Vijećnik Orlić, struč. spec. oec. zatražio je pisani odgovor, te kopiju potpisanog 
sporazuma između Grada Senja i Veleučilišta. 
 

Sjednici je pristupio vijećnik Jurica Tomljanović.  
 
VIJEĆNIK KREŠIMIR BLAŽEVIĆ  
  
1. Postavljam pitanje o odlagalištu smeća, naime, zanima me u kojem je stanju sanacija 
našeg odlagališta i ima li Grad svu potrebnu dokumentaciju i osigurana sredstva, i postoji li 
neki vremenski rok u kojem se mora izvršiti sanacija, te kamo će nakon sanacije odlagališta 
grad Senj odvoziti komunalni otpad.  
2. Koliko grad Senj trenutno ima građevinskih zemljišta na prodaju, koje veličine i gdje su, 
jer ima saznanja da ne postoji niti jedno. 
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 Vijećnik Blažević je predložio da se pošalje zahtjev Lika cestama za postavljanje 
uočljivije signalizacija na pješačkim prijelazima na Jadranskoj magistrali. 
 
 Istaknuvši da Grad ima svu potrebnu dokumentaciju za sanaciju odlagališta 
gradonačelnik je ukazao na sudski spor, koji je stvarao probleme, nakon kojeg je pokrenut 
postupak izvlaštenja. Odrađena je sva procedura, te je za 28. ožujka zakazano ročište u 
Uredu državne uprave u Senju, nakon kojeg je isti Ured dužan izdati Rješenje. Nakon 
izdavanja Rješenja od Vlade Republike Hrvatske zatražit će se uvođenje u posjed za sanaciju 
odlagališta, bez obzira što izvlaštenje još neće biti riješeno, nakon čega će se raspisati 
natječaj za sanaciju odlagališta. 

Sukladno Ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša rok za sanaciju je produljen do kraja 
2016. godine. Što se tiče zbrinjavanja komunalnog otpada, još uvijek nije donijeta strategija 
zbrinjavanja komunalnog otpada i mi još uvijek ne znamo kome ćemo pripasti. Grad Senj će 
nakon sanacije imati kazetu za zbrinjavanje otpada koja će biti dovoljna za slijedeće tri 
godine. 
 Naglašeno je da uskoro će biti u prodaju oko tridesetak građevinskih zemljišta, uz 
napomenu kako će o istom odlučivati Gradsko vijeće.  
 U svezi oznaka prihvaćen je prijedlog vijećnika, te se nalaže stručnim službama Grada 
uputiti dopis Lika cestama, s konkretnim zahtjevom. 
   
VIJEĆNIK JOSIP ŠOJAT  
 
1. Traži informaciju u kojoj je fazi formiranje ulica u ruralnom dijelu Grada, zbog izmjena 
adresa na osobnim dokumentima. 
2. Zašto u proteklih nekoliko mjeseci nema nikakvih vijesti o gradu Senju u Novom listu, te je 
li to trenutno stanje ili će se to nastaviti i dalje. Ima li gradonačelnik većih saznanja o tome, 
te je konstatirao kako Radio Senj nema pokriveno cijelo područje Grada, a isto da Internet 
signalom nisu pokriveni svi dijelovi grada. 
 

Istaknuvši da su problemi oko naselja nastali 90-ih godina gradonačelnik je je 
istaknuo da Grad Senj upravo rješava probleme naselja onih koji su uputili pisanu molbu ili 
peticiju, uputivši zamolbu svima koji imaju iste potrebe neka upute pisani dopis gradu Senju, 
uz napomenu da će se problem rješavati postupno, naselje po naselje.  

Vezano za izvještavanje u Novom listu, Gradonačelnik je naglasio kako je obavio 
razgovore s direktorom i glavnim urednikom Novog lista, te se nada kako će se situacija 
promijeniti kada se njihova financijska situacija popravi, ukazavši na činjenicu da grad Senj 
nije potpisao Ugovor o Primorskom Novom listu za ovu godinu. Naime, isti će potpisati 
ukoliko ponovno bude izvjestitelj iz Senja. 

Što se tiče odašiljanja Radio Senja, gradonačelnik je naglasio kako Radio Senj ima 
samo dva odašiljača i trenutno nema financijskih sredstava za montiranje dodatnih.  

O pokrivenosti internetom uvedene su nove tehnologije kod pojedinih operatera i ima 
novih mogućnosti, stoga će se o istom raspitati.  
 
VIJEĆNIK FRANJO MILINOVIĆ 

 
1. Postavljam pitanje o parkiralištu ispod Trbušnjaka na kojem bi bilo potrebno postaviti 
kontejnere za smeće i neki mali sanitarni čvor, kako ne bi dočekali nespremni turističku 
sezonu. 
 

Gradonačelnik je odgovorio kako će biti postavljeni kontejneri, a što se tiče sanitarnog 
čvora, svi posjetitelji imaju pravo koristiti sanitarni čvor u tvrđavi Nehaj. 
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Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti 

vijećnika 8. sjednici Gradskog vijeća nazočno 14 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati.   

 
U nastavku sjednice nakon što je uvodno konstatirano da je sjednici nazočno 14 

vijećnika Vijeće je, većinom glasova (12 “ZA“, 2 „PROTIV“), u predloženom tekstu, bez 
primjedbi, usvojilo zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 6. veljače 
2014. godine KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2125-03/01-14-02.  

Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika Vijeće je jednoglasno ( 14 
„ZA) usvojilo prijedlog da se dnevni red nadopuni novom točkom 20. “PRIJEDLOG 
ODLUKE O NAMJERI PRODAJE NEKRETNINA U K.O. STINICA„ i novom točkom 
21.„PRIJEDLOG ODLUKE O POVJERAVANJU OBAVLJANJA ODRŽAVANJA 
NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANIH I MAKADAMSKIH PROMETNICA, 
NOGOSTUPA I PARKIRALIŠTA NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 4 
GODINE „   

  
Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor 

za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 7. sjednici održanoj 18. ožujka 2014. 
godine razmatrao navedene točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA: 
021-05/14-02/03, URBROJ: 2125-03/01-14-03. Odbor za financije i gradski proračun dao je 
pozitivno mišljenje na točke dnevnog reda 8., 9., 10., KLASA: 400-09/14-01/01, URBROJ: 
2125-03/01-02-14-01.   

 
Nakon što je konstatirano da je navedeni prijedlog usvojen Vijeće je u nastavku 

sjednice, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći  

D N E V N I    R E D 
 
1. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2013. GODINU   
2. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG MUZEJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2013. GODINU   
3. IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M.C. NEHAJEVA SENJ S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2013. GODINU     
4. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA S FINANCIJSKIM 
IZVJEŠĆEM ZA 2013. GODINU  
5. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2013. GODINU  
6. IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNIH REDARA ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 
1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE  
7. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1. 
SRPNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE    
8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. 
GODINU UZ OBRAZLOŽENJE  
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9. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU  
10. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU  
11. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA ZA 
2013. GODINU   
12. PRIJEDLOG ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA 
SENJA  
13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU 
USTANOVE ZA ORGANIZACIJU, PROMIDŽBU I POSREDOVANJE U OBLASTI 
ŠPORTA ŠPORTSKA DVORANA ROBERT BARBIĆ - BELI    
14. PRIJEDLOG ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI  
15. PRIJEDLOG ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA SENJA   
16. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI I DOPUNI ZAKLJUČKA O DAVANJU 
SUGLASNOSTI ZA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPORA   
17. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA 
MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SENJA  
18. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SENJA ZA 2013. 
GODINU 
19. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA 
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA SA 2. SJEDNICE, ODRŽANE 14. VELJAČE 2014.   
20. PRIJEDLOG ODLUKE O NAMJERI PRODAJE NEKRETNINA U K.O. STINICA 
21. PRIJEDLOG ODLUKE O POVJERAVANJU OBAVLJANJA ODRŽAVANJA 
NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANIH I MAKADAMSKIH PROMETNICA, 
NOGOSTUPA I PARKIRALIŠTA NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 4 
GODINE    
 
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda. 
 
1. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2013. GODINU   

Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradska knjižnica Senj. O predmetnom Izvješću 
očitovao se Gradonačelnik Grada Senja koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 12. 
ožujka 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise dana 18. ožujka 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   

Uvodno obrazloženje dala je Marijana Čorić, prof., ravnateljica Gradske knjižnice Senj. 
, 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, usvojilo slijedeći       

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 612-01/14-01/01, URBROJ: 2125-03/01-14-03)  

 

2. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG MUZEJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2013. GODINU   

Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradski muzej Senj. O predmetnom Izvješću 
očitovao se Gradonačelnik Grada Senja koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 12. 
ožujka 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise dana 18. ožujka 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   
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Uvodno obrazloženje dala je Blaženka Ljubović, prof., ravnateljica Ustanove, nakon 
čega je otvorena rasprava.    

Vijećnik Dean Orlić, struč.spec.oec., zatražio je pojašnjenje zbog čega nisu isplaćena 
sva proračunska sredstva u protekloj godini. 

Ravnateljica Ustanove prof. Blaženka Ljubović objasnila je kako je preostali dio od 
strane Ministarstva isplaćen početkom ove godine, dok je vezano zu Grad naglasila kako 
Muzej  svake godine traži malo više, ali moraju biti zadovolji s onim koliko dobiju. 

 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (13 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u 
predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći       

 
Z A K L J U Č A K  

 (KLASA: 612-05/14-01/02, URBROJ: 2125-03/01-14-03)  
 
3. IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M.C. NEHAJEVA SENJ S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2013. GODINU    

Podnositelj predmetnog Izvješća je Pučko otvoreno učilište M. C. Nehajeva Senj. O 
predmetnom Izvješću očitovao se Gradonačelnik Grada Senja koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 12. ožujka 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao 
pozitivno mišljenje.   

Uvodno obrazloženje dao je Ivan Prpić ravnatelj Ustanove, 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       

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 612-01/14-01/01, URBROJ: 2125-03/01-14-03)  

 
4. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA S FINANCIJSKIM 
IZVJEŠĆEM ZA 2013. GODINU  

Podnositelj predmetnog Izvješća je Ustanova za razvoj Grada Senja. O predmetnom 
Izvješću očitovao se Gradonačelnik Grada Senja koji je o istom raspravljao na Kolegiju, 
održanom 12. ožujka 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, 
Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno 
mišljenje.   

Uvodno obrazloženje dala je Dorotea Prpić, dipl.nov.-oec., ravnateljica Ustanove, 
nakon čega je otvorena rasprava.    

Vijećnik Milan Tomljanović pita, s obzirom da je prema sistematizaciji Ustanove za 
razvoj određeno sedam radnih mjesta, jesu li bila osigurana sredstva za svih sedam, te ako 
jesu zašto se nisu zaposlila još dva radnika? 

Obrazloženja je dala je gđa. Prpić, ravnateljica Ustanove konstatiravši da sredstva za 
dodatna dva djelatnika nisu osigurana u proračunu, ali po sistematizaciji postoje jer je u 
budućnosti predviđen opširniji rad Ustanove. 
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Čestitavši Ustanovi za razvoj grada Senja na dosadašnjem radu vijećnik Blažević, 
dipl.ing. je zatražio pojašnjenje o Projektu Tenis II. Zašto se nalazi na privremenoj listi 
projekata? Ravnateljica ustanove odgovorila je kako to znači da je projekt prošao sve 
kontrole, te se sada nalazi na privremenoj listi, nakon koje su dostavili završne dokumente i 
sada se očekuju konačni rezultati. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo 
slijedeći       

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 302-01/14-01/02, URBROJ: 2125-03/01-14-03)  

 
5. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2013. GODINU  

Podnositelj predmetnog Izvješća je Javna vatrogasna postrojba Grada Senja. O 
predmetnom Izvješću očitovao se Gradonačelnik Grada Senja koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 12. ožujka 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao 
pozitivno mišljenje.   

Uvodno obrazloženje dao je Zvonimir Lončarić, dipl.ing.sig., zapovjednik JVP Grada 
Senja, nakon čega je otvorena rasprava.    

U raspravi su sudjelovali vijećnik Milan Tomljanović koji se zahvalio ljudima koji rade 
ovaj odgovoran posao, te je čestitao zamjeniku zapovjednika gosp. Vuku na dodijeljenom 
priznanju. 

Vijećnik Josip Šojat konstatirao je  da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da JVP 
nema odgovarajuću opremu za gašenje požara vodom, pjenom i prahom, te da nema 
zapovjedno vozilo, te ga zanima da li je ispravak ovih nedostataka obveza ili preporuka. 

Zapovijednik Lončarić pojasnio je kako se u dogovoru s DVD Senj koristi njihovo 
vatrogasno vozilo koje je kupljeno prije dvije godine, a što se tiče nabave ostale opreme za 
sada nije realno za očekivati da će se ispuniti sva očekivanja, što će se još neko vrijeme 
tolerirati.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno  (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo 
slijedeći       

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 214-01/14-01/04, URBROJ: 2125-03/01-14-03)  

 
6. IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNIH REDARA ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 
1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE  

Podnositelj predmetnog Izvješća je Komunalno redarstvo Grada Senja. O 
predmetnom Izvješću očitovao se Gradonačelnik Grada Senja koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 12. ožujka 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao 
pozitivno mišljenje.   

Uvodno obrazloženje dala je Anđelka Tomljanović, dipl.ing., voditeljica Odsjeka za 
urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav, nakon čega je otvorena rasprava.    

Za raspravu se nitko nije javio.    
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (13 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u 
predloženom tekstu, usvojilo slijedeći       

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 363-04/14-01/08, URBROJ: 2125-03/01-14-03)  

 
7. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1. 
SRPNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE    

Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradonačelnik Grada Senja koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju, održanom 12. ožujka 2014. godine. O predmetnom Izvješću 
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine, te o istom 
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   

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 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u predloženom 
tekstu, usvojilo slijedeći       

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 023-05/14-01/01, URBROJ: 2125-03/01-14-04)  

 
8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. 
GODINU UZ OBRAZLOŽENJE  

Podnostelj predmetnog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja za 
2013. godinu je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 12. ožujka 
2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
dana 18. ožujka 2014. godine, kao i Odbor za financije i gradski proračun dana 14. ožujka 
2014. godine, te su o istom dali Gradskom vijeću pozitivna mišljenja.   

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., uz napomenu kako je 
ovo od osnutka Grada 1993. g. pa do danas najveći Proračun,  što se može zahvaliti 
sredstvima iz EU fondova, nakon čega je otvorena rasprava.    

U raspravi je sudjelovao vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing., zatraživši pojašnjenje 
pojedinih proračunskih stavki.        

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (10 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u 
predloženom tekstu, usvojilo slijedeći       

GODIŠNJI 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU UZ 

OBRAZLOŽENJE 
(KLASA: 400-06/14-01/04, URBROJ: 2125-03/01-14-04)  

 
9. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU  

Podnostelj predmetnog Izvješća je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 12. ožujka 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine, kao i Odbor za financije i gradski 
proračun dana 14. ožujka 2014. godine,  te su o istom dali Gradskom vijeću pozitivna 
mišljenja.   
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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 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (10 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u 
predloženom tekstu, usvojilo slijedeći       

 
Z A K L J U Č A K  

 (KLASA: 363-02/14-01/08, URBROJ: 2125-03/01-14-02)  
 
10.IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU  

Podnostelj predmetnog Izvješća je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 12. ožujka 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine, kao i Odbor za financije i gradski 
proračun dana 14. ožujka 2014. godine,  te su o istom dali Gradskom vijeću pozitivna 
mišljenja.   

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena  
rasprava.    

Vijećnik Blažević, dipl.ing. zatražio je odgovor u pisanom obliku, odnosno da mu se 
dostave računi za obnovu baterija topova u luci, za uređenje parkovnih rubnjaka u centru 
grada,  uređenje javnih površina na području Mjesnog odbora Bunica- Bilićevica, te računi za 
uređenje zelenih površina. 

Na prijedlog gradonačelnika vijećnik Blažević, dipl.ing. se suglasio da u račune za 
zelene površine izvrši uvid u gradskoj upravi, a za manje iznose računa da mu se dostavi 
preslik istog i ugovora.    

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (10 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u 
predloženom tekstu, usvojilo slijedeći       

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 363-02/14-01/09, URBROJ: 2125-03/01-14-02)  

 
11. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA ZA 
2013. GODINU   

Podnostelj predmetnog Izvješća je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 12. ožujka 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine,  te o istom dao Gradskom vijeću 
pozitivna mišljenja.   

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena  
rasprava.    

Vijećnik Blažević uputio je kritiku na sadašnje i bivše vijećnike za koje je smatrao da 
je prije četiri godine trebalo uvrstiti reciklažno dvorište u izmjenu UPU-a, a ne da se sada 
mora raditi izmjena. 

 Gradonačelnik je odgovorio da su tek ove godine osigurana sredstva od strane Fonda 
za ovu namjenu, naglasivši kako nije učinjena nikakva pogreška. 
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo 
slijedeći       

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 363-02/14-01/10, URBROJ: 2125-03/01-14-02)  

 
12. PRIJEDLOG ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA 
SENJA  

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju, održanom 12. ožujka 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine,  te o istom 
dao Gradskom vijeću pozitivna mišljenja.   

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena  
rasprava.    

U raspravi je sudjelovao Krešimir Blažević, koji je predložio da se u ovu Odluku doda 
katastar nerazvrstanih cesta, koji bi puno pridonio ovoj Odluci. 

Gradonačelnik je odgovorio da je to veliki posao koji će svakako trebati napraviti, te 
da je započeto s upisom nerazvrstanih cesta.        

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 
NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA SENJA 

(KLASA: 340-03/14-01/02, URBROJ: 2125-03/03-14-02) 
 

13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU 
USTANOVE ZA ORGANIZACIJU, PROMIDŽBU I POSREDOVANJE U OBLASTI 
ŠPORTA ŠPORTSKA DVORANA ROBERT BARBIĆ - BELI    

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju, održanom 12. ožujka 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine,  te o istom 
dao Gradskom vijeću pozitivna mišljenja.   

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena  
rasprava.   

Za raspravu se nitko 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, usvojilo slijedeću       

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE ZA 

ORGANIZACIJU, PROMIDŽBU I POSREDOVANJE U OBLASTI ŠPORTA ŠPORTSKA 
DVORANA ROBERT BARBIĆ - BELI 

(KLASA: 620-01/14-01/02, URBROJ: 2125-03/03-14-02) 
 
14. PRIJEDLOG ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI  

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju, održanom 25. veljače 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu 
odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine,  te 
o istom dao Gradskom vijeću pozitivna mišljenja.   
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Uvodno obrazloženje dao je Mislav Bilović, dipl.iur., voditelj Odsjeka za društvene 
djelatnosti i mjesnu samoupravu, nakon čega je otvorena  rasprava.   

Za raspravu se nitko 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, usvojilo slijedeću       

ODLUKU 
O SOCIJALNOJ SKRBI 

(KLASA: 550-01/14-01/02, URBROJ: 2125-03/03-14-03) 
 
 
 
15. PRIJEDLOG ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA SENJA   

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju, održanom 12. ožujka 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine,  te o istom 
dao Gradskom vijeću pozitivna mišljenja.   

Uvodno obrazloženje dali su gradonačelnik Darko Nekić, prof., i Anđelka Tomljanović, 
dipl. ing. građ, voditeljica Odsjeka za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav, 
nakon čega je otvorena  rasprava.   

U raspravi je sudjelovao vijećnik Krešimir Blažević, koji je upitao zašto ulica Stjepana 
Radića nije postavljena kao jednosmjerna, te je uputio kritiku na prekršajne odredbe. 

Voditeljica Odsjeka za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav Anđelka  
Tomljanović, dipl.ing., je dodala kako je Odluka rađena prema zakonu. Gradonačelnik je 
istaknuo kako je Odluka usuglašena s Policijskom postajom, te kako bi Odluku trebalo za 
sada prihvatiti ovakvu, a nakon konzultacije se može dodati izmjena i dopuna Odluke. 

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 UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA SENJA 

(KLASA: 340-01/14-01/02, URBROJ: 2125-03/03-14-04) 
 
16. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI I DOPUNI ZAKLJUČKA O DAVANJU 
SUGLASNOSTI ZA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPORA   

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju, održanom 12. ožujka 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine,  te o istom 
dao Gradskom vijeću pozitivna mišljenja.   

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena  
rasprava.   

Vijećnik Blažević konstatirao je kako Grad Senj ima gosp. Ivicu Begonju kao 
odvjetnika Grada, te ga zanima zašto je u konkretnom slučaju Grad zastupao gosp. 
Vukasović. 

Dodatna pojašnjenja dao je Mislav Bilović, dipl.iur., voditelj Odsjeka za društvene 
djelatnosti i mjesnu samoupravu, naglasivši kako je to iz razloga što je gosp. Begonja ranije 
zastupao navedenu stranku, te po kodeksu odvjetničke etike ne može zastupati protivnu 
stranku. 
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo 
slijedeći       

ZAKLJUČAK 
O IZMJENI I DOPUNI ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA IZVANSUDSKO 

RJEŠAVANJE SPORA 
(KLASA: 612-05/11-01/04, URBROJ: 2125-03/01-14-03) 

 
17. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA 
MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SENJA  

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju, održanom 5. ožujka 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014. godine,  te o istom 
dao Gradskom vijeću pozitivna mišljenja.   

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena  
rasprava.   

Za raspravu se nitko 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, usvojilo slijedeću        

 
ODLUKU 

O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG 
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SENJA 

(KLASA: 363-02/14-01/07, URBROJ: 2125-03/03-14-01) 
 
18. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SENJA ZA 2013. 
GODINU 

Predlagatelj Prijedloga odluke je Odbor za javna priznanja koji je o istom raspravljao 
na svojoj 1. sjednici, održanoj 14. ožujka 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je gradonačelnik, te podržao navedeni prijedlog sukladno odredbama članka  46. 
stavka 1.al. 15. Statuta Grada Senja. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor 
za Statut, Poslovnik i propise dana 18. ožujka 2014.godine, te o istom Gradskom vijeću dao 
pozitivno mišljenje.   

 Uvodno obrazloženje u ime Odbora za javna priznanja dala je Rosanda Bilović, prof. , 
predsjednica Odbora, 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       

Z A K LJ U Č A K 
(KLASA: 061-01/14-01/01, URBROJ: 2125-03/01-14-09)  

 
19. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA 
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA SA 2. SJEDNICE, ODRŽANE 14. VELJAČE 2014.   

Podnositelj predmetnog Izvješća je Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva za 
priznavanje prava vlasništva. O predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na 
kolegiju ,održanom 25.  veljače 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je 
gradonačelnik, te podržao navedeni prijedlog sukladno odredbama članka  46. stavka 1.al. 
15. Statuta Grada Senja. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise dana 18. ožujka 2014., te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   
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 Uvodno obrazloženje u ime Povjerenstva podnio je Berislav Gržanić, oec., 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, većinom glasova (9 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u predloženom tekstu, 
usvojilo, slijedeći       

Z A K LJ U Č A K 
(KLASA: 940-01/14-04/01, URBROJ: 2125-03/01-14-04)  

 
 
 
 
20. PRIJEDLOG ODLUKE O NAMJERI PRODAJE NEKRETNINA U K.O. STINICA 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju, održanom 19. ožujka 2014. godine. Uvodno obrazloženje dao je 
gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena  rasprava.   

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću        

ODLUKU 
NAMJERI PRODAJE NEKRETNINA U K.O. STINICA 
(KLASA: 944-01/13-01/21, URBROJ: 2125-03/03-14-08)  

 
21. PRIJEDLOG ODLUKE O POVJERAVANJU OBAVLJANJA ODRŽAVANJA 
NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANIH I MAKADAMSKIH PROMETNICA, 
NOGOSTUPA I PARKIRALIŠTA NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 4 
GODINE    

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju, održanom 19. ožujka 2014. godine. Uvodno obrazloženje dao je 
gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena  rasprava.   

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću        

 
ODLUKU 

O POVJERAVANJU OBAVLJANJA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA - 
ASFALTIRANIH I MAKADAMSKIH PROMETNICA, NOGOSTUPA I PARKIRALIŠTA 

NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 4 GODINE 
(KLASA: 363-01/14-01/08, URBROJ: 2125-03/03-14-12)  

 
 

U nastavku sjednice Gradonačelnik Grada Senja je sukladno odredbama članka 48. 
stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te članka 46. stavka 3. 
Statuta Grada Senja, u zakonskom roku, informirao predstavničko tijelo o donošenju odluke 
o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE- 
JUŽNI OGRANAK d.o.o., odluke o razrješenju i izboru člana Skupštine istoimenog Društva, 
odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora GKD Senj d.o.o. i VODOVOD I ODVODNJA 
d.o.o., odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora Radio Senj d.o.o.     
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Nakon što je Gradsko vijeće Grada Senja primilo na znanje navedenu Informaciju, 
predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima na suradnji, najavivši slijedeću sjednicu 
Gradskog vijeća za 10. travnja 2014. godine.  
 

Sjednica je zaključena u 20,15 sati. 
 

 
 
Pročelnica Ureda Grada                       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Maja Matičić, mag.iur.,v.r.                         Berislav Gržanić, oec.,v.r.  
 
 


