REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD

SENJ

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2125-03/01-14-02
Senj, 10. travnja 2014.

ZAPISNIK
9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA,
ODRŽANE 10.TRAVNJA 2014. GODINE

1

ZAPISNIK
9. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 10. travnja 2014. godine s
početkom u 17,00 sati u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. u Senju, Splitska 2.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 9. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nisu nazočni: Jurica Tomljanović, dipl. ing., (HDZ), Milan Tomljanović (SDPHNS-HSLS) i Milan Šojat (HSP AS).
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća uvodno pozdravio zamjenika župana Ličkosenjske županije gosp. Sanjina Rukavinu, dipl.oec., 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.
Nakon izjašnjavanja vijećnika uslijedila su nova pitanja i odgovori.
VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ
1. Ponavljam pitanje koje sam postavio na prošloj sjednici, a pitanje se odnosi na suradnju
Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, odnosno osnivanje stručnog studija u Senju. Zanima
me hoće li uopće doći do osnivanja stručnog studija u Senju.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je istaknuo da je od Veleučilišta zatraženo pitanje
prostora u kojem bi se program stručnog studija u Senju održavao. Naglasio je da je Grad
Senj odradio sve što je potrebno no međutim sada je sve na Veleučilištu koje će odraditi sva
ostala pitanja koja se tiču kadrovske strukture, programa i stručnih poslova. Sporazum
između Grada Senja i Veleučilišta je postignut na institucionalnoj razini i predstavlja bazu za
uspostavljanje stručnog studija u Senju, najavivši za slijedeću sjednicu očitovanje o istom.
VIJEĆNIK ANĐELKO KATALINIĆ
1.Podsjećam predsjednika Gradskog Vijeća na obećanje s prošle sjednice u svezi „ bukera“
koji dočekuju goste na sve više mjesta u gradu, te time narušavaju turističku sliku Senja i
ostale iznajmljivače, koji se ne koriste takvim sredstvima za popunjavanje svojih soba i
apartmana.
Istaknuvši da će se predsjednik Gradskog vijeća odlučiti da li će i kada navedena
točka biti na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Gradonačelnik je naglasio da će se on
osobno potruditi da svi materijali u svezi pitanja „bukera“ budu dostavljeni na sjednicu na
kojoj će se o istom raspravljati.
Vijećnik Anđelko Katalinić izrazio je nezadovoljstvo odgovorima koje su mu dali
gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća.
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VIJEĆNIK JOSIP ŠOJAT
1. Prvo pitanje se odnosi na županijsku cestu Senj- Krivi Put koja je nakon početnih radova,
postavljanja tampona cesta je postala vrlo opasna. Umoljava da na nekom od nadolazećih
sastanaka sa predstavnicima županije Gradonačelnik postavi pitanje vezano za problem ceste
koja stanovnicima predstavlja velik problem i opasnost.
2. Drugo pitanje odnosi se na učenike koji pohađaju Osnovnu školu Vratnik, tj. antenu
postavljenu na bivšem domu vijeća mjesnog odbora. Zanima ga da li je Grad poduzeo nešto
po tom pitanju.
U svezi 1. pitanja gradonačelnik je istaknuo da je na radnim sastancima dogovorena
rekonstrukcija navedene ceste, te će se ove godine riješiti dio ceste koja je najopasnija i ne
zadovoljavaju standarde. Neki radovi na ovoj dionici već su pri kraju, a ostatak ceste će se
obnoviti kada bude dovoljno sredstava u proračunu, jer su sredstva iz državnog proračuna
smanjena pa se stoga neki planirani radovi moraju odgoditi jer i ostale ceste na području
Grada Senja zahtijevaju obnovu i nova ulaganja.
U svezi 2. pitanja Gradonačelnik je istaknuo kako ne može dati odgovor jer ne zna
napamet u kojoj je točno fazi rješavanje navedenog problema. No nastojati će da se do
sljedeće sjednice navedeni problem razmotri i pokuša riješiti.
Vijećnik Josip Šojat djelomično je zadovoljan odgovorima, te još jednom umoljava
gradonačelnika da svojim utjecajem pokuša riješiti problem ceste Senj- Krivi Put kako ne bi
došlo do većih oštećenja i nezgoda.
VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ
1. Vijećnik naglašava da će sljedeće pitanje postaviti već treću godinu za redom, a pitanje se
odnosi na obnavljanje „ Sunčanog sata“ te postavljanje informativnih tabli o sunčanom satu.
Izražava nezadovoljstvo činjenicom da svake godine iznova ističe ovaj problem i ne dobiva
nikakav pozitivan odgovor na postavljena pitanja u vezi „ Sunčanog sata“.
2. Pitanje se odnosi na postavljanje lifta za invalide i da li će se isti postaviti na novouređeni
dio Škvera.
Gradonačelnik je istaknuo da će za lift za invalide i „Sunčani sat“ sve odgovore na
pitanja moći dati do sljedeće sjednice Gradskog vijeća zatraživši od vijećnika dodatno
strpljenje.
Dean Orlić, struč. spec. oec. izrazio je zadovoljstvo odgovorima na postavljena
pitanja.
VIJEĆNIK KREŠIMIR BLAŽEVIĆ
1. Pitanje na kojem principu odnosno na koji način u Gradu Senju funkcionira saniranje i
održavanje postojeće komunalne infrastrukture budući da prema njegovom mišljenju Senj
izgleda vrlo neuredno i zapušteno. Napominje kako tu nije samo pitanje Sunčanog sata već i
klupica koje su u vrlo lošem stanju i izgledaju neugledno, šahtovi su puni do vrha, posvuda
ima rasutog pijeska, zelene površine nisu pokošene i sl. Zanima ga čiji je posao saniranje
navedenih javnih površina.
Gradonačelnik naglašava kako Grad Senj ima vrlo mali proračun ali da se iz njega
znatna sredstva ulažu u održavanje javnih površina. Nemoguće je da se sa tako malo novca
riješe sva pitanja i problemi koje je vijećnik naveo. Neki su radovi već započeti, ostatak će se
nastojati riješiti do održavanja Dana grada. Ostali problemi nastojat će se riješiti prije sezone
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kroz programe javnih radova koji su ovih dana odobreni od Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje.
Vijećnik se zahvaljuje i opet postavlja pitanje čiji je posao ustanovljavanje oštećenja
na gradskim površinama.
Istaknuvši da Komunalno redarstvo popisuje štete koje su načinjene na javnim
površinama ali nije zaduženo da te štete popravlja gradonačelnik je istaknuo kako su ostale
štete počinili građani Grada Senja, što će sve Grad Senj morati podmiriti iz proračuna Grada,
uz napomenu da je nemoguće sa raspoloživim sredstvima Grada pokriti sve troškove i
počinjene štete.
VIJEĆNIK FRANJO MILINOVIĆ
1.Pitanje se odnosi na vodovod na Trbušnjaku jer iako je vodovod završen građani
Trbušnjaka i dalje piju vodu iz azbestnih cijevi, tj. lošu vodu te ga zanima kada će se te cijevi
prespojiti.
2.Pitanje se odnosi na uređenje plaže „ Voda“, gdje je u zimskim mjesecima došlo do
oštećenja te je potrebno obnoviti plažu, pobojati gelendere i sl.
Gradonačelnik na prvo pitanje odgovara da je Grad Senj do 1. svibnja dužan
cjelokupnu dokumentaciju vezanu uz vodovod i kanalizaciju na Trbušnjaku dostaviti
novoosnovanom poduzeću Vodovod i odvodnja d.o.o. Gradonačelnik ne zna točno zbog čega
nije došlo do uspostavljanja priključaka na vodu do sad budući je sve po projektu
napravljeno. Umoljava uvažene vijećnike da se strpe do sljedeće sjednice do koje će
nastojati doći do odgovora u kojem je dijelu došlo do problema te zašto navedeni priključci
do danas nisu stavljeni u funkciju.
U nastavku sjednice nakon što je uvodno konstatirano da je sjednici nazočno 12
vijećnika Vijeće je, jednoglasno (12 “ZA“), u predloženom tekstu, bez primjedbi, usvojilo
zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 20. ožujka 2014. godine KLASA:
021-05/14-01/02, URBROJ: 2125-03/01-14-02.
Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Vijeće je jednoglasno (14 „ZA) usvojilo prijedlog
da se redosljed dnevnog reda izmijeni na način da predložena toka pod rednim brojem 10.“
PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA GRADA
SENJA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA GRADA SENJA „
postane točka 1. Na taj način predložena točka pod rednim brojem 1.“IZVJEŠĆE O RADU
SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013. GODINU,
PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU“ postaje točkom 2., predložena
točka pod rednim brojem 2. „INFORMACIJA UPRAVE DRUŠTVA „VODOVOD
HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK“ O POSLOVANJU U 2013. GODINI S
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM I BILJEŠKAMA UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆ“ postaje
točkom 3. i tako dalje redom.
Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 8. sjednici održanoj 8. travnja 2014.
godine razmatrao navedene točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA:
021-05/14-02/04, URBROJ: 2125-03/01-14-03.
Nakon što je konstatirano da je navedeni prijedlog usvojen Vijeće je u nastavku
sjednice, većinom glasova (11 «ZA», 1 “PROTIV“), u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći

DNEVNI

RED

1. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA GRADA
SENJA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA GRADA SENJA
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2. IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
ZA 2013. GODINU, PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU
3. INFORMACIJA UPRAVE DRUŠTVA „VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE –JUŽNI
OGRANAK“ O POSLOVANJU U 2013. GODINI S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM I
BILJEŠKAMA UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE I
DOPUNE STATUTA GRADSKOG MUZEJA SENJ
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I
DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA
6. PRIJEDLOG ODLUKE O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆI I
DRUGIM NAKNADAMA GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA,
PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA, POTPREDSJEDNIKA I VIJEĆNIKA
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA
ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZDVAJANJU DIJELA NASELJA LUKOVO I PRIPAJANJU
NASELJU VOLARICE
9. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE OD 2010. – 2018. GODINE
10. ANALIZA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA 2013. GODINU SA SMJERNICAMA
DALJNJEG RAZVOJA ZA 2014. GODINU
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA GRADA
SENJA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA GRADA SENJA
Predlagatelj predmetne Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada
Senja i plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Senja je gradonačelnik Darko
Nekić, prof.,koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 3. travnja 2014. godine. O
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8. travnja
2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime izrađivača dao je Robert Hrelja, član stručnog tima za
izradu predmetne procjene i plana, nakon čega je otvorena rasprava.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Josip Šojat kojeg zanima što je sa šternama na
području grada koje su navedene u izvješćima no međutim one su u lošem stanju i vrlo
derutne te ih smatra upitnim za korištenje i zaštitu od požara.
Gradonačelnik je istaknuo kako su već pojedine šterne obnovljene, no iste se ne
mogu obnoviti sve odjednom, već u skladu s financijskim mogućnostima.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, nakon provedene rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu,
usvojilo slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 214-02/14-01/02, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
2. IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
ZA 2013. GODINU, PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU
Podnositelj predmetnog Izvješća je Savez športova Grada Senja. O predmetnom
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 3. travnja 2014. godine. O
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predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8. travnja
2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime Saveza športova Grada Senja dao je Siniša Orlić, dipl.ing,
predsjednik Saveza športova Grada Senja, nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio za riječ.
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: 620-01/14-01/05, URBROJ: 2125-03/01-14-03)
3. INFORMACIJA UPRAVE DRUŠTVA „VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE –JUŽNI
OGRANAK“ O POSLOVANJU U 2013. GODINI S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM I
BILJEŠKAMA UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Podnositelj predmetne Informacije je Vodovod Hrvatsko primorje - Južni ogranak. O
predmetnoj Informaciji raspravljao je gradonačelnik Grada Senja na Kolegiju, održanom 3.
travnja 2014. godine. O predmetnoj Informaciji raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise dana 8. travnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja dao je Darko Rukavina, dipl.ing., direktor
Društva, nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio za riječ.
Nakon što je Vijeće primilo na znanje navedenu Informaciju, prešlo je na slijedeću
točku dnevnog reda.
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE I
DOPUNE STATUTA GRADSKOG MUZEJA SENJ
Predlagatelj prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i
dopune Statuta Gradskog muzeja Senj je Gradski muzej Senj. O predmetnom Prijedlogu
raspravljao je Gradonačelnik Grada Senja Darko Nekić, prof., na Kolegiju, održanom 26.
ožujka 2014. godine O predmetnom Prijedlogu raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise dana 8. travnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje, u ime predlagatelja 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 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2125-03/01-14-03)
Prije prelaska na predložene točke dnevnog reda Vijeće je jednoglasno (12 „ZA“)
usvojilo prijedlog da se predložene točke pod rednim brojem 5. 6. i 7. objedine u raspravi.
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5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I
DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je
o predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao na Kolegiju, održanom 3. travnja 2014. godine
O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8.
travnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje, u ime predlagatelja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., i
Maja Matičić, mag.iur., pročelnica Ureda grada, istaknuvši da je isto nužno zbog mjera
naloženih od strane Upravne inspekcije Ministarstva uprave temeljem zapisnika o
provedenom inspekcijskom nadzoru od 13. veljače 2014. godine KLASA: 043-01/13-01/0044,
URBROJ:515-07-02/1-14/2. Naime, upravna inspekcija Ministarstva uprave dana 22.
studenog 2013. Godine izvršila je nadzor nad tijelima Grada Senja zu napomenu da su
predmet nadzora bili opći akti , službenički odnosi, primjena propisa kojima se uređuju opći
upravni postupak i posebni upravni postupci od strane nadziranog tijela, primjena propisa o
uredskom poslovanju, primjena propisa o pravu na pristup informacijama, primjena propisa o
pečatima i žigovima s grbom RH te drugih propisa kojima se uređuje način rada tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nakon uvodnog obrazloženja
predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec., otvorio je je raspravu.
Za raspravu se nitko nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH
TIJELA GRADA SENJA
(KLASA: 023-01/14-01/05, URBROJ: 2125-03/03-14-02)
6. PRIJEDLOG ODLUKE O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆI I
DRUGIM NAKNADAMA GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA,
PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA, POTPREDSJEDNIKA I VIJEĆNIKA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je
o predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao na Kolegiju, održanom 3. travnja 2014. godine
O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8.
travnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje, u ime predlagatelja 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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću
ODLUKU
O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM NAKNADAMA
GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA, PREDSJEDNIKA GRADSKOG
VIJEĆA, POTPREDSJEDNIKA I VIJEĆNIKA
(KLASA: 120-01/14-01/04, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
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7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA
ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je
o predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao na Kolegiju, održanom 3. travnja 2014. godine
O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8.
travnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje, u ime predlagatelja 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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
(KLASA: 120-01/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZDVAJANJU DIJELA NASELJA LUKOVO I PRIPAJANJU
NASELJU VOLARICE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je
o predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao na Kolegiju, održanom 3. travnja 2014. godine
O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8.
travnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje, u ime predlagatelja 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 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću
ODLUKU
O IZDVAJANJU DIJELA NASELJA LUKOVO I PRIPAJANJU NASELJU VOLARICE
(KLASA: 015-07/14-01/02, URBROJ: 2125-03/03-01/02)
9. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE OD 2010. – 2018. GODINE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom
Grada Senja je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o predmetnom Prijedlogu izmjena i
dopuna raspravljao na Kolegiju, održanom 3. travnja 2014. godine O predmetnom
Prijedlogu izmjena i dopuna Plana raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8.
travnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje, u ime predlagatelja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof.,
nakon čega je otvorena rasprava.
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U raspravi je sudjelovao vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing. koji moli da mu se
objasne sredstva navedena u tablicama, te da li su sva sredstva po godinama za kandidaturu
onakva kako je navedeno u tablicama.
Gradonačelnik navodi da su točno prema zakonu utvrđeni omjeri financiranja za
brdsko-planinsko područje. Odnosno koliko sredstava financira Fond, a koliko jedinica lokalne
samouprave. Ovog trenutka su kandidirana za Fond tri natječaja a to su reciklažna dvorišta,
vozila i komunalna oprema.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeće
IZMJENE I DOPUNE
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA ZA AZDOBLJE OD 2010. – 2018.
GODINE
(KLASA: 363-02/14-01/11, URBROJ: 2125-03/01-14-03)
10. ANALIZA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA 2013. GODINU SA SMJERNICAMA
DALJNJEG RAZVOJA ZA 2014. GODINU
Predlagatelj Analize i spašavanja za 2013. godinu sa smjernicama daljnjeg razvoja za
2014. godinu je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o predmetnoj Analizi zaštite i
spašavanja za 2013. godinu sa smjernicama daljnjeg razvoja za 2014. godinu raspravljao na
Kolegiju, održanom 3. travnja 2014. godine O predmetnoj Analizi zaštite i spašavanja za
2013. Godinu sa smjernicama daljnjeg razvoja za 2014. godinu raspravljao je Odbor za
Statut, Poslovnik i propise dana 8. travnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao
pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje, u ime predlagatelja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof.,
nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeće
Za raspravu se nitko nije javio za riječ.
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: 810-01/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima na suradnji,
pozvavši vijećnike na svečanu sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, za koju su pozivnice, uz
cjelokupan program obilježavanja Dana Grada dobili danas, na klupe, koja će se održati 23.
travnja 2014. godine s početkom u 13,00 sati na tvrđavi Nehaj.
Sjednica je zaključena u 18,00 sati.

Pročelnica Ureda Grada:

Predsjednik Gradskog vijeća:
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Maja Matičić, mag.iur.

Berislav Gržanić, oec.
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