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ZAPISNIK
11. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 10. srpnja 2014. godine s
početkom u 19,00 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 11. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nisu nazočni: Jurica Tomljanović (HDZ-HSP-HSU-HSS). Svoj izostanak
opravdao je vijećnik Josip Šojat (HČSP).
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.
U svezi pitanja koje se odnosilo na korištenje prostorija GKD „Komunalac“ kao
izbornog stožera HDZ-a na kojeg je dobio djelomičan odgovor vijećnik Dean Orlić,
struč.spec.oec., je izrazio nezadovoljstvo, istaknuvši kako je pitanje postavio na sjednici
Gradskog vijeća 29.05.2014. godine, smatrajući zanimljivim činjenicu da se tada prisutni
direktor GKD „Komunalac“ gosp. Brozičević i Gradonačelnik nisu izjasnili, a mogli su da su
znali da su prostorije GKD „Komunalac“ dane u najam HDZ-u 10 dana ranije, budući su
potpisali navedeni Ugovor. Vijećnik je saznanja da je Ugovor o kojem se radi potpisan
između GKD “Komunalac“ i GO HDZ-a koja nije pravna osoba, te da sve u konačnici otvara
pitanje kada je navedi Ugovor u stvari potpisan? U nastavku vijećnik se osvrnuo konkretnije
na Ugovor i Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora iz NN 125/11 navodeći članak
4., članak 6., članak 9., te na članak 3. Ugovora između GKD „Komunalac i GO HDZ-a te
upitao da li je isti dostavljen nadležnoj Poreznoj upravi i kada? Iduća stvar koju vijećnik
navodi je ta da je račun za najam izdan 35 dana nakon korištenja prostora, a platila ga je
Županijska organizacija HDZ-a, Gradska organizacija nema pravnu osobnost žiro računa
iako su potpisali Ugovor o najmu. Izdani račun nema OIB kupca, adrese i naziva koji je
naknadno napisan rukom što također ostavlja neka otvorena pitanja sumnjajući na
vjerodostojnost same dokumentacije kao i istinitosti datuma na samim dokumentima. Vijećnik
je uvjerenja da će o navedenom konačno mišljenje dati neke druge službe koje su za to
zadužene. U nastavku, vijećnik je kazao da sve navedeno nažalost potvrđuje njegova
mišljenja da se sredstva i resursi grada i gradskih poduzeća obilato koriste kako bi HDZ
ostao na vlasti, te zatražio da mu se dostave ispisi svih telefonskih linija (fiksnih i mobilnih)
GKD „Komunalac“ kao i „Vodovoda i odvodnje“. Vezano za sam odgovor GKD „Komunalac“
o tome da se prostor često iznajmljuje vijećnik je zamolio da mu se dostave podaci koliko se
sala za sastanke iznajmljivala, te koliko je naplaćeno po toj osnovi?
Vijećnik je izrazio nezadovoljstvo odgovorom i na drugo postavljeno pitanje u svezi
korištenja službenih telefona grada u predizborne svrhe HDZ-a, te kazao da nikada niti u
jednom trenutku nije zatražio Odluke o korištenju službenih mobitela koje su mu dostavljene,
već samo ispise fiksnih i mobilnih linija za dane 23., 24., 25. svibnja koje do današnjeg dana
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nije dobio, odnosno 40 dana od postavljenog pitanja, uz zamolbu da mu se dostavi i dopis s
kojim se zatražio ispis poziva od mobilnih i fiksnih operatera.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je vijećniku Deanu Orliću, sruč. spec.
oec., da je zaboravio citirati jedan jako važan članak, a to je članak 1. stavak 5. Zakona o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora koji kaže: „Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju
se na slučajeve privremenoga korištenja poslovnoga prostora ili dijela poslovnoga prostora
radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja, savjetovanja, skladištenja i čuvanja robe, ili
u druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 30 dana“, što znači da za takvu vrstu
korištenja nije potrebno raspisati javni natječaj. Gradonačelnik je kazao kako je siguran da je
vijećnik pročitao navedeni dio zakona, ali da je namjerno zaobišao taj dio jer vijećniku ne
odgovara u cijeloj konstrukciji. U svezi pravne osobnosti HDZ-a gradonačelnik je kazao da
on kao predsjednik GO HDZ-a ima pravo u ime organizacije potpisivati Ugovore, a plaćanja
se vrše sa jedinog mogućeg računa, a to je žiro račun ŽO HDZ-a jer je tako unutar HDZ-a
predviđeno, a to se može lako provjeriti zatraži li se od Županijskog HDZ-a ispis svih
plaćanja kao što isto tako i svi prihodi GO HDZ-a idu na žiro račun ŽO HDZ-a.
Što se tiče odgovora kojeg je vijećnik dobio na prošloj sjednici Gradskog vijeća
gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je kako je odgovoran za Grad Senj i Gradsku
upravu, te da ne upravlja GKD „Komunalac“ koji ima svoju upravu koja izdaje račune,
potpisuje Ugovore i odgovorna je za poslovanje bivšeg GKD „Komunalac“, a sada dva
novonastala komunalna društva GKD „Senj“ i GKD „Vodovod i odvodnja“. Gradonačelnik je
još jednom naveo kako je na prošloj sjednici Gradskog vijeća odgovorio vijećniku na pitanje
vezano uz Grad Senj, te najavio da će odgovor u svezi komunalca dobiti u pisanom obliku
što je vijećnik i dobio. U svezi iznajmljivanja sale gradonačelnik je kazao da sala služi za
brojne druge društvene svrhe od kojih se neke naplaćuju, a neke ne naplaćuju s obzirom da
je to jedina sala u gradu koja se može ovoga trenutka koristiti. U nastavku gradonačelnik je
kazao da je Ugovor između GKD „Komunalac“ i GO HDZ-a sklopljen, HDZ je platio korištenje
prostora i o tome postoji dokaz plaćanja. U svezi ispisa poziva gradonačelnik je kazao da je
dopis upućen telekomu u kojem je zatražen ispis poziva telefona koji su vezani uz poslovanje
grada i kada navedeni ispis dođe vijećnik će ga dobiti, dok je u svezi rezultata izbora
gradonačelnik naglasio kako izbori nisu dobiveni resursima i sredstvima grada već
povjerenjem građana grada Senja podsjetivši vijećnika na rezultate izbora.
Vijećnik Milan Tomljanović izrazio je nezadovoljstvo dobivenim odgovorom Lučke
uprave u svezi drvene rive koja je razbijena puno ranije, u studenom 2013. god. osvrnuvši
se na veliki vremenski period koji je protekao, a da se nije pristupilo sanaciji. Iskazao je
nezadovoljstvo odugovlačenjem oko radova, natječaja, smatrajući da se u sanaciju krenulo
tek u lipnju 2014. god., a biti će završeno početkom 2015. god, naglasivši kako riva
predstavlja opasnost za prolaznike.
Nakon izjašnjavanja vijećnika uslijedila su nova pitanja i odgovori.

VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ
1. Pitanje za gradonačelnika, radi se o turističkoj zajednici 8. lipnja 2014. godine cijeli
grad je bio bez struje zbog radova na prespajanju, koje je najavljeno do 15,00 h,
međutim to je trajalo sve do drugog dana. Ono što me smeta i što sam doživio taj dan
kao građanina, kao iznajmljivača, činjenica je da sam to jutro u nedjelju želio predati
prijavnicu za goste i poljubio sam vrata zatvorenog turističkog ureda. Zar se nije
moglo organizirati dežurstvo za ljude koji će prijaviti goste, odnosno ostaviti nekoga
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tamo da tim gostima objasni zašto nema struje? Apeliram da se vidi sa direktorom da
se to više ne ponovi.
2. Na zadnjoj sjednici ste mi rekli da ćete na kolegiju 15.06.2014. god. riješiti što će se
dogoditi s liftom za invalide. Odgovora dobio nisam, nema ga u materijalima te Vas
molim da mi rečete o čemu se radi, priča se vuče već 3. god.
3. Rekli ste da ćete riješiti Sunčani sat, promijenjene su kugle, zavarene, da će se
pofarbati, obećavate odgovore, dajte nam recite više hoće ili neće?
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Darko Nekić, prof. izrazio je čuđenje na koji je
vijećnik postavio dva pitanja, koje dosita fascinira. Umjesto da postavite pitanje zašto u 6
mjesecu Grad Senj nema struje, zašto se izvode radovi na početku turističke sezone, zašto
su raskopane gradske ulice, vi postavljate pitanje zašto turistička zajednica u trenutku kada
nije bilo struje nije bila otvorena. Zato što ima elektronska vrata koja se ne mogu otvoriti kada
nema struje. Mogao je djelatnik turističke zajednice s prijenosnim računalom sjediti negdje na
stepenicama i bez svrhe čekati goste koji će tamo doći. Ovdje je ključno pitanje zašto nije
bilo struje i zašto često nestaje i dalje, a na to pitanje bi možda netko drugi mogao odgovoriti,
a ne Grad Senj. Za to pitanje se nemojte obraćati Gradu Senju.
Što se tiče lifta za invalide, invalidi koji se žele kupati imaju pristup na dva mjesta, na
starom i novom djelu plaže, direktor „Komunalca je nekoliko puta davao odgovor na pitanje
vezano uz lift za invalide, da se lift ne može koristiti bez nazočnosti jednog djelatnika cijelo
vrijeme i dok se ne riješi to pitanje nećemo ga postavljati. U nastavku gradonačelnik je
napomenuo da ovo nije konačan izgled plaže, već I. faza i kada u II. fazi budu završeni
radovi onda će pristup biti omogućen svima i onima koji su manje pokretni i onima koji su
invalidi.
U svezi „Sunčanog sata“ gradonačelnik je naglasio da radovi na popravku sunčanog
sata izvedeni, a da će do slijedeće sjednice Gradskoga vijeća biti i pofarban.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., komentirao je odgovor u svezi rada turističke
zajednice na dan kada nije bilo struje i kazao da je djelatnik turističke zajednice mogao doći
pola sata ranije i otvoriti vrata ureda dok je bilo struje.
U svezi lifta za invalide vijećnik je kazao koliko se sjeća da je u odgovoru
„Komunalca“, direktor “Komunalca“ napomenuo da smatra da to nije njegov posao, da lift
može postaviti, a za drugo je odgovorna Gradska uprava. Vijećnik je napomenuo da nije
tražio ništa ultimativno već samo Odluku koja je odgovorom navedena da će se donijeti na
kolegiju 15. lipnja 2014. godine, u nastavku sjednice zahvalivši se na pojašnjenju.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je kako nisu problem vrata turističke
zajednice već je problem puno veći, a to je problem opskrbe Senja strujom, problem statusa
pogonskog ureda u Senju, problem broja zaposlenih u pogonskom uredu u Senju u odnosu
na neke druge pogonske urede u Županiji. Gradonačelnik smatra da turistička zajednica nije
napravila nikakvu grešku što nije bila otvorena u vremenu kada nije bilo struje.

VIJEĆNIK MILAN TOMLJANOVIĆ
1. Imali smo jedan super izvozni proizvod, a to je bila „Samba, dani sambe u Gradu
Senju, zanima me zašto Grad Senj nije većim sredstvima potpomogao tu priredbu?
2. U svoje ime i u ime mnogih građana mogu pohvaliti radove na drugom Škveru koji su
napravljeni i smatram ako smo po prvom škveru pamtili pokojnog Luku Katalinića, ing.
da ćemo po drugom škveru pamtiti Vas. Hvala Vam i samo tako nastavite.
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U svezi 1. pitanja gradonačelnik Darko Nekić, prof., je u svezi samba festivala kazao je
da nije istina da Grad Senj nije htio sufinancirati samba festival kako se piše na portalima i
društvenim mrežama, naglasivši kako je grad isto kao i proteklih godina zadržao financiranje
samba festivala na istoj razini kakvo je i bilo 2013. i 2012. godine, dakle nešto u novcu, nešto
u sredstvima iz reprezentacije, a nešto na neki drugi način plaćanjem nekakvih usluga,
koncesionara i slično u iznosu od 40.000,00 – 50.000,00 kn. Osim toga gradonačelnik je
kazao da raspolaže informacijom da je Općina Lopar nudila 80.000,00 kn za 1 dan u Loparu.
Zašto organizatori ove godine nisu odlučili organizirati samba festival gradonačelnik je
odgovorio da na to pitanje ne može dati odgovor jer Grad Senj nije organizator već
pokrovitelj navedene manifestacije.
Zahvalivši se na pohvalama gradonačelnik Darko Nekić, prof., je istaknuo kako ne
očekuje da ga bilo tko po čemu pamti, nego da taj projekt bude završen, mišljenja je da je
projekt u interesu svih građana, te da se barem I. faza dovede do prve drage, a tko će
završiti onaj drugi dio do treće drage to ćemo još vidjeti.
Vijećnik Milan Tomljanović kazao je da nije rekao da grad nije htio sudjelovati, nego zašto
nije pomogao znatnijim sredstvima, mišljenja je da se samba festival počeo dizati i da je
došao do jednog stadija kada su mu potrebna možda znatnija novčana sredstva.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., je u svezi sredstava odgovorio vijećniku da godišnji
Program promidžbe i pokroviteljstva ukupno iznosi nešto manje od 700.000,00 kn, gdje
većinski dio novca odlazi na Zimske balove i Međunarodni senjski ljetni karneval, a tu su još
Uskočki dani i sve ostale manifestacije kojih ima gotovo 30-ak naglasivši da, u ovoj situaciji,
ne mogu dizati sredstva Programa promidžbe i pokroviteljstva, već samo izvršiti
preraspodjela koju ove godine nitko nije zatražio vezanu uz samba festival. Nikakva
odgovornost grada što se tiče samba festivala ne leži u Gradskoj upravi, a zašto organizator
nije htio ili nije mogao organizirati festival gradonačelnik je odgovorio da se navedeno pitanje
postavi organizatorima.
U nastavku sjednice nakon što je uvodno konstatirano da je sjednici nazočno 14
vijećnika Vijeće je, većinom glasova (13 “ZA“, 1 „PROTIV“), u predloženom tekstu, bez
primjedbi, usvojilo zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 29. svibnja
2014. godine KLASA: 021-05/14-01/04, URBROJ: 2125-03/01-14-02.
Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 11. sjednici održanoj 8. srpnja 2014.
godine razmatrao navedene točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA:
021-05/14-02/11, URBROJ: 2125-03/01-14-03. O točkama koje se odnose na Proračun
Grada Senja očitovao se Odbor za financije i gradski proračun, te se o istima očitovao
dopisom od 8.07.2014. godine KLASA: 400-09/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-01.
U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (14 «ZA») u predloženom tekstu, usvojilo
sljedeći

DNEVNI

RED

1. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA
2. INFORMACIJA O STANJU U ZDRAVSTVU NA PODRUČJU GRADA SENJA
3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014.
GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
4. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU I. IZMJENE I DOPUNE
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5. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE
6. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2014. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE
7. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, SPORTU I ZA OSTALE
UDRUGE I AKCIJE - I. IZMJENE I DOPUNE
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
9. PRIJEDLOG PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2014.
GODINU
10. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA GRADA SENJA
11. PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM
VLAKOM U GRADU SENJU
12. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP I
KUPOPRODAJI PROSLOVNOG PROSTORA
13. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O
KUPOPRODAJI
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA GRADA SENJA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, Darko Nekić, prof., koji
je o istom raspravljao na kolegiju, održanom 2. srpnja 2014. godine. O predmetnom
Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8. srpnja 2014.
godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof.,
ispričavši izrađivača, odnosno trvtku Planium d.o.o. iz Rijeke, čiji predstavnik zbog
istovremenog održavanja sjednice Gradskog vijeća Kastva nije u mogućnosti doći, nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću
ODLUKU
O DONOŠENJU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA SENJA
(KLASA: 350-02/14-02/01, URBROJ: 2125-03/01-14-43)
2. INFORMACIJA O STANJU U ZDRAVSTVU NA PODRUČJU GRADA SENJA
Podnositelj Informacije o stanju u zdravstvu na području Grada Senja je Dom zdravlja
u Senju. O predmetnoj Informaciji raspravljao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., na
kolegiju, održanom 2. srpnja 2014. godine. O predmetnoj Informaciji raspravljao je Odbor za
Statut, Poslovnik i propise dana 8. srpnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao
pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja Informacije dala je Ana Šojat, dipl.oec.,
predsjednica Upravnoj vijeća istoimene Ustanove, uvodno ispričavši ravnateljicu Miru Nekić
Lopac, dr.med. koja zbog bosti nije mogla nazočiti sjednici, zu napomenu da je sjednici
nazočan njezin zamjenik Alen Slavković, dipl.iur., nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio za riječ.
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Nakon što je Vijeće primilo na znanje navedenu Informaciju prešlo je na slijedeću
točku dnevnog reda.
U nastavku sjednice vijeće je jednoglasno (14 „ZA“) prihvatilo prijedlog da se točke
od red. br. 3 do red. br. 8 objedine u raspravi, nakon čega je Vijeće prešlo na slijedeću točku
usvojenog dnevnog reda.
3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014.
GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Senjaza
2014. godinu je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o istom raspravljao na kolegiju,
održanom, 2. srpnja 2014. O predmetnom Prijedlogu raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise dana 8. srpnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno
mišljenje. O predmetnom prijedlogu očitovao se i Odbor za financije i gradski proračun
dopisom od 8. srpnja 2014. godine KLASA: 400-09/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-01.
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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeće
I.
IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
(KLASA: 400-06/14-01/10, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
4. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU I. IZMJENE I DOPUNE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga plana je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je
o istom raspravljao na kolegiju, održanom, 2. srpnja 2014. O predmetnom Prijedlogu plana
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8. srpnja 2014. godine, te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje. O predmetnom prijedlogu plana očitovao se i
Odbor za financije i gradski proračun dopisom od 8. srpnja 2014. godine KLASA: 400-09/1401/03, URBROJ: 2125-03/01-14-01.
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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA SENJA ZA 2014. GODINU - I. IZMJENE I DOPUNE
(KLASA: 400-06/14-01/11, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
5. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik Darko Nekić, prof.,
koji je o istom raspravljao na kolegiju, održanom, 2. srpnja 2014. O predmetnom Prijedlogu
programa raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8. srpnja 2014. godine, te
o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje. O predmetnom prijedlogu programa
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očitovao se i Odbor za financije i gradski proračun dopisom od 8. srpnja 2014. godine
KLASA: 400-09/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-01.
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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.
GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE
(KLASA: 363-02/14-01/15, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
6. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2014. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik Darko Nekić, prof.,
koji je o istom raspravljao na kolegiju, održanom, 2. srpnja 2014. O predmetnom Prijedlogu
programa raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8. srpnja 2014. godine, te
o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje. O predmetnom prijedlogu programa
očitovao se i Odbor za financije i gradski proračun dopisom od 8. srpnja 2014. godine
KLASA: 400-09/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-01.
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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU – I.
IZMJENE I DOPUNE
(KLASA: 363-02/14-01/16, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
7. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, SPORTU I ZA OSTALE
UDRUGE I AKCIJE - I. IZMJENE I DOPUNE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik Darko Nekić, prof.,
koji je o istom raspravljao na kolegiju, održanom, 2. srpnja 2014. O predmetnom Prijedlogu
programa raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8. srpnja 2014. godine, te
o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje. O predmetnom prijedlogu programa
očitovao se i Odbor za financije i gradski proračun dopisom od 8. srpnja 2014. godine
KLASA: 400-09/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-01.
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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
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PROGRAM
JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I
NAOBRAZBI, KULTURI, SPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE - I. IZMJENE I
DOPUNE
(KLASA: 400-06/14-01/12, URBROJ: 2125-03/01-14-01)
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je
o istom prijedlogu odluke raspravljao na kolegiju, održanom, 2. srpnja 2014. godine. O
predmetnom odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8. srpnja 2014.
godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje. O predmetnom prijedlogu odluke
očitovao se i Odbor za financije i gradski proračun dopisom od 8. srpnja 2014. godine
KLASA: 400-09/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-01.
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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“ ), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA
SENJA ZA 2014. GODINU
(KLASA: 400-06/14-01/13, URBROJ: 2125-03/01-14-01)
9. PRIJEDLOG PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2014.
GODINU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga plana je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je
o istom prijedlogu plana raspravljao na kolegiju, održanom, 2. srpnja 2014. godine. O
predmetnom prijedlogu plana raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8.
srpnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje. O predmetnom
prijedlogu plana očitovao se i Odbor za financije i gradski proračun dopisom od 8. srpnja
2014. godine KLASA: 400-09/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-01.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof.,
istaknuvši da će natječaj uskoro biti raspisan, naglasivši da se radi o bespovratnim
sredstvima, nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“ ), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
PLAN
RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2014. GODINU
(KLASA: 612-08/14-01/10, URBROJ: 2125-03/03-14-01)
10. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA GRADA SENJA
Predlagatelj Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Grada Senja je gradonačelnik Darko
Nekić, prof., koji je o istom prijedlogu raspravljao na kolegiju, održanom, 2. srpnja 2014.
godine. O predmetnom prijedlogu raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8.
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srpnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje KLASA: 021-05/1402/11, URBROJ: 2125-03/01-14-03.
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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“ ), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeće
IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA SENJA
(KLASA: 012-03/14-01/04, URBROJ: 2125-03/01-14-01)
11. PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM
VLAKOM U GRADU SENJU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je
o istom prijedlogu odluke raspravljao na kolegiju, održanom, 2. srpnja 2014. godine. O
predmetnom prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8.
srpnja 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“ ), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću
ODLUKU
O OBAVLJANJU PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM U GRADU SENJU
(KLASA: 340-05/14-01/01, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
12. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP I
KUPOPRODAJI PROSLOVNOG PROSTORA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je
o istom prijedlogu odluke raspravljao na kolegiju, održanom, 2. srpnja 2014. godine. O
predmetnom prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8.
srpnja 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“ ), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP I KUPOPRODAJI
PROSLOVNOG PROSTORA
(KLASA: 372-03/14-01/14, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
13. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O
KUPOPRODAJI
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Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je
o istom prijedlogu odluke raspravljao na kolegiju, održanom, 2. srpnja 2014. godine. O
predmetnom prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 8.
srpnja 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“ ), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
ZAKLJUČAK
O PRIHVAĆANJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O KUPOPRODAJI
(KLASA: 940-02/14-02/03, URBROJ: 2125-03/01-14-07)

Sjednica je zaključena u 20,30 sati.
Pročelnica Odjela za lokalnu samoupravu
i upravu:
Maja Matičić, mag.iur.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Berislav Gržanić, oec.
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