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ZAPISNIK
12. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 11. rujna 2014. godine s
početkom u 18,00 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 12. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nisu nazočni: Dean Orlić, struč.spec.oec., (SDP-HNS-HSLS), Anđelko Katalinić
(SDP-HNS-HSLS), 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.
Budući vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. nije nazočan na sjednici vijećnik Milan
Tomljanović nije komentirao odgovor Lučke uprave od 8. srpnja 2014. godine u svezi
sanacije drvene rive i dijela luke ispred trgovine „Mercator“ sada „Konzum“.
Nakon izjašnjavanja vijećnika uslijedila su nova pitanja i odgovori.

VIJEĆNICA GORDANA SAMARŽIJA
1. Prvo pitanje odnosi se na stanje i napredak izrade projektne dokumentacije za kanalizaciju
i vodovod gornja zona u Sv. Jurju. Smatra kako nije dovoljno osigurati financijska sredstva
na papiru, već što prije krenuti u realizaciju kako bi došli do vidljivih rezultata.
2. Kada će se dovesti struja i voda na groblje u Sv. Jurju? Trenutno stanje mrtvačnice u Sv.
Jurju je takvo da ista uopće nije u funkciji, te se koristi kao odlagalište građevinskog
materijala, dok se pokojnici voze u mrtvačnicu u Senju, uz napomenu kako groblje Sv. Juraj
nema ni kapelicu.
U svezi 1. pitanja gradonačelnik grada Senja Darko Nekić, prof. je naglasio kako je
izrada projektne dokumentacije planirana u proračunu grada Senja za 2014. god.,
napomenuvši kako će za istu u vremenskom periodu do 31. prosinca 2014. godine biti
raspisan natječaj, zamolivši građane za strpljenje.
U svezi 2. pitanja gradonačelnik je napomenuo kako dovođenje struje i vode spada
pod trošak komunalca te da će to pitanje proslijediti direktoru Komunalca koji će moći reći u
kojoj je to fazi na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća. Gradonačelnik je također obrazložio
kako će sredstva za uređenje mrtvačnice biti u prijedlogu proračuna za 2015. godinu, te da
će grad napraviti projektnu dokumentaciju, dok je za kapelicu grad do sada osigurao i
isplatio 27.000,00 kn, te se za uloženi novac očekuju vidljivi rezultati nakon kojih će grad
osigurati i ostatak obećanih sredstava.
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VIJEĆNIK KREŠIMIR BLAŽEVIĆ
1. Prvo pitanje se odnosi na uređenje grada konkretnije o dvije lokacije u Senju, u Ulici
Nikole Jurišića koju treba počistiti od pijeska i kamenja, te u Ulici Nikole Suzana gdje treba
ukloniti neke grane i napraviti mjesta za kontejnere. Napominjem da su radnici Komunalca
obavljali druge poslove na istim lokacijama dok ovi problemi ostaju neriješeni.
2. Drugo pitanje odnosi se na postavljanje vertikalne signalizacije iznad pješačkih prijelaza na
Jadranskoj magistrali od benzinske crpke do Prve drage.
U svezi 1. pitanja gradonačelnik je zamolio sve građane Mundaričevca za strpljenje,
uz objašnjenje kako će ubrzo u funkciji biti specijalno vozilo za čišćenje ulica tzv. MUVO
vozilo, već spomenuto na prijašnjim gradskim vijećima, koje je 60 % financirano iz Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te 40 % iz proračuna grada Senja, te bi trebalo uz
sve svoje prednosti prije svega riješiti i problem u Ulici Nikole Jurišića. Što se tiče grana u
ulici Nikole Suzana gradonačelnik tvrdi kako će kontaktirati direktora Komunalca na način da
se problem riješi, u što kraćem roku.
U svezi 2. pitanja gradonačelnik je pojasnio kako su za signalizaciju na Jadranskoj
magistrali odgovorne Hrvatske ceste, istaknuvši kako će pokušati saznati u kojoj su fazi ti
radovi. Smatra da se od strane grada napravilo sve na način da se navedeni problem riješi,
ukazavši da daljnji razvoj situacije ovisi o Hrvatskim cestama.

VIJEĆNIK DEAN BABIĆ
1.Tražim izvješće tj. zaključke sa sastanka na kojem je delegacija grada Senja prisustvovala
u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, vezanom za problematiku rada Ureda mirovinskog
osiguranja u gradu Senju.
Gradonačelnik Darko Nkić, prof., istaknuo je kako je delegacija grada Senja bila na
sastanku u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, da je na sastanku bio prisutan i ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., kao i ovlašteni predstavnici Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje na čelu s ravnateljem gospodinom Srećkom Vukovićem dok je sa
strane grada bio prisutan i županijski vijećnik gospodin Tomislav Zrinski, koji je uvelike
zaslužan i za dogovaranje sastanka. U nastavku izlaganja gradonačelnik se izjasnio kako s
rezultatima sastanka nije zadovoljan. Istaknuo je problem uspostave Ureda za mirovinsko
osiguranje u gradu Senju, naglasivši kako ispostava zavoda za mirovinsko osiguranje u Senju
nema niti jednog zaposlenog djelatnika, te funkcionira na način da jednom tjedno dolazi
djelatnik iz Gospića koji zaprima zahtjeve Senjskih umirovljenika, iako je grad Senj na
drugom mjestu po broju umirovljenika u čitavoj županiji, odmah iza Gospića koji ima 46
zaposlenika u istoj službi. Delegacija grada Senja tražila je da se navedeni problem riješi na
način da se otvori barem jedno radno mjesto u Senju ili da se ustupi barem jedan djelatnik iz
Gospića koji bi bio na raspolaganju pet radnih dana u tjednu.
Gradonačelnik je istaknuo kako su iz ministarstva ponuđene dvije opcije, naime ili da
grad Senj zaposli ili prenamjeni djelatnika, te plaća vlastitog službenika koji bi radio pet dana
u tjednu ili da plati putni trošak službeniku iz Gospića.
U nastavku sjednice gradonačelnik je prepustio riječ predsjedniku Gradskog vijeća
koji je dodatno pojasnio navedeni problem, istaknuvši kako je grad Senj, imao dva
zaposlenika u svojoj Ispostavi do prije 3 godine kada je zadnji službenik otišao u mirovinu, te
od tada funkcionira na način da jednom tjedno dolazi službenik iz Gospića koji za taj dan
košta 500,00 kn, što niti zadovoljava adekvatnu ekonomsku računicu, niti zadovoljava
stvarne potrebe umirovljenika grada Senja i okolice kojih je u ovom trenutku 4 394. Naime u
tijeku je donošenje novih normativnih akata o ustrojstvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, između ostalih i akata o sistematizaciji radnih mjesta sa potrebnim brojem
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izvršnika. Danas od 49 službenika zaposlenih u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u
čitavoj županiji, 46 je zaposleno u Područnom uredu u Gospiću koji je unutarnja ustrojstvena
jedinica Zavoda sa ispostavom u svim ostalim gradovima. Po jednog zaposlenika Zavod ima u
Novalji, Otočcu, te u Korenici gdje se nakon odlaska tih službenika u mirovinu također neće
nikoga zapošljavati.
U nastavku sjednice nakon što je uvodno konstatirano da je sjednici nazočno 12
vijećnika Vijeće je, većinom glasova (11 “ZA“, 1 „PROTIV“), u predloženom tekstu, bez
primjedbi, usvojilo zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 10. srpnja
2014. godine KLASA: 021-05/14-01/11, URBROJ: 2125-03/01-14-03.
Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 12. sjednici održanoj 9. rujna 2014.
godine razmatrao navedene točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA:
021-05/14-02/08, URBROJ: 2125-03/01-14-03. O točkama koje se odnose na Proračun
Grada Senja navedenim pod rednim brojem 2.- 4. očitovao se Odbor za financije i gradski
proračun, te se o istima pozitivno očitovao i to dopisom od 8. srpnja 2014. godine KLASA:
400-09/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-01.
Na prijedlog gradonačelnika i predsjenika Gradskog vijeća Vijeće je jednoglasno ( 12
“ZA”) usvojilo prijedlog da se dnevni red nadopuni novom točkom 14. “ INFORMACIJA O
RAZRJEŠNJU I IMENOVAVNJU UPRAVNOG VIJEĆA GRADSKOG MUZEJA SENJ I USTANOVE
ZA ORGANIZACIJU; PROMIDŽBU I POSREDOVANJE U OBLASTI ŠPORTA ŠPORTSKA
DVORANA ROBERT BARBIĆ-BELI “

U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (12 «ZA») u predloženom tekstu, usvojilo
sljedeći

DNEVNI

RED

1.IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA „TRAVICA“ U SENJU ZA PEDAGOŠKU GODINU
2013./2014.
2. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA
2014. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE
4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE
5. IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNIH REDARA OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014.
GODINE
6. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA
DO 30. LPNJA 2014. GODINE
7. PRIJEDLOG ODLUKE O JAVNOJ USLUZI PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG
OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA
OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE I TEKSTILA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG)
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SENJA
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
U UŽEM PODRUČJU GRADA SENJA- NASELJA SENJ, PIJAVICA, SVETA JELENA
9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KLARIČEVAC
10. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO PREDMETNOM
JAVNOM NATJEČAJU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA
OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD
ČETIRI GODINE, 2014.-2018. - NATJEČAJ OBJAVLJEN U „NOVI LIST“, DANA 21. LIPNJA
2014. GODINE
11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I
DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA
12. PRIJEDLOG ODLUKE O IZDVAJANJU DIJELA NASELJA PIJAVICA I PRIPAJANJU
NASELJU SENJ

4

13. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE
PRAVA VLASNIŠTVA SA 3. SJEDNICE, ODRŽANE 23. SRPNJA 2014. GODINE
14. INFORMACIJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA GRADSKOG MUZEJA
SENJ I USTANOVE ZA ORGANIZACIJU, PROMIDŽBU I POSREDOVANJE U OBLASTI ŠPORTA
ŠPORTSKA DVORANA ROBERT BARBIĆ-BELI

Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1.IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA „TRAVICA“ U SENJU ZA PEDAGOŠKU GODINU
2013./2014.

Podnositelj predmetnog Izvješća je Dječji vrtić „Travica“. O predmetnom Izvješću
raspravljao je gradonačelnik Darko Nekić, prof. na kolegiju, održanom 3. rujna 2014. godine.
O predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna
2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja dala je Dubravka Glavaš, ravnateljica Vrtića
te je iznijela iscrpno izvješće o radu vrtića u 2013/2014. godini nakon čega je otvorena
rasprava.
U raspravu se uključila Rosanda Bilović, prof., koja je, uvodno pohvalivši rad svih
djelatnika Ustanove, koji svojim trudom i zalaganjem pokušavaju nadomjestiti nedostatak
prostora i adekvatnih uvjeta za rad s djecom, ukazala na potrebu izgradnje novog vrtića kroz
sredstva EU fondova.
Naglasivši kako podražava navedenu inicijativu Gradonačelnik Nekić, prof., je ukazao
na sastanak s ravnateljima/icama svih gradskih službi na kojem će u raspravu uključiti i tu
ideju. Također je ukazao na jednu tehničku prepreku, naime kako bi se izgradio novi vrtić
trebalo bi prvo srušiti staru ustanovu jer je građevinsko zemljište na kojem se nalazi
limitirano na način da se zakonski ne smije proširivati postojeća ustanova.
Sjednicu je napustila Mira Biondić Tomljanović, dr. med.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 601/14-01/05, URBROJ: 2125-03/01-14-04)
U nastavku sjednice Vijeće je suglasno, jednoglasno (11 „ZA“), s prijedlogom da se
predložene toč. pod rednim brojem 2., 3. i 4. objedine u raspravi.

2. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA
2014. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE

Predlagatelj predmetnog polugodišnjeg izvješća je gradonačelnik koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 3. rujna 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao
je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna 2014. godine, te o istom Gradskom
vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
U raspravi je sudjelovao Milan Tomljanović zatražio je pojašnjenje vezane za
promjene u poreznom zakonu, točnije hoće li tim promjenama grad izgubiti dio planiranih
sredstava, te u slučaju da hoće kako će se ta sredstva prikupiti i hoće li doći do rebalansa
gradskog proračuna.
Gradonačelnik Darko Nekić,prof., je objasnio kako zasad ne može točno znati kako će
izgledati proračun nakon promjene u zakonu iz razloga što je taj zakon tek u najavi. Po
dosadašnjim informacijama zakon bi trebao biti na snazi tek od 1. siječnja iduće godine. Po
najnovijim simulacijama porez na prihod trebao bi biti između 7% i 10%, na što će grad
odgovoriti ili smanjivanjem troškova u vidu smanjivanja radnih mjesta i smanjivanjem
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dotacija poduzećima ili povećanjem poreza, najvjerojatnije kombinacijom ova dva načina,
dok će se točnije znati nakon usvajanja prije spomenutog zakona.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 2 „SUZDRŽANA“), u
predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 400-06/14-01/06, URBROJ: 2125-03/01-14-07)
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik koji je o istom raspravljao na
kolegiju, održanom 3. rujna 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za
Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna 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 za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 2 „SUZDRŽANA“), u
predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 363-02/14-02/20, URBROJ: 2125-3/01-14-03)
4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik koji je o istom raspravljao na
kolegiju, održanom 3. rujna 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za
Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna 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 za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 2 „SUZDRŽANA“), u
predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 363-02/14-01/21, URBROJ: 2125-03/01-14-03)

5. IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNIH REDARA OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014.
GODINE

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik koji je o istom raspravljao na
kolegiju, održanom 3. rujna 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za
Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao
pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Tomljanović koji je kao koncesionar plaže 1.
Draga istaknuo kako je u ljetnim mjesecima tražio od grada isporuku dodatnih kanti za
odlaganje otpada zbog velikog broja ljudi koji posjećuju tu plažu, međutim isto se nije
realiziralo.
Uvodno zamolivši za strpljenje gradonačelnik Darko Nekić, prof., je izložio svoje
planove, odnosno kako se nada da će se do iduće turističke sezone završiti građevinski
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radovi na potezu od plaže Škvera do 1. Drage, nakon čega će se na istoj lokaciji osigurati
dovoljan broj kanti za odlaganje smeće pa čak i sanitarni čvor.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (10 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u predloženom
tekstu, usvojilo slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 363-04/14-01/34, URBROJ: 2125-03/01-14-03)
6. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA
DO 30. LPNJA 2014. GODINE

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik koji je o istom raspravljao na
kolegiju, održanom 3. rujna 2014. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za
Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao
pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
U raspravu se uključio vijećnik Milan Tomljanović koji je postavio pitanje u vezi
gradskog rotora i istakao problem gužve koja se ovo ljeto na tom mjestu stvarala.

Gradonačelnik je odgovorio kako je grad sklopio ugovor s tvrtkom Rijeka promet koja
je predložila više rješenja za ovaj problem, te najavio javnu raspravu na kojoj će se odlučivati
na koji je način najbolje pristupiti ovom problemu.
U raspravu se uključio vijećnik Milan Tomljanović koji je zatražio podrobnije
objašnjenje vezano za izgradnju plaže Škvera 2.
Gradonačelnik je objasnio kako je glavni problem bio u tome, treba li ili ne za zahvat
u dokumentaciji priložiti potvrdu o ekološkoj mreži, naime potvrda nije bila priložena zbog
čega je Europska administracija odbacila taj projekt. Podnesen je zahtjev za izmjenu te
dokumentacije točnije da se priloži i potvrda o ekološkoj mreži, ali to će biti razmotreno tek
na slijedećem natječaju.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 023-05/14-01/02, URBROJ: 2125-03/01-14-04)
7. PRIJEDLOG ODLUKE O JAVNOJ USLUZI PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG
OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA
OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE I TEKSTILA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG)
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SENJA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 28. kolovoza 2014. godine. O predmetnom prijedlogu odluke
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna 2014. godine, te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
U raspravi su sudjelovali: Milan Tomljanović i Krešimir Blažević, dipl.ing.
Milan Tomljanović pitao je da li se zna koliko će točno mjesečno koštati novi način
odlaganja otpada na primjeru jedne četveročlane obitelji.
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Naglasivši kako odluke vezane za odlaganje otpada na državnoj razini još nisu
donesene gradonačelnik Darko Nekić, prof. je istaknuo kako je u izradi simulacija cijena,
pojasnivši novi način odlaganja otpada gdje se količina kućanskog otpada te samim tim i
cijene odvoza istog može reducirati na način da se otpad razdvaja te odnosi na zelene otoke
što je besplatno i čiji će broj zadovoljavati potrebe svih građana.
Krešimir Blažević, dipl.ing., zatražio je pojašnjenje prekršajnih odredbi ukoliko se nova
pravila u odlaganju otpada ne budu poštovala.
Gradonačelnik Darko Nekić,prof. je najavio kako će se u odluci o komunalnom redu
biti sadržane i prekršajne kazne za određene prekršaje.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeću
ODLUKU
O JAVNOJ USLUZI PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA,
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG
PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE I TEKSTILA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG)
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SENJA

(KLASA: 360-02/14-01/19, URBROJ: 2125-03/01-14-02)

8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
U UŽEM PODRUČJU GRADA SENJA- NASELJA SENJ, PIJAVICA, SVETA JELENA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 16. srpnja
2014. godine. O predmetnom prijedlogu odluke
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna 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 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 IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA U UŽEM PODRUČJU
GRADA SENJA- NASELJA SENJ, PIJAVICA, SVETA JELENA

(KLASA: 350-03/14-02/01, URBROJ: 2125-03/03-14-03)

9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KLARIČEVAC

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 16. srpnja 2014. godine. O predmetnom prijedlogu odluke raspravljao
je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna 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 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 IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KLARIČEVAC

(KLASA: 350-03/14-02/02, URBROJ: 2125-03/03-14-03)
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10. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO PREDMETNOM
JAVNOM NATJEČAJU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA
OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD
ČETIRI GODINE, 2014.-2018. - NATJEČAJ OBJAVLJEN U „NOVI LIST“, DANA 21. LIPNJA
2014. GODINE

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 16. srpnja
2014. godine. O predmetnom prijedlogu odluke
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna 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 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 ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO PREDMETNOM JAVNOM NATJEČAJU ZA
OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE
RASVJETE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD ČETIRI GODINE, 2014.-2018.
- NATJEČAJ OBJAVLJEN U „NOVI LIST“, DANA 21. LIPNJA 2014. GODINE

(KLASA: 406-01/14-01/18, URBROJ: 2125-03/01-14-10)

11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I
DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 3. rujna 2014. godine. O predmetnom prijedlogu odluke raspravljao je
i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna 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 za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA
GRADA SENJA

(KLASA: 023-01/14-01/08, URBROJ: 2125-03/01-14-02)

12. PRIJEDLOG ODLUKE O IZDVAJANJU DIJELA NASELJA PIJAVICA I PRIPAJANJU
NASELJU SENJ

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 3. rujna 2014. godine. O predmetnom prijedlogu odluke raspravljao je
i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću
dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši da se radi o
I. čitanju, naglasivši da je potrebno provjeriti da bi grad Senj, budući da bi nakon pripojenja
dijela Pijavice naselju Senj, imao preko 5 ooo stanovnika, te je tada upitno da li se tada
može kandidirati za dobivanje sredstava iz EU fondova, nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio za riječ.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 015-07/14-01/06, URBROJ: 2125-03/03-14-02)
13. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE
PRAVA VLASNIŠTVA SA 3. SJEDNICE, ODRŽANE 23. SRPNJA 2014. GODINE

Podnositelj predmetnog Izvješća je Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva za
priznavanje prava vlasništva. O predmetnom Izvješću očitovao se gradonačelnik koji je o
istom raspravljao na kolegiju, održanom 3. rujna 2014. godine. O predmetnom Izvješću
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 9. rujna 2014. godine, te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je Berislav Gržanić, oec., predsjednik Povjerenstva za
ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva, 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, i provedene rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 940-01/14-04-03, URBROJ: 2125-03/01-14-04)
14. INFORMACIJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA GRADSKOG MUZEJA
SENJ I ŠKOLSKE DVORANE ROBERT BARBBIĆ-BELI

Sukladno odredbama članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Darko Nekić, prof. je u zakonskom roku,
obavijestio i dostavio Gradskom vijeću Odluku o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća
Gradskog muzeja Senj KLASA: 612-01/14-01/08, URBROJ: 2125-03/03-14-01 od 2. rujna
2014. i Odluku o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Ustanove za organizaciju,
promidžbu i posredovanje u oblasti športa ŠPORTSKA DVORANA ROBERT BARBIĆ - BELI
KLASA: 620-01/14-01/11, URBROJ: 2125-03/03-14-01 od 2. rujna 2014. godine.

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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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. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA
2014. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE
4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE
5. IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNIH REDARA OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014.
GODINE
6. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA
DO 30. LPNJA 2014. GODINE
7. PRIJEDLOG ODLUKE O JAVNOJ USLUZI PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG
OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA
OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE I TEKSTILA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG)
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SENJA
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
U UŽEM PODRUČJU GRADA SENJA- NASELJA SENJ, PIJAVICA, SVETA JELENA
9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KLARIČEVAC
10. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO PREDMETNOM
JAVNOM NATJEČAJU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA
OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD
ČETIRI GODINE, 2014.-2018. - NATJEČAJ OBJAVLJEN U „NOVI LIST“, DANA 21. LIPNJA
2014. GODINE
11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I
DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA
12. PRIJEDLOG ODLUKE O IZDVAJANJU DIJELA NASELJA PIJAVICA I PRIPAJANJU
NASELJU SENJ
13. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE
PRAVA VLASNIŠTVA SA 3. SJEDNICE, ODRŽANE 23. SRPNJA 2014. GODINE
14. INFORMACIJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA GRADSKOG MUZEJA
SENJ I ŠKOLSKE DVORANE ROBERT BARBBIĆ-BELI
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