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ZAPISNIK
13. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 30. listopada 2014. godine s
početkom u 17,00 sati u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. u Senju, Splitska 2.
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. Sjednica je započela replikama na
odgovore na postavljena vijećnička pitanja od prošle sjednice gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 13. sjednici Gradskog vijeća nazočno 14 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nije nazočan: Mile Šojat (HSP AS)
Izrazivši zadovoljstvo reakcijom gradonačelnika na prvo pitanje koje je postavio na
prošloj sjednici Vijeća u svezi sa smećem, a koje je uklonjeno odmah drugi dan vijećnik
Krešimir Blažević, dipl.ing. je izrazio nezadovoljstvo odgovorom na 2. pitanje vezano za
vertikalnu signalizaciju. Naime, isto se nije odnosilo na treptajuću signalizaciju koje uopće
nije spomenuto u dopisu upućenom Hrvatskim autocestama, a kao prilog vijećnik je pokazao
sliku na kojoj se vidi tip signalizacije koji je tražio da se postavi.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., je istaknuo kako je u usmenom razgovoru s
predstavnicima Hrvatskih cesta saznao da taj tip signalizacije Hrvatske autoceste ne planiraju
postaviti već da će se za to trebati pobrinuti sam Grad Senj, uz napomenu da će za drugu
sjednicu Gradskog vijeća pripremiti ponude.
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA
Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja
prije prelaska na dnevni red sjednice, članovi Gradskog vijeća mogu postavljati pitanja, tražiti
obavijesti i davati prijedloge, neovisno o točkama dnevnog reda, uz naznaku kome ih
upućuju, usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradskog vijeća.

VIJEĆNIK MILAN TOMLJANOVIĆ
1. Postavljam pitanje vezano za cestovni promet na Jadranskoj magistrali i to posebno
kamionski, konkretno da li bi se moglo u suradnji s drugim gradovima duž obale preusmjeriti
taj kamionski promet na autocestu gdje mu je i mjesto.
Gradonačelnik je odgovorio kako je nakon prevrnute cisterne na cesti u Senjskoj
Dragi prije par godina Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo akt kojim se
ograničio promet cisterni samo za lokalne potrebe, opskrbljivanje benzinskih crpki itd. Dodao
je kako će do druge sjednice Gradskog vijeća uputiti dopis vezano i za ostale kamione
odgovarajućim tijelima te će moći konkretnije izvijestiti o razvoju situacije.
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VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ
1.Vijećnik se nadovezao na svoje pitanje postavljeno na 10. sjednici Gradskog vijeća prije 5
mjeseci vezano za korištenje trenutne prostorije od strane HDZ-a u svrhu predizbornog
pozivanja. Naime zatražio je ispis svih telefonskih linija koje koristi Grad Senj, Vodovod i
odvodnja d.o.o. te Gradsko komunalno društvo Senj od 23., 24. i 25. svibnja 2014 godine
kojeg još nije dobio.
Gradonačelnik je odgovorio kako su ispisi bili dostavljeni u materijalima prošle
sjednice vijeća na kojoj vijećnik Dean Orlić nije prisustvovao, te da ukoliko želi ponoviti
postavljeno pitanje isti će mu biti dostavljeni za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća.

VIJEĆNIK ANĐELKO KATALINIĆ
1. Skrećem pozornost svih prisutnih na velik broj građana grada Senja oboljelih od
karcinoma, točnije 350 ljudi.
2. Naglašavam kako su elektromagnetski valovi jedan od glavnih uzročnika ove bolesti, te da
se na tvornici trikotaže Neda nalazi 5 antena koje emitiraju iste.
Gradonačelnik je odgovorio kako nije znao podatak o broju oboljelih, ali da Grad Senj
ima vrlo dobru suradnju s Domom zdravlja Senj i sa Senjskom ligom za borbu protiv raka, te
da koliko se može surađuju i podupiru programe koje oni organiziraju. Dodao je kako je
spreman organizirati sastanak na kojem će se dogovoriti što konkretno poduzeti u svezi s
ovim problemom.
Što se tiče elektromagnetskog zračenja gradonačelnik objašnjava kako nije samo u
pitanju tvornica trikotaže Neda već i još par objekata u centru grada, ali kako su već prije par
godina iz Grada Senja kontaktirane nadležne ustanove, te da su svi koji su postavili dotične
objekte dostavili svu potrebnu dokumentaciju i dozvole koje im dozvoljavaju postavljanje
istih. Također dobiven je odgovor kako to elektromagnetsko zračenje nije opasno za zdravlje
ljudi. Gradonačelnik dodaje kako će zatražiti od svojih službi da izrade popis svih takvih
objekata, te da je spreman reagirati ukoliko se dozna da postoje neke nesuglasnosti oko
njihovog postavljanja.
Vijećnik odgovara kako je uvjeren da je takvo zračenje štetno, te da ga dodatno
uznemirava činjenica da se jedan takav objekt nalazi niti 20 m od osnovne škole, uz
napomenu da će dr. Miroslav Prpić imati predavanje na tu temu u Domu kulture u mjesecu
studenom ove godine.

VIJEĆNIK KREŠIMIR BLAŽEVIĆ
1. Zamoljen sam od strane građana da se zauzmem za postavljanje 2 dodatna pješačka
prijelaza na Staroj cesti, prvi na izlazu ulice Franje Račkoga do škala koje se nalaze iznad
bivše autopraone te se spuštaju u Alej, a drugi od Kukrike do škala iznad Nehajevog igrališta.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je kako će ovaj prijedlog preusmjeriti
Hrvatskim cestama budući je ta cesta od 6. mjeseca postala državna cesta D8, te ne pripada
gradu Senju.
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U nastavku sjednice Vijeće je, većinom glasova (11 “ZA“, 3 „SUSDRŽANA“), u
predloženom tekstu, bez primjedbi, usvojilo zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća Grada
Senja, održane 13. rujna 2014. godine KLASA: 021-05/14-01/12, URBROJ: 2125-03/01-1403.
U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da će
Anđelko Katalinić, vijećnik Gradskog vijeća Grada Senja, dosadašnji član Hrvatske narodne
stranke - HNS od 5. listopada 2014. godine vijećničku dužnost obavljati ispred Narodne
stranke reformista – NSR, o čemu je imenovani izvijestio Grad putem e-mila dana 27.
listopada 2014. godine.
Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 13. sjednici održanoj 28. listopada
2014. godine razmatrao sve točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA:
021-05/14-02/10, URBROJ: 2125-03/01-14-03. O točkama koje se odnose na Proračun
Grada Senja navedenim pod rednim brojem 1.-10. očitovao se Odbor za financije i gradski
na svojoj 7. sjednici održanoj 27. listopada 2014. godine KLASA: 400-09/14-01/04, URBROJ:
2125-03/01-14-01, te na iste dao pozitivna mišljenja.
Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Vijeće je jednoglasno (12 “ZA”) usvojilo
prijedlog da se dnevni red nadopuni s dvije nove točke: 19. „PRIJEDLOG ODLUKE O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA GRADSKE KNJIŽNICE SENJ i
točka 20. „INFORMACIJA U SVEZI IMENOVANJA UPRAVNOG VIJEĆA USTANOVE
ZA RAZVOJ GRADA SENJA“
U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (14 «ZA») u predloženom tekstu, usvojilo
sljedeći
DNEVNI

RED

1.PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014.
GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2015. I 2016. GODINU UZ
OBRAZLOŽENJE
2.PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE
2014.-2016. GODINE - USKLAĐENJE
3.PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
4.PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE
5.PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2014. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE
6.PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA
SENJA ZA 2014. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI,
ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE
7.PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA
SPOMENIČKE RENTE ZA 2014. GODINU
8.PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2014.
GODINU – I. IZMJENA I DOPUNA
9.PRIJEDLOG ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA
10.PRIJEDLOG ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA ZA SUFINANCIRANJE
KAPITALNOG PROJEKTA „IZGRADNJA REKREACIJSKO – SPORTSKOG CENTRA
TENIS – TURISTIČKA JAVNA INFRASTRUKTURA „ U OKVIRU PROGRAMA IPA- III
C
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11.PRIJEDLOG
ODLUKE
O
IZRADI
CILJANIH
IZMJENA
I
DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SVETI JURAJ
12.PRIJEDLOG JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U
POSLOVNOJ ZONI „CESTARSKA KUĆA“ U SENJU – PONOVLJENI NATJEČAJ
13.PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH
14. PRIJEDLOG ODLUKE O IZDVAJANJU DIJELA NASELJA PIJAVICA I PRIPAJANJU
NASELJU SENJ
15. PRIJEDLOG ODLUKE O KAPITALNOJ DONACIJI NEFINANCIJSKE IMOVINE
(KOMUNALNE OPREME ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA - KONTEJNERA,
KOMPOSTERA I KANTI) TRGOVAČKOM DRUŠTVU GKD SENJ D.O.O. SENJ,
SPLITSKA 2
16. PRIJEDLOG ODLUKE O PODJELI KOMPOSTERA ZA BIORAZGRADIVI OTPAD
17. PRIJEDLOG ODLUKE O PODJELI POSUDA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD
18. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NERAZVRSTANIM
CESTAMA
19. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA
GRADSKE KNJIŽNICE SENJ
20. INFORMACIJA U SVEZI IMENOVANJA UPRAVNOG VIJEĆA USTANOVE ZA
RAZVOJ GRADA SENJA
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog predsjednika vijeća da
se točke dnevnog reda od 1. do 6. objedine u raspravi.
1.PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014.
GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2015. I 2016. GODINU UZ
OBRAZLOŽENJE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna grada senja za
014. Godinu i projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu uz obrazloženje je gradonačelnik
koji je o istom raspravljao na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom
Prijedlogu raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 2014.
godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski
proračun dana 27. listopada 2014. godine, te o istom 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 postavio pitanje kako se
planira održati gradski proračun u slučaju ako se ostvare najgore projekcije u kojima će
gradski proračun biti manji za 4 do 6 milijuna kuna.
Gradonačelnik je obrazložio neke projekcije iz čega se vidi da bi gradski proračun bio
manji za nekih cca 4 milijuna kuna i naveo tri mjere koje se mogu poduzeti: smanjivanje
troškova u vidu smanjivanja radnih mjesta, smanjivanje dotacija poduzećima ili povećanjem
poreza, te kombinacija ova dva načina. Također je naveo kako se radi o jednom setu zakona
koji će se mijenjati i koji bi svi mogli naštetiti gradskom proračunu, te da će konkretnije moći
odgovoriti na jednoj od slijedećih sjednica.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u
predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2015. I 2016. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
(KLASA: 400-06/14-01/20, URBROJ: 2125-03/01-14-03)
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2.PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE
2014.-2016. GODINE – USKLAĐENJE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Plana razvojnih programa Grada Senja za
razdoblje 2014.- 2016. godine - usklađenje je gradonačelnik koji je o istom raspravljao na
kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu raspravljao je i
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 2014. godine, te o istom Gradskom
vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana 27. listopada
2014. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u
predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
PLAN
RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2014.-2016. GODINE –
USKLAĐENJE
(KLASA: 400-06/14-01/22, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
3.PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu raspravljao je i
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 2014. godine, te o istom Gradskom
vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana 27. listopada
2014. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u
predloženom tekstu, usvojilo slijedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014.
GODINU
(KLASA: 400-06/14-01/21, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
4.PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 2014. godine, te o
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana
27. listopada 2014. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u
predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
PROGRAM
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GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.
GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE
(KLASA: 363-02/14-01/23, URBROJ: 2125-03/01-14-03)
5.PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2014. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 2014. godine, te o
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana
27. listopada 2014. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u
predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU – II. IZMJENE I
DOPUNE
(KLASA: 363-02/14-01/22, URBROJ: 2125-03/01-14-03)
6.PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA
SENJA ZA 2014. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI,
ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 2014. godine, te o
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana
27. listopada 2014. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u
predloženom tekstu, usvojilo slijedeće
II. IZMJENE I DOPUNA
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE
UDRUGE I AKCIJE
(KLASA: 400-06/14-01/23, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
7.PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA
SPOMENIČKE RENTE ZA 2014. GODINU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 2014. godine, te o
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana
27. listopada 2014. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio za riječ.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeću
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI PLANA
RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2014. GODINU
(KLASA: 402-06/14-01/24, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
8. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA
2014. GODINU – I. IZMJENA I DOPUNA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 2014. godine, te o
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana
27. listopada 2014. godine, te o istom 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeći
PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2014. GODINU
– I. IZMJENA I DOPUNA
(KLASA: 363-02/14-01/24, URBROJ: 2125-03/01-14-03)
Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća i Gradonačelnika Vijeće je jednoglasno (
14 „ZA“) usvojilo prijedlog da se u raspravi objedine točke 9. i 10. točka.
9. PRIJEDLOG ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu raspravljao je i
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 2014. godine, te o istom Gradskom
vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana 27. listopada
2014. godine, te o istom 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeću
ODLUKU
O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA
(KLASA: 403-01/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
10.PRIJEDLOG ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA ZA SUFINANCIRANJE
KAPITALNOG PROJEKTA „IZGRADNJA REKREACIJSKO – SPORTSKOG CENTRA
TENIS – TURISTIČKA JAVNA INFRASTRUKTURA „ U OKVIRU PROGRAMA IPA- III
C
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Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu raspravljao je i
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 2014. godine, te o istom Gradskom
vijeću dao pozitivno mišljenje, te Odbor za financije i gradski proračun dana 27. listopada
2014. godine, te o istom 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeću
ODLUKU
O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA ZA SUFINANCIRANJE KAPITALNOG PROJEKTA
„IZGRADNJA REKREACIJSKO – SPORTSKOG CENTRA TENIS – TURISTIČKA JAVNA
INFRASTRUKTURA „ U OKVIRU PROGRAMA IPA- III C
(KLASA: 403-01/14-01/02, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
11.PRIJEDLOG
ODLUKE
O
IZRADI
CILJANIH
IZMJENA
I
DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SVETI JURAJ
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu raspravljao je i
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 2014. godine, te o istom Gradskom
vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Vijećnik Josip Šojat postavio je pitanje tko je točno vlasnik parcele 1513/28, tj. radi li
se o parceli u vlasništvu grada ili fizičke osobe.
Gradonačelnik je odgovorio da se radi o vlasništvu fizičke osobe, te da se može iz
uvida u spise pronaći točno o kojoj se osobi radi.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeću
ODLUKU
O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
SVETI JURAJ
(KLASA: 350-03/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-03)
12. PRIJEDLOG JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U
POSLOVNOJ ZONI „CESTARSKA KUĆA“ U SENJU – PONOVLJENI NATJEČAJ
Predlagatelj predmetnog Prijedloga javnog natječaja je gradonačelnik koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 24. rujna 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeći
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ZAKLJUČAK
(KLASA: 944-01/14-01/23, URBROJ: 2125-03/01-14-04)
13. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeću
ODLUKU
O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH
(KLASA: 007-01/14-01/01, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
14. 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 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 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 uključila predsjednica mjesnog odbora Bunica Biličevica prof. Mira Galić
koja je dala iscrpno izvješće o ovom problemu.
Gradonačelnik je odgovorio kako u trenutku kada je donosio zaključak oko ove odluke
nije bila prikupljena sva potrebna dokumentacija te da se dovoljan broj ljudi nije izjasnio. U
nastavku sjednice prof. Mira Galić istaknula je kako ima svu potrebnu dokumentaciju.
U raspravu se uključio i vijećnik Dean Orlić, struč.spec.oec., koji je pobliže objasnio
što se dobiva, a što gubi prihvaćanjem odnosno odbijanjem ove odluke. Te je izrazio svoju
sumnju u legitimnost potpisa priloženih od strane predsjednice mjesnog odbora.
U raspravu se uključio i vijećnik Milan Tomljanović koji je objasnio da ukoliko se
naselje Pijavica priključi gradu Senju, broj stanovnika grada će preći brojku od 5000
stanovnika s čime će grad izgubiti pravo 3. podmjere za kandidiranje iz Europskih fondova,
te da zdrav razum nalaže da se takva odluka ne donese.
U raspravu se uključila i direktorica razvojne agencije Senj Dorotea Prpić koja je
konkretno i detaljno objasnila podmjeru 3 koja se odnosi na gradove ispod 5000 stanovnika
te kako će grad izgubiti pravo kandidiranja na istu ukoliko prijeđe ovaj broj stanovnika, te je
zamolila bar na odgodu ove odluke.
Za riječ se još jednom javio gradonačelnik koji je opet objasnio svoju odluku i razloge
zašto je tako odlučio, te zaključio kako je neće mijenjati.
Dorotea Prpić, dipl.nov.-oec., naknadno je dodala kako ta podmjera 3 te svi zaključci
koje ona donosi nije službeno donešena, niti će biti do 15. siječnja 2015. godine, ali kako je
čvrstog uvjerenja kako će do nje kao takve ipak doći.
Riječ je nakon toga još jednom dobila prof. Mira Galić koja tvrdi kako bi najvažnije
ipak bilo izjašnjavanje građana koji bi trebali imati pravo donesti sami svoju odluku. Te tvrdi
kako su oni svoju odluku donesli, te demantirala izjave sumnje u legitimnost prikupljenih
potpisa, te u nastavku sjednice postavila pitanje gdje su završile ploče s natpisima ulica koje
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su trebale biti postavljenje u dijelu naselju Pijavica i koje su plaćene novcem poreznik
obveznika.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. naglasio je kako su mu neki od potpisa slični ili
čak i isti, pozvavši vijećnike na logično rješenje problema barem u vidu odgađanja ove
odluke.
U raspravu se uključio i vijećnik Josip Šojat koji još jednom upozorava kako su ljudi
izjasnili svoju volju u vidu prikupljenih potpisa, te da se nakon toga nema više o čemu
raspravljati.
Gradonačelnik je objasnio kako se njegova odluka ne kosi s odlukom građana te u
svrhu toga priložio svoj zaključak od 15. listopada 2014. godine KLASA: 015-07/14-01/03,
URBROJ: 2125-03/03-14-10.
U nastavku je riječ uzeo Berislav Gržanić, oec., predsjednik Gradskog vijeća te
iznesao neke ispravke netočnih navoda, te upitao o kolikom se točnom iznosu novca radi kod
mijenjanja dokumenata, isprava, adresa itd., istaknuvši kako taj novac neće biti isplaćen iz
gradske blagajne već će trošak snositi sami građani.
Vijećnik Tomislav Boras predložio je da se još jedanput ovo pitanje vrati u gradske
službe, te da se još jednom donesu sve informacije prije svega o troškovima, a i o svemu
ostalome na što će ova odluka utjecati, te da se nakon toga, na nekoj od idućih sjednica ovo
pitanje riješi bez prevelikog kompliciranja.
Uključivši se u raspravu gradonačelnik Darko Nekić, prof., je naglasio kako bi građani
koji su već predali svoje potpise trebali znati o čemu se radi i što su potpisali, te da će grad
poštovati odluku građana, ali ni u kojem slučaju neće snositi troškove izrade novih
dokumenata jer je promjena došla na inicijativu građana, a ne na inicijativu grada.
Još jednom je riječ dobila prof. Mira Galić koja je pojasnila kako su svi građani koji su
potpisali ovu inicijativu vrlo dobro znali što potpisuju i što žele.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. pozvao je vijećnike da se završi s raspravom i da
se pristupi glasovanju.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (2 „ZA“, 2 „PROTIV“, 10
„SUZDRŽANIH“), nije usvojilo prijedlog odluke, u predloženom tekstu
Predsjednik Gradskog vijeća odredio je pauzu u trajanju od 5 minuta.
Nakon pauze Vijeće je prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.
Na prijedlog gradonačelnika Vijeće je jednoglasno ( 14 „ZA“) usvojilo prijedlog da se
u raspravi objedine točke 15. ,16., i 17. budući su iste međusobno povezane.
15. PRIJEDLOG ODLUKE O KAPITALNOJ DONACIJI NEFINANCIJSKE IMOVINE
(KOMUNALNE OPREME ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA - KONTEJNERA,
KOMPOSTERA I KANTI) TRGOVAČKOM DRUŠTVU GKD SENJ D.O.O. SENJ,
SPLITSKA 2
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeću
ODLUKU
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O KAPITALNOJ DONACIJI NEFINANCIJSKE IMOVINE
(KOMUNALNE OPREME ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA - KONTEJNERA,
KOMPOSTERA I KANTI)
TRGOVAČKOM DRUŠTVU GKD SENJ D.O.O. SENJ, SPLITSKA 2
(KLASA: 406-05/14-01/02, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
16. PRIJEDLOG ODLUKE O PODJELI KOMPOSTERA ZA BIORAZGRADIVI OTPAD
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeću
ODLUKU
O PODJELI KOMPOSTERA ZA BIORAZGRADIVI OTPAD
(KLASA: 363-02/14-01/25, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
17. PRIJEDLOG ODLUKE O PODJELI POSUDA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 2014. godine, te o
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Vijećnik Milan Tomljanović zatražio je pojašnjenje za točne pozicije zelenih otoka i u
kojem će periodu biti postavljeni.
Gradonačelnik Darko Nekić,prof., istaknuo je kako postoji 39 lokacija, te da će do
kraja 2014. godine biti postavljeno 25 zelenih otoka dok će kroz 2015. godinu biti
postavljeno još dodatnih 14.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeću
ODLUKU
O PODJELI POSUDA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD
(KLASA: 363-02/14-01/26, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
18. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NERAZVRSTANIM
CESTAMA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 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.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeću
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
(KLASA: 340-03/14-01/11, URBROJ: 2125-03/01-14-02)
19. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA
GRADSKE KNJIŽNICE SENJ
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na kolegiju, održanom 22. listopada 2014. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 28. listopada 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 012-03/14-01/05, URBROJ: 2125-03/01-14-04)
20. INFORMACIJA U SVEZI IMENOVANJA UPRAVNOG VIJEĆA USTANOVE ZA
RAZVOJ GRADA SENJA
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 članova Upravnog
vijeća Ustanove za razvoj Grada Senja KLASA: 302-01/14-01/04, URBROJ: 2125-03/03-1401 od 1. listopada 2014. godine.
U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća pozvao je vijećnike da se odazovu
pozivu na polaganje vijenaca povodom blagdana Svi sveti, prema raspredu koji im je uručen,
u pisanom obliku.
Sjednica je zaključena u 19,30 sati.
Pročelnica Odjela za lokalnu samoupravu
i upravu:
Maja Matičić, mag.iur.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Berislav Gržanić, oec.
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