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Z A P I S N I K 

17. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 26. ožujka 2015. 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.  

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti 
vijećnika 17. sjednici Gradskog vijeća nazočno 14 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati.  

Sjednici opravdano nije nazočan: Milan Tomljanović (SDP-HNS-HSLS).  
 
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. 

 
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA: 

 
VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ:  
 
 „ 1. Što se planira poduzeti s parkom Nehaj , isti je devastiran i neodržavan, te predlaže da 
se, ukoliko je moguće, zaposli netko, barem sezonski tko bi se bavio održavanjem parka. 
2.“Drugo pitanje se odnosi na njegov zahtjev star 10 mjeseci, da mu se dostavi popis 
telefonskih računa za Grad Senj, te Vodovod i odvodnju d.o.o. za datume 23., 24. i 25. 
svibnja prošle godine koje još uvijek nije dobio. 

U nastaku sjednice gradonačelnik Darko Nekić, prof., je istaknuo kako su za 
devastaciju parka Nehaj počinitelji koji su otkriveni platili štetu, dok su ostali počinitelji koji 
nisu uhvaćeni prijavljeni policiji. Što se tiče šteta nastalih uslijed vremenskih nepogoda, te 
svih ostalih šteta one su uredno prijavljene od strane dežurnih gradskih službi, te je za 
njihovu sanaciju potrebno izdvojiti preko sto tisuća kuna. Jedan dio štete se planirao sanirati 
i kroz buduće radove na uređenju parka Nehaj kroz projekt Tenis, koji su trenutno 
zaustavljeni zbog žalbe, te ne idu planiranim tokom. Naglasio je kako ne preostaje ništa 
drugo nego sanirati štetu sredstvima iz proračuna Grada Senja, istaknuvši kako zapošljavanja 
nekih djelatnika isključivo za tu aktivnost održavanja parka Nehaj neće biti. 

Na drugo vijećničko pitanje odgovorio je kako je sve što je vijećnik zatražio 
proslijeđeno je u pisanom obliku, uz napomenu da istim vijećnik može može biti zadovoljan 
ili nezadovoljan.Vijećnik je istaknuo kako jednostavno ne vjeruje kako telefonski operater ne 
može dostaviti ispise poziva, te da se ovdje radi jednostavno o ne davanju podataka, uz 
napomenu da nije zadovoljan odgovorom. 

Gradonačelnik je nadopunio svoj odgovor sa statističkim podacima o troškovima 
Grada Senja za siječanj i veljaču, te naglasio kako će još jedanput ponovo zatražiti ispise 
poziva, te će iste proslijediti vijećniku čim ih dobije. 
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VIJEĆNIK DAVOR TURKALJ:  
 
1. Postavljam pitanje vezano za komunalnu naknadu, istaknuo je kako se i većina građana  
fizičkih i pravnih osoba žali na povećanje iznosa komunalne naknade koje je veće od 
najavljenih i očekivanih 15 %. Pitam može li se ista smanjiti ili na neki način srezati? 
2.Drugo pitanje vezano je za osnovnu školu u Senju, je li točan podatak da će u ovu školsku 
godinu biti upisano samo 25 djece. 

U nastavku sjednice gradonačelnik Darko Nekić,prof. naglasio je kako se govorilo o 
bruto povećanju prihoda Gradskoga proračuna od 15 % povećanjem komunalne naknade, a 
ne za svakoga obveznika koji plaća komunalnu naknadu. Dodao je i kako će se idućih dana 
donijeti prijedlog kojim će se pokušati pomoći poduzetnicima Grada Senja koji su najviše 
pogođeni promjenama.    

U svezi Osnovne škole gradonačelnik je istaknuo kako je Grad Senj omogućio 
produženi boravak u osnovnoj školi, te da je uvijek na raspolaganju pomoći osnovnoj školi 
kako god je to moguće, te dodao kako na broj upisanih učenika ne može previše utjecati. 

Za riječ se javio vijećnik Anđelko Katalinić koji se zahvalio na ispitnom izvještaju koji 
je zatražio na 13. sjednici Gradskog vijeća, vezano za elektromagnetska zračenja. 
Napomenuo je kako su oba  izvještaja koja je dobio izradile iste osobe, te kako ti izvještaji 
tvrde kako ne postoji neposredna opasnost. Zamolio je da, ako je moguće, da se dovede 
nekog sa strane, neovisnog, koji će još jednom ispitati antene ne samo na tvornici trikotaže 
već i na cijelom području Grada Senja jer smatra kako se ipak radi o ljudskim životima, te da 
bi pogreška u tim analizama jednostavno bila preskupa. Još jednom je napomenuo kako Senj 
ima oko 350 do 400 ljudi oboljelih od karcinoma, te kako postoje neovisna istraživanja koja 
potvrđuju da su elektromagnetska zračenja glavni uzročnik oboljenja od karcinoma. 

Gradonačelnik je odgovorio kako je ukoliko se tako odluči Grad spreman inicirati i 
platiti neovisno istraživanje o toj temi, međutim napomenuo je kako telefonski operateri 
imaju sve potrebne dozvole i suglasnosti na razini države koje im omogućavaju nesmetano 
poslovanje. Naime dok god im državne agencije i zakoni izdaju potrebne dozvole ne vjeruje 
kako će Grad tu nešto moći napraviti. 

Predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec., se nadovezao kako Grad nema 
nikakve koristi od tih antena te da nijedna cijena nije prevelika kako bi se zaštitilo zdravlje 
građana. 

Vijećnik Katalinić izrazio je zadovoljstvo odgovorom, predloživši okupljanje jednog 
tima ljudi koji bi se bavili tim problemom, kojeg bi dijelom financirali sami članovi Gradskog 
vijeća, na način da se odreknu svoje mjesečne naknade.  
 
-  IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE     
 

U ime Mandatne komisije Izvješće je podnio Jurica Tomljanović, dipl.ing., predsjednik 
Mandatne komisije KLASA: 612-04/14-01/01, URBROJ: 2125-03/04-14-01, koja je o istom 
raspravljala na sjednici, održanoj 25. ožujka 2015. godine. U nastavku sjednice predsjednik 
Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec., pročitao je predmetno Izvješće  naglasivši kako 
danom podnošenja pisane izjave vijećnik Franjo Milinović (HDZ-HSP-HSU-HSS), počinje 
obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća Grada Senja kao nezavisni vijećnik.    

U nastavku sjednice, Vijeće je prešlo na usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Senja, održane 26. veljače 2015. godine.  

Nadalje, Vijeće je, većinom glasova (11 “ZA“, 3 „SUZDRŽANA“) u predloženom tekstu, 
bez primjedbi, usvojilo zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 26. 
veljače 2015. godine KLASA: 021-05/15-01/01 URBROJ: 2125-03/01-15-02.  

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor 
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 17. sjednici održanoj 24. ožujka 
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2015. godine razmatrao sve točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA: 
021-05/15-02/03, URBROJ: 2125-03/01-15-03.     

Gradonačelnik je predložio da se predložena točka 16. izostavi s dnevnog reda 
današnje sjednice, što je Vijeće usvojilo, većinom glasova (13 “ZA“ , 1 „SUZDRŽAN“) 

U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (14 «ZA») u predloženom tekstu, usvojilo 
sljedeći  

D N E V N I    R E D 
1. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG MUZEJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2014. 
GODINU  
2. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2014. 
GODINU  
3. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM 
ZA 2014. GODINU  
4. IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M.C. NEHAJEVA SENJ S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU  
5. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA S FINANCIJSKIM 
IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU  
6. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU    
7. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA  
2014. GODINU    
8. IZVJEŠĆE O POVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA ZA 2014. 
GODINU  
9. IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNIH REDARA GRADA SENJA OD 1. SRPNJA DO 31. 
PROSINCA 2014. GODINE  
10. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 
2014. GODINE  
11.  ANALIZA STANJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2014. GODINU S PRIJEDLOGOM PLANA 
ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2015. GODINU  
12. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA  
13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA ZA 
SUFINANCIRANJE KAPITALNOG PROJEKTA „IZGRADNJA REKREACIJSKO - SPORTSKOG 
CENTRA TENIS - TURISTIČKA JAVNA INFRASTRUKTURA“ U OKVIRU PROGRAMA IPA-III C 
14. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA 
SENJA ZA 2015. GODINU  
15. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA 
GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 2015.- 2020. GODINE  
16. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU 
17. IZVJEŠĆE SA 5. SJEDNICE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA 
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA ODRŽANE, 25. VELJAČE 2015. GODINE    
 
Rasprava po točkama utvrđenog dnevog reda. 
 
1. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG MUZEJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2014. 
GODINU  

Podnositelj predmetnog Izvješća za 2014. Godinu je Gradski muzej Senj. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. 
godine. O predmetnom Izvješću za 2014. Godinu raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise dana 24. ožujka 2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   

Uvodno obrazloženje podnijela je ravnateljica Gradskog muzeja gđa. Blaženka 
Ljubović, prof., nakon čega je otvorena rasprava. 

Javivši se za riječ vijećnik Tomislav Boras čestitao je ravnateljici i njenim 
zaposlenicima na predanom radu, zu napomenu da se njegovo pitanje odnosi na neke 
tehničke aspekte, na gradsku ložu i planove za daljnu izgradnju, na Kulu Lipicu koja je već 



5 
 

obnovljena, kada će biti otvorena za posjetitelje, te u svezi spaljene zgrade do muzeja kakvi 
su planovi za nju. 

U nastavku sjednice odgovorila je ravnateljica gđa Blaženka Ljubović, prof., što se 
tiče gradske lože ovo je treća godina u kojoj muzej prima sredstva od ministarstva kulture, te 
bi se s njom i zaključio trogodišnji plan njene restauracije, tako da bi se do kraja godine 
trebao odraditi najveći dio posla, te bi sama loža poprimila svoj konačni izgled kakav je i 
imala u 14. stoljeću. U svezi kule Lipice i spaljene zgrade ravnateljica je riječ prepustila 
gradonačelniku jer se tu radi o gradskoj imovini te nije direktno vezano za muzej. 

Gradonačelnik Darko Nekić,prof. je odgovorio kako je ministarstvo kulture prije par 
dan odobrilo 250. 000,00 kuna za dokumentaciju za sanaciju spaljene zgrade koja bi trebala 
biti napravljena do kraja godine. Ukupna cijena sanacije bila bi 406. 000,00 kuna, te bi grad 
trebao osigurati 156. 000,00 kuna, istaknuvši kako će taj prijedlog biti prezentiran na idućoj 
sjednici Gradskog vijeća. U svezi kule Lipice ovoga trenutka se čeka uporabna dozvola od 
županijskog Ureda za graditeljstvo, nakon čega će se krenuti i s tim projektom u suradnji s 
državnim hidrometerološkim zavodom. 

Gradonačelnik se nadovezao kako je za završetak izgradnje gradske lože potrebno 
osigurati 200. 000,00 kuna. 

Ravnateljica Gradskog muzeja istaknula je kako je i novac dobiven od prodaje 
ulaznica namijenjen za ulaganje u završetak radova na loži.  

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

Z A K L J U Č A K   
 (KLASA: 612-05/15-01/01, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 

 
2. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2014. 
GODINU  

Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradska knjižnica Senj. O predmetnom Izvješću 
raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O predmetnom 
Izvješću raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 2015. godine, 
te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.    

 Uvodno obrazloženje i izvješće podnijela je v.d. ravnateljica Ana Prpić Rogić, prof.,i 
dipl.bibl. nakon čega je otvorena rasprava. 

Za riječ se javio vijećnik Tomislav Boras koji je postavio pitanje da li je u planu u onoj 
zadnjoj prostoriji osigurati prostor za sjedenje barem pedesetak ljudi u vrijeme predavanja i 
događaja, predloživši kako bi trebalo i bolje objaviti raspored događanja kako se ne bi 
dogodilo da se u isto vrijeme održavaju događanja na dvije različite lokacije, na koji način 
dolazi do smanjenja broja posjetitelja.  

Ravnateljica Gradske knjižnice Senj istaknula je što se tiče mjesta za sjedenje kako 
knjižnica spada u kategoriju 6. tipa te bi po standardima trebala imati 360 m2, a sada ima 
svega 230 m2, te mogućnosti za proširenje u trenutačnoj situaciji nema, istaknuvši kako je  
svako događanje gradske knjižnice najavljeno na Radio Senju, u Novom Listu, na facebooku, 
na internet stranici, te plakatima i pozivnicama. 

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

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 612-04/15-01/04, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 

 
3. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM 
ZA 2014. GODINU  
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Podnositelj predmetnog Izvješća je Ustanova za razvoj grada Senja. O predmetnom 
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 
2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.    

 Uvodno obrazloženje i izvješće podnijela je ravnateljica Dorotea Prpić, mag. nov.,- 
oec. , 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  

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 302-01/15-01/01, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 

 
4. IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M.C. NEHAJEVA SENJ S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU  

Podnositelj predmetnog Izvješća je Pučko otvoreno učilište M. C. Nehajeva Senj. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. 
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. 
ožujka 2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.    

Uvodno obrazloženje i izvješće podnio je ravnatelj Ivan Prpić, nakon čega je otvorena 
rasprava. 

Za riječ se javio vijećnik Davor Turkalj zatraživši pojašnjenje da li je u programu 
učilišta predviđeno osiguravanje sredstava za odlazak na Bleiburg s obzirom da se u petom 
mjesecu bliži obljetnica. 

Ravnatelj Ivan Prpić, istaknuo je kako nije problem da se učilište upusti u organizaciju 
putovanja s tim da svatko tko želi participira sufinanciranje putovanja. 

Za riječ se javila vijećnica Rosanda Bilović,prof., koja je predložila da se razmisli o 
tome da se u pučko učilište ponovno vrati mogućnost prikazivanja kino projekcija, pogotovo 
zbog toga što se nabava opreme za prikazivanje istih sada može sufinancirati sredstvima iz 
Europskih fondova. 

Ravnatelj je objasnio kako je već u tom smislu poduzeo određene korake prema 
ministarstvu kulture, te da će povođen primjerom iz Gospića gdje se uspjela osigurati 
pozamašna svota u iste svrhe poraditi na ostvarenju ovog prijedloga. 

Vijećnica Bilović, prof. je dodala kako je upoznata s nekim natječajima na kojima je 
moguće realizirati financiranje do 100 % sredstava što svakako vrijedi ispitati.  

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

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 612-01/15-01/03, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 

 
5. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA S FINANCIJSKIM 
IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU  

Podnositelj predmetnog Izvješća je Javna vatrogasna postrojba Grada Senja. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. 
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. 
ožujka 2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.    

 Uvodno obrazloženje i izvješće podnio je Zvonimir Lončarić, dipl. ing, nakon čega je 
otvorena rasprava. 

Za riječ se javio vijećnik Tomislav Boras koji je zatražio pojašnjenje u svezi sadašnje 
lokacija vatrogasne postrojbe u centru grada, da li je ista adekvatna i dali postoji mogućnost 
preseljenja. 
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Odgovorio je ravnatelj te se složio da taj prostor uistinu nije adekvatan, te da se 
pokušava riješiti taj problem. Jedno od rješenja je da se trenutni dom sruši te izgradi novi, ali 
na trenutnoj lokaciji ne postoji dovoljno prostora za proširenje, zu napomenu da je ona 
najbolje rješenje sa stručnog stajališta.  

U nastavku sjednice gradonačelnik Darko Nekić, prof., objasnio je kako postoji odluka 
kojom se osigurala parcela za premještanje vatrogasnog doma na vrhu naselja Trbušnjak 
koju je tadašnja struka podržala, zu napomenu da se mišljenje struke promijenilo, stoga 
ostaje rješenje da se stari dom sruši, te na istom mijestu pokuša izgraditi novi, na kojem se 
javlja problem nemogućnosti proširenja i problem smještaja vatrogasnog doma u vrijeme 
izvođenja građevinskih radova.  

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

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 214-01/15-01/06, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 

 
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (14 “ZA“) usvojilo prijedlog gradonačelnika 

da se objedine u raspravi točka 6. i točka 7. dnevnog reda.   

6. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU 

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o 
predmetnom Izvješću raspravljao na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 
2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.    

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

Za raspravu se nitko nije javio za riječ. 
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 1 „PROTIV“), u predloženom tekstu, 
usvojilo, slijedeći  

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 363-02/15-01/07, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 

 
7. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA  
2014. GODINU    

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o 
predmetnom Izvješću raspravljao na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 
2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.    

 Uvodno obrazloženje podnio 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, većinom glasova  (13 „ZA“, 1 „PROTIV“), u predloženom tekstu, 
usvojilo, slijedeći  

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 363-02/15-01/08, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 

8. IZVJEŠĆE O POVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA ZA 2014. 
GODINU  

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o 
predmetnom Izvješću raspravljao na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O 
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predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 
2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.    

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

Za riječ se javio vijećnik Dean Orlić, struč.spec.oec., koji je postavio pitanje vezano za 
starije stanovništvo koje bi moglo imati problem s manipuliranjem novih kanti za smeće zbog 
njihove težine, te predložio da se ukoliko bude potrebno pojedinim građanima osiguraju 
manje vreće, koje bi im olakšale način zbrinjavanja kućanskog otpada. 

Gradonačelnik Darko Nekić,prof. istaknuo je kako će se pokušati evidentirati svi 
invalidi i starije osobe koje zbog svog fizičkog stanja neće moći sami iznijeti svoje smeće, te 
će im se pružiti pomoć. 

Za riječ se javio vijećnik Anđelko Katalinić koji je podsjetio na obzirnost prema 
starijem stanovništvu. 

Za riječ se javio vijećnik Krešimir Blažević,dipl.ing., zatraživši pojašnjenje o stanju 
saniranja otpada u Sv. Jurju. 

Istaknuvši kako se čeka rješenje na žalbu gradonačelnik Darko Nekić, prof., je 
istaknuo da se može ići dalje s projektom sanacije za kojeg su potrebna sredstva već 
osigurana, čim dođe rješenje.  

Za riječ se javila vijećnica Rosanda Bilović,prof. koja je, iako je suglasna s lokacijama 
zelenih otoka, predložila da se malo razmisli i pokušaju estetski urediti lokacije koje se nalaze 
u staroj gradskoj jezgri. 

Suglasivši se s navedenim prijedlogom Gradonačelnik je odgovorio kako će u svei 
navedenog razgovarati s direktorom komunalca kako bi se osmislio način da se pronađe 
zadovoljavajuće rješenje. 

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

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 363-02/15-01/09, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 

 
9. IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNIH REDARA GRADA SENJA OD 1. SRPNJA DO 31. 
PROSINCA 2014. GODINE  

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o 
predmetnom Izvješću raspravljao na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 
2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.    

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

Za riječ se javio vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing., koji je predložio da se zajedno s 
komunalnim redarima, predsjednicima mjesnih odbora i javnom vatrogasnom postrojbom 
izrade hodogrami spaljivanja trave kako bi se spriječilo stihijsko spaljivanje trave, pogotovo 
na površinama u zaleđu grada. 

Gradonačelnik se složio s prijedlogom i istaknuo kako se takvi nadzori nad 
spaljivanjem trave i sad već obavljaju, ali samo kod ljudi koji prijave spaljivanje. Za one koji 
ne prijave spaljivanje na svojoj površini komunalni redari nemaju ovlasti već protupožarni 
inspektori. 

Vijećnik je još jednom pozvao kako bi se više trebalo apelirati na predsjednike 
mjesnih odbora da se pobrinu da većina slučajeva bude prijavljenja. 
 Gradonačelnik je objasnio kako će se u ovim situacijama grad i gradske službe držati 
propisanog zakona, izrazivši pritom svoje nezadovoljstvo ponašenjem pojedinih stanovnika. 
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 Za riječ se javio vijećnik Davor Turkalj, uprav.pravnik koji je stao u obranu 
stanovništva istaknuvši kako u ovim slučajevima postoji zakonska regulativa, te da ne treba 
suvišno polemizirati o toj temi. 
 U raspravu se uključio i predsjednik vijeća Berislav Gržanić,oec., koji je posjetio  
gradonačelnika na njegov prijedlog kako bi se tijekom sezone zaposlilo dodatnih 5 ili 6 
komunalnih redara koji bi uvelike olakšali rješavanje ovog problema. 
 Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je odgovorio kako potreba za takvim 
zapošljavanjem zasigurno postoji, ali da sredstava za taj trošak jednostavno nema. 
 Za riječ se javio i vijećnik Dean Orlić,struč.spec.oec., koji je napomenuo kako postoje 
i slučajevi ljudi koji već dugi niz godina plaćaju komunalnu naknadu a još uvijek nemaju 
asfaltiranu cestu. 
 Gradonačelnik je istaknuo da očekuje kako do kraja svoga mandata u gradu Senju 
neće biti niti jedne makadamske ceste, istaknuvši da će do kraja mandata asfaltirati i Riječku 
cestu.   

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

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 363-04/15-01/06, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 

 
10. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 
2014. GODINE  

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o 
predmetnom Izvješću raspravljao na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 
2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.    

 Uvodno obrazloženje i izvješće podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon 
čega je otvorena rasprava. 

Za riječ se javio predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić,oec., koji je postavio 
pitanje vezano za Prostorni plan Grada Senja za kojeg je obećano da će se finalizirati do 
studenoga ove godine kako bi građani mogli rješiti svoju imovinu. Zanima ga, koji su uvjeti 
stvoreni kako bi se to obećanje i ispunilo. 

U nastavku sjednice Gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasio je kako će za 
stanovnike užeg područja grada Senja do kraja ove godine sve biti rješeno, posebno 
spomenuvši jedan primjer na Trbušnjaku i Varošu, istaknuvši što se tiče ostalih stanovnika, a 
pogotovo oni koji žive na području parka prirode te s obzirom da je to zaštićeno područje 
nisu bili unešeni u građevinsku zonu. Postoji preko stotinjak zahtjeva, a u gradskoj upravi 
postoji samo jedan zaposlenik koji rješava ta pitanja, zbog čega je gradonačelnik zamolio 
građane na strpljenje. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova  (12 „ZA“, 2 „SUZDRŽANA), u predloženom 
tekstu, usvojilo, slijedeći  

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 032-05/15-01/01, URBROJ: 2125-03/01-15-09) 

 
11.  ANALIZA STANJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2014. GODINU S PRIJEDLOGOM PLANA 
ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2015. GODINU  

Podnositelj analize je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o istom raspravljao na 
kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O analizi zaštite i spašavanja raspravljao je i 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 2015. godine, te o istom Gradskom 
vijeću dao pozitivno mišljenje.    
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 Uvodno obrazloženje podnio 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  

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 214-02/15-01/01, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 

 
12. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA  

Predlagatelj Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o istoj 
raspravljao na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O Prijedlogu odluke raspravljao 
je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 2015. godine, te o istom Gradskom 
vijeću dao pozitivno mišljenje.    

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

Za raspravu se nitko nije javio za riječ. 
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći  

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 403-01/15-01/01, URBROJ: 2125-03/01-15-02) 

 
13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA ZA 
SUFINANCIRANJE KAPITALNOG PROJEKTA „IZGRADNJA REKREACIJSKO - SPORTSKOG 
CENTRA TENIS - TURISTIČKA JAVNA INFRASTRUKTURA“ U OKVIRU PROGRAMA IPA-III C  

Predlagatelj Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o istoj 
raspravljao na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O Prijedlogu odluke raspravljao 
je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 2015. godine, te o istom Gradskom 
vijeću dao pozitivno mišljenje.    

 Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je 
otvorena rasprava. Dodatna obrazloženja dala je Branka Katalinić, dipl.oec., pročelnica 
Odjela za financije i gradski proračun.   

Za raspravu se nitko nije javio za riječ. 
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“) ,u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći  

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 403-01/15-01/02, URBROJ: 2125-03/01-15-02) 

 
14. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA 
SENJA ZA 2015. GODINU  

Predlagatelj Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o istoj 
raspravljao na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O Prijedlogu odluke raspravljao 
je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 2015. godine, te o istom Gradskom 
vijeću dao pozitivno mišljenje.    

 Uvodno obrazloženje podnio 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  

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 400-06/15-01/03, URBROJ: 2125-03/01-15-02) 
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15. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA 
GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 2015.- 2020. GODINE  

Predlagatelj Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o istoj 
raspravljao na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O Prijedlogu odluke raspravljao 
je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 2015. godine, te o istom Gradskom 
vijeću dao pozitivno mišljenje.    

 Uvodno obrazloženje podnio 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  

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 032-02/15-01/02, URBROJ: 2125-03/01-15-02) 

 
16. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SENJA ZA 2014. GODINU  

Predlagatelj Prijedloga odluke je Odbor za javna priznanja, koji je o istom raspravljao 
na svojoj 1. Sjednici, održanoj 19. ožujka 2015. godine. O predmetnom prijedlogu odluke   
gradonačelnik Darko Nekić, prof., je dao pozitivno mišljenje, sve sukladno odredbama članka 
46. stavka 1. alineja 15. Statuta Grada Senja.  

O predmetnom prijedlogu odluke raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
dana 24. ožujka 2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.    

 Uvodno obrazloženje podnijela je Rosanda Bilović, prof., predsjednica Odbora za 
javna priznbanja, obrazloživši sve predložene za dobivanje javnih priznanja i nagrada. 

Za raspravu se nitko nije javio za riječ. 
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“) ,u predloženom tekstu, 
usvojilo, slijedeći  

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 061-01/15-01/02, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 

 
17. IZVJEŠĆE SA 5. SJEDNICE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA 
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA ODRŽANE, 25. VELJAČE 2015. GODINE    

Podnositelj predmetnog Izvješća je Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva za 
priznavanje prava vlasništva. O predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik Darko 
Nekić, prof. na kolegiju, održanom 18. ožujka 2015. godine. O predmetnom Izvješću  
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 24. ožujka 2015. godine, te o istom 
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.    

Za raspravu se nitko nije javio za riječ. 
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez provedene rasprave, većinom glasova (13 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u 
predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći  

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 940-01/15-04-01, URBROJ: 2125-03/01-15-04) 

 
Sjednica je zaključena u 17,40 sati. 

 

Pročelnica Odjela za lokalnu samoupravu                               Predsjednik Gradskog vijeća:  

i upravu:                   

Maja Matičić, mag.iur.                            Berislav Gržanić, oec. 
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