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ZAPISNIK
18. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA,
ODRŽANE 07. SVIBNJA 2015. GODINE
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ZAPISNIK
18. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 07. svibnja 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 18. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nije nazočan: Jurica Tomljanović, dipl.ing., (HDZ-HSP-HSU-HSS), Mile Šojat
(HSP AS), Anđelko Katalinić (HSR).
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA
Uvodno konstatirajući kako nije bilo novih pitanja, Vijeće je prešlo na usvajanje
zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 26. ožujka 2015. godine.
U nastavku sjednice Vijeće je, većinom glasova (11 “ZA“, 1 „SUZDRŽAN“) u predloženom
tekstu, bez primjedbi, usvojilo zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane
26. ožujka 2015. godine KLASA: 021-05/15-01/02 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 18. sjednici održanoj 5. svibnja 2015.
godine razmatrao sve točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA: 02105/15-02/04, URBROJ: 2125-03/01-15-03.
Na prijedlog gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća Vijeće je jednoglasno ( 12
“ZA”) usvojilo prijedlog da se u dnevni red, zbog žurnosti, doda nova točka 11. „PRIJEDLOG
ODLUKE O PODNOŠENJU PRIJEDLOGA PROJEKTA IZGRADNJE SANITARNE I OBORINSKE
KANALIZACIJE NASELJA TRBUŠNJAK U SENJU“

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

RED

1. IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE SAVEZA SPORTOVA GRADA SENJA S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU
2. INFORMACIJA O RADU RADIO POSTAJE RADIO SENJ D.O.O. S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU
3. INFORMACIJA UPRAVE DRUŠTVA VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK
d.o.o. SENJ O POSLOVANJU U 2014. GODINI S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM I BILJEŠKAMA
UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
4. INFORMACIJA O POSLOVANJU GRADSKOG KOMUNALNOG DRUŠTVA SENJ d.o.o. S
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU
5. INFORMACIJA O POSLOVANJU VODOVODA I ODVODNJE d.o.o. SENJ ZA 2014. GODINU
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
SVETI JURAJ
7. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PROVEDENOM POSTUPKU
DAVANJA KONCESIJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI - OBAVLJANJE PRIJEVOZA
PUTNIKA U JAVNOM PROMETU NA PODRUČJU GRADA SENJA
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IV. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP JAVNIH
POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA
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9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZDVAJANJU DIJELA NASELJA PIJAVICA I PRIPAJANJU NASELJU
SENJ
10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
11. PRIJEDLOG ODLUKE O PODNOŠENJU PRIJEDLOGA PROJEKTA IZGRADNJE SANITARNE
I OBORINSKE KANALIZACIJE NASELJA TRBUŠNJAK U SENJU

Nakon usvojenog dnevnog reda prešlo se na točke.
1. IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE SAVEZA SPORTOVA GRADA SENJA S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU

Podnositelj predmetnog Izvješća je Zajednica sportova Grada Senja. O predmetnom
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 26. ožujka 2015. godine. O
predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 5. svibnja
2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja podnio je Dean Orlić, struč.spec.oec., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 620-02/15-01/01, URBROJ: 2125-03/01-15-04)
2. INFORMACIJA O RADU RADIO POSTAJE RADIO SENJ D.O.O. S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU

Podnositelj predmetne Informacije je Radio postaja Radio Senj d.o.o. O predmetnoj
Informaciji raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 9. travnja 2015. godine. O
predmetnoj Informaciji raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 5. svibnja
2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja podnijela je Gordana Biondić Martić, pof.,
direktorica i lavna urednica Radio Senja d.o.o., nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Milan Tomljanović zatražio je pojašnjenje u svezi ostvarene dobiti od
81.000,00 kn za razliku od prijašnjih godina.
Dodatna pojašnjenja dala je diektorica Gordana Biondić Martić, prof., pojasnivši kako
je radio ostvario značajnija sredstva nego što su planirali preko natječaja za fond za
poticanje pluralizma i ranovrsnosti elktroničkih medija.
Uvodno konstatirajući kako nema glasovanja Vijeće je prešlo na slijedeću točku
dnevnog reda.
3. INFORMACIJA UPRAVE DRUŠTVA VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK
d.o.o. SENJ O POSLOVANJU U 2014. GODINI S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM I BILJEŠKAMA
UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Podnositelj predmetne Informacije je Vodovod Hrvatsko primorje –južni ogranak
d.o.o. Senj. O predmetnoj Informaciji raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 15.
travnja 2015. godine. O predmetnoj Informaciji raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i
propise dana 5. svibnja 2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja podnio je Darko Rukavina, dipl.ing., direktor
Društva, nakon čega je otvorena rasprava.
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Za raspravu se nitko nije javio za riječ.
Uvodno konstatirajući kako nema glasovanja Vijeće je prešlo na slijedeću točku
dnevnog reda.
4. INFORMACIJA O POSLOVANJU GRADSKOG KOMUNALNOG DRUŠTVA SENJ d.o.o. S
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU

Podnositelj predmetne Informacije je GKD SENJ d.o.o. O predmetnoj Informaciji
raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 9. travnja 2015. godine. O predmetnoj
Informaciji raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 5. svibnja 2015. godine,
te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime podnositelja podnio je Bruno Brozičević, ing., direktor
Društva, nakon čega je otvorena rasprava.
Za riječ se javio predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec., koji je upitao
hoće li se poduzeti nešto za uređenje mrtvačnice prije svega u Gradu Senju, a i u okolnim
mjestima, koliki je prosjek plaća u Gradskom komunalnom društvu, zašto zaposlenici
dobivaju cipeliće, te zašto je u komunalcu isplaćena božićnica kada je gradonačelnik rekao da
će smijeniti direktora javnog poduzeća koji odluči isplatiti božićnice.
Bruno Brozičević, ing., direktor Društva pojasnio je kako se u potpunosti slaže s
predsjednikom vijeća u svezi uređenja mrtvačnica, osobito u Senju, istaknuvši kako
komunalno društvo nema financijske mogućnosti to sam napravi, naglasivši kako bi se u
jedan takav projekt trebao uključiti i Grad.
Pojasnio je kako prosjek plaća ne iskače iz državnog prosjeka, te kako neto iznosi
5.038,95 kn, dodavši kako nije bio na kolegiju kada je gradonačelnik zabranio božićnice, te
da mu u tom trenutku nije bilo jasno da iste ne smije isplatiti.
Za cipeliće je objasnio kako ih imaju i ostale županijske i državne tvrtke.
Predsjednik Vijeća zatražio je pojašnjenje u svezi parkirališta na obali, te zatražio da
mu se objasni kad je potpisan ugovor s gradom i da li je isti istekao.
Gosp. Brozičević je odgovorio kako njegova tvrtka spada pod stopostotno vlasništvo
grada te da nikakav ugovor nije potpisan, već je po zaključku tada Gradskog poglavarstva
dobio nalog za uređenje i vođenje parkirališta kao komunalnog objekta.
U raspravu se uključio i gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je pojasnio kako
problem kod uređenja mrtvačnice na Vratniku leži u nedostatku opskrbe električnom
energijom na samom groblju, te u nesređenim imovinsko pravnim odnosima. Kod Senjske
mrtvačnice gradonačelnik se slaže kako ona zahtjeva uređenje i istaknuo kako će u tome
Grad sudjelovati zajedno s komunalnim društvom.
U svezi cipelića, povišica i plaća gradonačelnik je istaknuo kako je potrebno štedjeti u
svim segmentima zbog financijskih reformi, ukazavši na zakon o vlasništvu javnih poduzeća i
ustanova, te napomenuo kako i Gradsko komunalno društvo i Vodovod i odvodnja posluju u
dobiti, pohvalivši na kraju njih rad.
Nakon što je predsjednik Vijeća zatvorio raspravu Vijeće je prešlo na slijedeću točku
dnevnog reda.
5. INFORMACIJA O POSLOVANJU VODOVODA I ODVODNJE d.o.o. SENJ ZA 2014. GODINU

Podnositelj predmetne Informacije je VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. SENJ O
predmetnoj Informaciji raspravljao je gradonačelnik na kolegiju, održanom 22. travnja 2015.
godine. O predmetnoj Informaciji raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 5.
svibnja 2015. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
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Uvodno obrazloženje, u ime podnositelja, podnio je Bruno Brozičević, ing., direktor
Društva, nakon čega je otvorena rasprava.
Za riječ se javio vijećnik Milan Tomljanović koji je napomenuo da je prošle godine
nakon ovog izvješća postavio pitanje tko su dužnici od 5. 699. 452 kn, zatraživši pojašnjenje
o tome kako je došlo do smanjenja potraživanja od 1. 820. 332 kn.
Dodatna obrazloženja i odgovore dao je Bruno Brozinčević, ing., naglasivši kako je bio
prisiljen poslati preko 300 ovrha, što smatra jednom od svojih najtežih dužnosti jer se većina
odnosi na ljude i male obrtnike koji teško mogu održati svoje poslovanje. Naglasio je kako je
spreman na susret i razgovor sa svakim pojedincem kako bi došli do kompromisa i najboljeg
rješenja kako za jednu tako i za drugu stranu.
Za riječ se javio predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić te zamolio direktora da
mu objasni odluku o postavljanju satova (vodomjera) za vodu u stambene zgrade.
Pročitavši donešenu odluku Bruno Brozinčević, ing. je istu obrazložio istaknuvši kako
sada svaka stambena zgrada imala glavni vodomjer na kojem se očitava potrošnja zgrade.
Postoje dva načina obračuna potrošnje ili po broju članova ili po kontrolnim vodomjerima.
Kod prvog načina obračuna problem nastaje kod korisnika koji žele platiti onoliko vode koliko
potroše, jer uvijek postoje ili stanari zgrade kod kojih se broj prijavljenih stanara razlikuje od
stvarnog broja ili primaju neprijavljene goste itd, smatrajući da je drugi način obračuna bolji i
pošteniji.
Predsjednik vijeća je napomenuo kako ne smatra poštenim činjenicu da će stanari
koji su dosadašnje vodomjere sami platili, morati platiti i nove interne vodomjere te postavio
pitanje tko će jednog dana platiti vodomjere s daljinskim očitovanjem, osporivši na kraju i
legitimnost same odluke.
U raspravi je sudjelovao i Jadranko Nekić koji je pročitao zakonsku osnovu na temelju
kojeg je doešena odluka.
Za riječ se javio i vijećnik Milan Tomljanović koji kao stanar zgrade podržava
ugrađivanje internih vodomjera.
Predsjednik Gradskog vijeća još jednom je izrazio svoje mišljenje kako sami stanari
nebi trebali sami plaćati te vodomjere nakon čega je završena rasprava.
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
SVETI JURAJ

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 9. travnja 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 5. svibnja 2015. godine, te o istom
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja 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 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O IZRADI IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SVETI JURAJ

(KLASA: 360-03/15-01/12, URBROJ: 2125-03/01-15-04)

7. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PROVEDENOM POSTUPKU
DAVANJA KONCESIJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI - OBAVLJANJE PRIJEVOZA
PUTNIKA U JAVNOM PROMETU NA PODRUČJU GRADA SENJA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 22. travnja 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu
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odluke raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 5. svibnja 2015. godine, te o
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja 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 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću
ODLUKU
(KLASA: 363-02/14-01/30, URBROJ: 2125-03/01-15-17)
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IV. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP JAVNIH
POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 22. travnja 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 5. svibnja 2015. godine, te o
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof.,
nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnica Rosanda Bilović, prof., izrazila je svoje mišljenje o prostoru u gradskoj jezgri
ispred gimnazije za koji smatra da baš i nije prigodan za štandove s rekvizitima za plažu.
Gradonačelnik Darko Nekić,prof., mišljenja je kako nije pametno umanjivati gradske
prihode dok ne postoji određena alternativa, do kojeg će po njegovom mišljenju doći već
iduće godine završetkom uređenja nove plaže na kojoj je predviđena i lokacija za štandove
itd.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O IV. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA
POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

(KLASA: 363-02/15-01/11, URBROJ: 2125-03/01-15-03)

9. 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 29. travnja 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 5. svibnja 2015. godine, te o
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja 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 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, većinom glasova (8 „ZA“, 2 „SUZDRŽANA“) u predloženom tekstu,
usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O IZDAVANJU DIJELA NASELJA PIJAVICA I PRIPAJANJU NASELJU SENJ

(KLASA: 015-07/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-15-18)
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10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 29. travnja 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 5. svibnja 2015. godine, te o
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja 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 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI ODLUKU

(KLASA: 363-03/15-01/18, URBROJ: 2125-03/03-15-02)
11. PRIJEDLOG ODLUKE O PODNOŠENJU PRIJEDLOGA PROJEKTA IZGRADNJE SANITARNE
I OBORINSKE KANALIZACIJE NASELJA TRBUŠNJAK U SENJU

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na kolegiju, održanom 29. travnja 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 5. svibnja 2015. godine, te o
istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja 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, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O PODNOŠENJU PRIJEDLOGA PROJEKTA IZGRADNJE SANITARNE I OBORINSKE
KANALIZACIJE NASELJA TRBUŠNJAK U SENJU

(KLASA: 363-02/15-01/12, URBROJ: 2125-03/01-15-01)

Predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec. zamolio je za mogućnost
postavljanja 2 pitanja gradonačelniku.
Zatražio je spisak svih predmeta koje vodi gradski odvjetnik Begonja i upitao je koje
koncesije ima koncesionar za asfaltiranje koje su izglasane na Gradskom vijeću, budući se
radovi ne izvode.
U nastavku sjednice odgovor je dao gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasivši kako
će spisi biti dostavljeni, a što se tiče koncesionara istaknuo je kako će radovi započeti iza 15.
svibnja.
Sjednica je zaključena u 18,30 sati.
Pročelnica Odjela za lokalnu samoupravu

Predsjednik Gradskog vijeća:

i upravu:
Maja Matičić, mag.iur.

Berislav Gržanić, oec.
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