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Z A P I S N I K 

19. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 28. 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 19. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati.  

Sjednici nije nazočan: Krešimir Blažević, dipl.ing.(SDP-HNS-HSLS), Milan Tomljanović 
(SDP-HNS-HSLS), Mile Šojat ( HSP AS).  
 
ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić,oec., napomenuo je da pitanje bilo 
postavljeno na način da se dostave svi predmeti koji se trenutačno nalaze kod odvjetnika 
Grada Senja Ivice Begonje. 
 U nastavku sjednice gradonačelnik Darko Nekić,prof., istaknuo je kako je izvješće o 
točnom broju i stanju predmeta priloženo u pisanom obliku, ispričavši odvjetnika Begonju 
koji se nije mogao pojaviti na sjednici radi suđenja. Predložio je da se ovo pitanje odgodi za 
slijedeću sjednicu na kojoj će moći sudjelovati i odvjetnik koji je naravno najkompetentniji za 
pružanje odgovora i potrebnih objašnjanja. Suglasivši se s prijedlogom gradonačelnika 
predsjednik Gradskog vijeća  nastavio je s aktualnim satom, odnosno s novim pitanjima i 
prijedlozima vijećnika.  

 
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA  

 
VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ  
 

1. Prvo pitanje je u vezi javne vatrogasne postrojbe, naime vijećnik smatra da  
gradonačelnik nije donio odluku o upravnom vijeću javne vatrogasne postrojbe, da li se to 
vijeće izabire svake 4 godine i da li im je istekao mandat. 

2. Drugo pitanje je vezano za školsko - športsku dvoranu isto za upravno vijeće koje  
je imenovano 2014. godine te prema informacijama koje vijećnik ima da se to vijeće nikada 
nije sastalo, zapitavši kako dvorana funkcionira. 

Zanima ga također hoće li postojati nova organizacija školsko sportske dvorane koja 
će se povezati sa novim sportskim terenima na parku Nehaj, te pod čiju će ovlast pasti ti 
tereni. 

 
U nastavku sjednice gradonačelnik Darko Nekić,prof., istaknuo je kako će na sva 

pitanja u vezi upravnih vijeća odgovoriti u pisanom obliku na nekoj od slijedećih sjednica jer 
u ovom trenutku nema ispred sebe potrebne materijale, stoga ne bi želio pogrešno 
odgovoriti. U svezi dvorane donijet će se odluka s kojom će vijeće na vrijeme biti upoznato, a 
koja ovisi o zasad usmenoj najavi trenutačnog ravnatelja školsko športske dvorane o odlasku 
u mirovinu. 

 
Za riječ se javio predsjednik Gradskog vijeća koji smatra da je stanje na Senjskim 

prometnicama nezadovoljavajuće,istaknuvši da koncesionar zadužen prije svega za 
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asfaltiranje istih, ne obavlja svoj posao na odgovarajući način. Pitao je što se može poduzeti 
s time i dali se može ukinuti koncesija. 

Odgovorio je gradonačelnik koji je istaknuo kako bi radovi na asfaltiranju centra 
grada trebali početi u subotu, te će on na jednoj od idućih sjednica primpremiti očitovanje o 
izvršenju tih radova. 

Predsjednik je nakon toga objasnio kako je Hrvatska stranka umirovljenika ogranak 
Senj uputila predstavku ministarstvu uprave na rad Vijeća grada Senja na svojoj 16. sjednici, 
te upozorila na nepravilnosti u radu predsjednika Vijeća i neodgovorno ponašanje vijećnika. 
Predsjednik je nakon toga pročitao odgovor ministarstva uprave, Uprave za politički sustav, 
državnu upravu te loklanu i područnu (regionalnu)samoupravu od 14. svibnja 2015. godine 
KLASA: 023-05/15-01/39, URBROJ: 515-02-02-02/2-15-2 kojim su otklonjene sve sumnje o 
navedenim nepravilnostima i legitimnosti odluka usvojenih na navedenoj sjednici.  

 
Uvodno konstatirajući kako nije bilo novih pitanja, Vijeće je prešlo na usvajanje 

zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 07. svibnja  2015. godine.  
U nastavku sjednice Vijeće je, većinom glasova (11 “ZA“, 1 „SUZDRŽAN“) u 

predloženom tekstu, bez primjedbi, usvojilo zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Senja, održane 07. svibnja 2015. godine KLASA: 021-05/15-01/03, 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 19. sjednici održanoj 26. svibnja 
2015. godine razmatrao sve točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA: 
021-05/15-02/06, URBROJ: 2125-03/01-15-03. Isto tako, Odbor za financije i gradski 
proračun Gradskog vijeća Grada Senja dao je pozitivno mišljenje na prijedlog godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2014. godinu uz obrazloženje KLASA: 400-
09/15-01/06, URBROJ: 2125-03/06-02-14-01 od 22.05.2015.   

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

D N E V N I    R E D 
 
1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. 
GODINU UZ OBRAZLOŽENJE  
 
2. PRIJEDLOG ODLUKE O USTROJAVANJU BAZE PODATAKA O KUPOPRODAJNIM 
CIJENAMA NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA SENJA  
   
3. INFORMACIJA O PRIJEDLOGU SPORAZUMA O NAMIRENJU U OVRŠNOM 
POSTUPKU IZMEĐU GRADA SENJA I ODVJETNIKA NIKOLE KVATERNIKA   
 

Rasprava po točkama usvojenog dnevnog reda.  
 
1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. 
GODINU UZ OBRAZLOŽENJE  
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
kolegiju, održanom 15. svibnja 2015. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor 
za Statut, Poslovnik i propise, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje. Odbor za 
Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 19. sjednici održanoj 26. svibnja 2015. 
godine razmatrao sve točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA: 021-
05/15-02/06, URBROJ: 2125-03/01-15-03. Isto tako, Odbor za financije i gradski proračun 
Gradskog vijeća Grada Senja dao je pozitivno mišljenje na prijedlog godišnjeg izvještaja o 
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izvršenju Proračuna Grada Senja za 2014. godinu uz obrazloženje KLASA: 400-09/15-01/06, 
URBROJ: 2125-03/06-02-14-01 od 22.05.2015.   

    
 Uvodno obrazloženje u ime podnositelja 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 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

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

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 400-06/15-01/04, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O USTROJAVANJU BAZE PODATAKA O KUPOPRODAJNIM 
CIJENAMA NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA SENJA  

 

Predlagatelj predmetne Odluke je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
kolegiju, održanom 22. svibnja 2015. godine. O predmetnom prijedlogu Odluke raspravljao je 
i Odbor za Statut, Poslovnik i propise, 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, jednoglasno  (11 „ZA“) u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću  

 
ODLUKU 

O USTROJAVANJU BAZE PODATAKA O KUPOPRODAJNIM CIJENAMA NEKRETNINA 
NA PODRUČJU GRADA SENJA 

 (KLASA: 011-01/15-01/01, URBROJ: 2125-03/01-15-03) 
 
3. INFORMACIJA O PRIJEDLOGU SPORAZUMA O NAMIRENJU U OVRŠNOM 
POSTUPKU IZMEĐU GRADA SENJA I ODVJETNIKA NIKOLE KVATERNIKA   

 

Podnositelj predmetne Informacije je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
kolegiju, održanom 21. svibnja 2015. godine. O predmetnoj Informaciji raspravljao je i Odbor 
za Statut, Poslovnik i propise, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime podnositelja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., 
nakon čega je otvorena rasprava. 

 
Za riječ se javio vijećnik Dean Orlić, struč. spec.oec. upitavši tko je odbio prijedlog 

nagodbe koji je bio 2005. i 2006. Godine, te postoje li još neki sporovi koje bi Grad mogao 
izgubiti. 

Odgovorio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasivši da je to formalno učinio 
tadašnji gradonačelnik, pojasnivši kako se nakon svojeg dolaska na vlast pokušao dogovoriti 
s odvjetnikom koji više nije bio spreman na nagodbe, budući je dva puta bio odbijen.  
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Gradonačelnik je naveo još par potencijalno opasnih sporova za Grad Senj, predloživši  
da se za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremi analiza svih sporova, te da odvjetnik 
grada pomnije objasni svaki pojedini slučaj. 

Za riječ se javio vijećnik Davor Turkalj, uprav.pravnik, koji je zatražio pojašnjenje 
zašto je raskinuta suradnja s odvjetnikom Kvaternikom, ako je tadašnji spor dobiven. 

Također je napomenuo kako na ovaj spor više nema mogućnosti za reviziju jer je od 
donesene presude prošlo 30 dana, što je rok za reviziju. 

U nastavku sjednice gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je kako je odvjetnik 
grada Senja podnesao reviziju, ali je također objasnio kako se odlučio za nagodbu zbog toga 
što bi revizija mogla potrajati i više godina tijekom kojih bi zatezne kamate rasle te bi 
posljedice u slučaju gubitka spora mogle biti još katastrofalnije.  

Na pitanje tko je otkazao suradnju s odvjetnikom Kvaternikom gradonačelnik je 
odgovorio kako je tu odluku donijelo tadašnje Gradsko Vijeće. 

Za riječ se javio i predsjednik Gradskog vijeća koji je nakon iznošenja svojeg stajališta 
zamolio Vijeće da se složi i da gradonačelniku da podršku kako bi zakonito mogao pristati na 
nagodbu i isplatiti odvjetnika Kvaternika, jer kako smatra ako se i dalje bude čekalo troškovi 
mogu samo dodatno narasti. 

Vijećnik Davor Turkalj nadodao je kako se ne može znati ishod revizije i kako smatra 
da je ista trebala biti uložena, te upitao tko je odvjetniku Begonji dozvolio da je ne uloži. 

Odgovorio je gradonačelnik kako je revizija uložena te da je on sam pažljivo proučio 
sve argumente za i protiv, istaknuvši da će se više moći reći na idućoj sjednici gradskog 
vijeća na kojoj će sudjelovati i odvjetnik Begonja.  

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (10 „ZA“, 1 „PROTIV“, 1 
„SUZDRŽAN“) u predloženom tekstu, uz ovlaštenje gradonačelnika za potpis, usvojilo, 
slijedeći  

 
Z A K L J U Č A K  

 (KLASA: 740-11/15-01/03, URBROJ: 2125-03/01-15-02) 
 

Sjednica je zaključena u 17,40 sati. 

 

Pročelnica Odjela za lokalnu samoupravu                               Predsjednik Gradskog vijeća:  

i upravu:                   

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


