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Z A P I S N I K 

21. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 27. srpnja 2015. godine s 
početkom u 19,00 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 21. sjednici Gradskog vijeća nazočno 11 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati.  

Sjednici nisu nazočni: Mira Biondić Tomljanović, dr.med., (HDZ-HSP-HSU-HSS), Dean 
Orlić, struč.spec.oec.,(SDP-HNS-HSLS), Anđelko Katalinić (NSR)  i Mile Šojat (HSP AS) 
 
ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
 Nije bilo nikakvih odgovora. 

 
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA  
 

Uvodno konstatirajući kako nije bilo novih pitanja, Vijeće je prešlo na usvajanje 
zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 29. lipnja  2015. godine.  

U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (11 “ZA“), u predloženom tekstu, bez 
primjedbi, usvojilo zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 29. lipnja 
2015. godine KLASA: 021-05/15-01/04, URBROJ: 2125-03/01-15-02.  

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je Odbor 
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 21. sjednici održanoj 27. srpnja 
2015. godine razmatrao sve točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA: 
021-05/15-02/09, URBROJ: 2125-03/01-15-03.  

Vijećnik Milan Tomljanović predložio je da se u dnevni red uvrsti točka koja bi se 
odnosila na produljenje rada ugostiteljskih objekata, odnosno na živu muziku koja može biti 
na terasama, budući je došlo do promjene zakona.  

Gradonačelnik Darko Nekić, prof., izrazio je žaljenje budući prijedlog ne može 
poduprijeti zato što zakon još nije objavljen, odnosno nije stupio na snagu. Istaknuo je da će  
kada zakon stupi na snagu predložiti novi Prijedlog odluke. Gradonačelnik je napomenuo da 
problem nije u živoj glazbi, već u razglasima koje ugostitelji instaliraju na terase, te da se i 
po novoj Odluci neće moći upotrebljavati razglasi na terasama, odnosno to će moći oni 
objekti koji budu registrirani za navedenu djelatnost poput noćnih klubova. 

Vijećnik Milan Tomljanović kazao je da nije u redu da se glazba na otvorenom 
dopušta samo do 00.00 sati, mišljenja je da se u periodu od 15.07.-15.08. dopusti do 02.00 
sata ukoliko se želi bar nešto od turizma. 

U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (11 «ZA») u predloženom tekstu, usvojilo 
sljedeći  

D N E V N I    R E D 
 
1. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKLJUČIVANJU DODATAKA VIII. OSNOVNOG 
UGOVORA O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDA ZA NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
FONDA U SUFINANCIRANJU PROGRAMA SANACIJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG 
OTPADA „SENJ“  
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2. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA 
KUPOPRODAJU NEKRETNINA 
 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NOVIH ULICA U 
NASELJIMA BILJEVINE, LUKOVO I SVETI JURAJ NA PODRUČJU GRADA SENJA   
 
4. INFORMACIJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE SENJ    
   

Rasprava po točkama usvojenog dnevnog reda.  
 
1. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKLJUČIVANJU DODATAKA VIII. OSNOVNOG UGOVORA O 
KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDA ZA NEPOSREDNO SUDJELOVANJE FONDA U 
SUFINANCIRANJU PROGRAMA SANACIJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „SENJ“  
 

Predlagatelj Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
kolegiju, održanom 22. srpnja 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je i 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 27. srpnja 2015., 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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno ( 11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći   

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 371-01/15-01/06, URBROJ: 2125-03/03-15-03) 

 
2. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU 
NEKRETNINA 
 

Predlagatelj Prijedloga natječaja je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
kolegiju, održanom 22. srpnja 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu natječaja raspravljao 
je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 27. srpnja 2015., te o istom Gradskom vijeću 
dao pozitivno mišljenje.  

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

Vijećnik Krešimir Blažević,dipl.ing. zatražio je pojašnjenje vlasničkog lista, saznanja je 
da je protiv dijela odnosno cijele nekretnine pokrenut spor, te upitao zašto je sudski vještak 
u kalkulaciji za izračun, cijenu smanjio za 10%? 

Naglasviši da se spor ne odnosi na navedenu česticu, već na česticu u predjelu 
Hrmotina, gradonačelnik Darko Nekić, prof., je u svezi cijene istaknuo kako je sudski vještak 
sukladno novoj Uredbi napravio početnu cijenu, znaći cijena koja će biti izlicitirana će biti 
stvarna i prema njoj će se sklopiti Ugovor. U nastavku sjednice Gradonačelnik Nekić,prof., je 
istaknuo kako neće raspisivati natječaj dok ne dobije iz gruntovnice izbrisani teret iz 
vlasničkog lista. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, nakon rasprave, većinom glasova (9 „ZA“,  2 „PROTIV“), u predloženom tekstu, 
usvojilo, slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 940-02/15-02/04, URBROJ: 2125-03/03-15-01) 

 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NOVIH ULICA U 
NASELJIMA BILJEVINE, LUKOVO I SVETI JURAJ NA PODRUČJU GRADA SENJA   
 

Predlagatelj Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
kolegiju, održanom 22. srpnja 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je i 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 27. srpnja 2015., te o istom Gradskom vijeću dao 
pozitivno mišljenje.  

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., 
nakon čega je otvorena rasprava. Istaknuto je da je Mjesni odbor Sveti Juraj na Prijedlog 
odluke dao pozitivno mišljenje dopsiom od 23.07.2015. koji je u službama Grada zaprimljen 
dana 24.07.2015. godine, te je isti vijećnicima dostavljen na sjednici.   
 Za raspravu se nitko nije javio za riječ. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno ( 11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću   

 
ODLUKU 

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NOVIH ULICA U NASELJIMA BILJEVINE, 
LUKOVO I SVETI JURAJ NA PODRUČJU GRADA SENJA 

 (KLASA: 015-08/15-01/01, URBROJ: 2125-03/01-15-07) 
 
 
4. INFORMACIJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE SENJ    
   
 Sukladno odredbama članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ( „NN“ br. 33/01-19/13- pročišćeni tekst), Gradonačelnik Darko nekić,prof., je u 
zakonskom roku informirao vijećnike o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Senj 
KLASA: UP/I-612-04/15-01/01, URBROJ: 2125-03/03-15-01 od 17. lipnja 2015. godine koja 
je sukladno uvodno citiranom Zakonu objavljena u službenom glasniku Grada Senja i na web 
stranici Grada.   
 

Sjednica je zaključena u 19,20 sati. 

 

Pročelnica Odjela za lokalnu samoupravu                               Predsjednik Gradskog vijeća:  

i upravu:                   

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


