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Z A P I S N I K 

11. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 15. srpnja 2010. godine u 
prostorijama HEP-a u Senju, Obala dr. Franje Tuđmana 2.   

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti 
vijećnika 11. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati. 
 Sjednici opravdano nije nazočan: Jurica Tomljanović, dipl.ing., Mile Šojat, Josip 
Filipović, ing.   
 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 s početkom u 18,00 sati, te je predsjedavao istoj. 

 
IZJAŠNJAVANJE VIJEĆNIKA O DOBIVENIM ODGOVORIMA NA 

POSTAVLJENA VIJEĆNIČKA PITANJA  
 

Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja 
vijećnici Gradskog vijeća izjašnjavaju se o odgovorima na pitanja postavljena na 10. sjednici 
Gradskog vijeća, održanoj 05. svibnja 2010. godine.   

Vijećnik Josip Šojat izrazio je nezadovoljstvo odgovorom od strane direktora GKD 
Komunalac d.o.o. od 05. svibnja 2010. godine na pitanje postavljeno u svezi pitanja 
postavljenog u svezi poštivanja procedure vezano za primjenu novih cijena kom. usluga, 
smatrajući da je odluka nezakonita i da je protuzakonito naplaćivana nova cijena od 
01.01.2010. Mišljenja je da bi predsjednik Gradskog vijeća kao predsjednik skupštine trebao 
povesti proceduru, naime, trebalo je s cijenama krenuti od 01.03.2010., a s naplatom od 
01.04.2010.  

Istaknuvši da obmanjuje javnost predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić naglasio je 
činjenicu da je istoga dana donesena odluka Nadzornog odbora, Vijeća potrošača, i 
Gradonačelnika istaknuvši da je u GKD Komunalac d.o.o. u svezi primjene cjenika usluga bila 
inspekcija i da navedeno Društvo ima sve odluke koje potvrđuju ispravnost procedure.  

Vijećnik Šojat još jednom je iz odgovora izčitao datume donošenja odluka u svezi 
primjene novog cjenika usluga, smatrajući i dalje da procedura nije u skladu sa zakonom.    
 
           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 DEAN ORLIĆ  
 
1. Zašto nije raspisan natječaj za direktora TZ s obzirom da Zakon o turističkim zajednicama  
obvezuje na raspisivanje natječaja u roku od 60 dana podnošenja ostavke te da li se v.d. 
direktora TZ gosp. Željko Tomljanović nalazi u sukobu interesa s obzirom na :  
a) Članak 24. Zakona o turističkim zajednicama u kojem se kaže:  

1.) Direktor turističkog ureda i drugi radnici zaposleni u turističkom uredu ne mogu 
biti predsjednicima niti članovima skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora 
niti jedne turističke zajednice. 
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2.) Direktoru turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke 
djelatnosti na području za koje je osnovana turistička zajednica. 
b) Članak 71. Zakona o turističkim zajednicama kaže: 

1) Ministarstvo može donijeti rješenje o raspuštanju skupštine turističke 
zajednice čije je osnivanje obvezno: 

2) Ako ne izabere predsjednika turističke zajednice ili članove 
turističkog vijeća i nadzornog odbora u roku od 60 dana od dana 
konstituiranja, isteka njihovog mandata ili njihova razrješenja, 
odnosno od dana podnošenja ostavke, 

XIII. KAZNENE ODREDBE  
 
Članak 76. 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj turistička zajednica ako: 

8. direktor turističkog ureda ili drugi radnici zaposleni u turističkom uredu 
obnašaju ujedno i funkciju predsjednika odnosno člana skupštine, turističkog 
vijeća ili nadzornog odbora (članak 24. stavaka 1.)  
9. direktor turističkog ureda obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na 
području za koje je osnovana turistička zajednica (članak 24. stavak 2.)    
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu 

od  2.500,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u turističkoj zajednici 
Članak 80. Zakona o turističkim zajednicama koji je donesen još 2008. godine kaže da su 
turističke zajednice dužne uskladiti svoje poslovanje sa zakonom u roku od 10 mjeseci, zašto 
poslovanje Turističke zajednice nije usklađeno sa uvodno citiranim zakonom?  
 
2. Tko upravlja kulom Nehaj i tko može utjecati na to da se za vrijeme Uskočkih dana, koliko 
je meni poznato, kula Nehaj već druge godine za redom zaključava u 20,00 sati?     
 
U svezi natječaja za direktora Turističke zajednice gradonačelnik Darko Nekić, prof. naglasio 
je da je stav Turističkog vijeća bio da se u sred sezone ne ide u raspisivanje natječaja, već 
na jesen, iz razloga što je bivša direktorica otišla prije nekoliko dana, u svezi poštivanja 
zakonskih odredbi gradonačelnik Nekić, prof., je najavio odgovor u pisanom obliku. U svezi 
usklađenja poslovanja TZ sa Zakonom o turističkim zajednicama gradonačelnik Nekić, prof. 
naglasio je da su na prijedlog Statuta ministarstvo i Hrvatska turistička zajednica dali 
suglasnost tek prije 20-ak dana, stoga se isto nije moglo prethodno učiniti.    
U svezi 2. pitanja gradonačelnik Nekić, prof., je naglasio da je Upravno vijeće Gradskog 
muzeja Senj, koje sukladno sporazumu s gradom upravlja navedenom nekretninom, odobrilo 
radno vrijeme tvrđave Nehaj, prizemlje je bilo otvoreno, dok je zatvoren onaj dio u kojem su 
izloženi vrijedni eksponati.  
Vijećnik Orlić, bacc.oec., mišljenja je da se Zakona treba pridržavati, naime ako je Zakonom 
regulirano da se natječaj za direktora ureda turističke zajednice treba raspisati u roku od 60 
dana, to treba učiniti bez obzira na nečiji stav, smatrajući da bi Upravno vijeće Gradskog 
muzeja Senj trebalo izmijeniti radno vrijeme tvrđave Nehaj na način da bude otvorena 
konstantno za vrijeme Uskočkih dana, a ne da se zatvara u 20,00 sati.  
Istaknuvši da je bivša direktorica Ureda raskinula radni odnos unatrag tri dana, kada je 
počeo teći zakonski rok od 60 dana gradonačelnik Nekić, prof., je u svezi 2. pitanja naglasio 
da će se direktorici Gradskog muzeja Senj, ukoliko vijećnik to traži, naložiti produženje 
radnog vremena tvrđave Nehaj, uz napomenu da te troškove netko treba snositi.       
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VIJEĆNIK JOSIP ŠOJAT  
 
1. Formiranje ulica u naseljima, u ruralnom dijelu, naime Grad Senj sukladno Zakonu ima 27 
naselja, naime formirana su tri nova naselja Bunica, Sveta Jelena, Bilićevica, dakle u tim 
naseljima treba formirati ulice, odnosno predlažem da dijelovi naselja postanu ulice, da Grad 
Senj donesene odluku svezi toga, zahvalivši se katastru na podacima?  
2. Antena na zgradi Vijeća mjesnog odbora Vratnik, 10-ak m od škole i stambenih zgrada, 
mještani traže da se pokrene postupak izmještanja te antene, te da se dostavi pisani 
odgovor da li je za postavljanje iste dana suglasnost od strane grada?  
 
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., je u svezi 1. pitanja naglasio da je Gradsko vijeće donijelo 
odluku o formiranju i osnivanju nova tri naselja, čija provedba od strane državne geodetske 
uprave, je tijeku, dok je u svezi 2. pitanja istaknuo da Grad nije dao nikakvu suglasnost za 
postavljanje antene na zgradi Vijeća mjesnog odbora Vratnik, o čemu će se službe očitovati u 
pisanom obliku, stoga će grad Senj već idući tjedan pokrenuti postupak izmještanja iste.    
Vijećnik Šojat još jednom je istaknuo da bi Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za 
imenovanja naselja, ulica i trgova trebalo donijeti odluku o utvrđivanju ulica u novo 
formiranim naseljima, na način kako je to već prethodno rekao, izrazivši u nastavku sjednice 
zadovoljstvo odgovorom na 2. pitanje.  
 
VIJEĆNICA ANITA LOPAC   

 
1. S obzirom na gotovo 3 godine staro obećanje o uređenju pješačke zone Potok, molim 

gradonačelnika da nas izvijesti o tijeku istog?  
2. Molim na uvid koliko je sredstava prikupljeno od spomeničke rente u 2008. i 2009. 

godini, u što su konkretno (po stavkama) utrošena? 
 
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasio je da je ugovor zaključen s 
Udruženjem hrvatskih arhitekata prije 1,5 godina, ali se nije mogao konzumirati iz razloga 
što je Konzervatorski odjel u Gospiću tražio da se prethodno, prije projektiranja naprave  
arheološka istraživanja, što nije mogao dozvoliti. Taj problem je riješen unatrag 20-ak dana  
na način da će natječaj biti raspisan u narednih 15-ak dana, s tim da se neće uvjetovati 
arheološka istraživanja prije natječaja, već prije izvođenja radova. U svezi 2. pitanja 
gradonačelnik Nekić, prof. je istaknuo da je dio spomeničke rente iz 2009. i dio u 2010. 
upotrijebljen za radove na kuli Lipici, sukladno ugovoru zaključenom s tvrtkom Fidal, oko 
800.000,00 kuna s PDV-om s tim da je u 2009. prikupljeno oko 270.000,00 kuna, navodeći 
da je Vlada donijela novi zakon koji predviđa novi način obračuna od 01.10.2010. godine 
stoga će Grad za taj period morati izmijeniti rješenja, najavivši pisani odgovor o utrošku 
sredstava spomeničke rente za 2008. godinu, kao i za 2009. i 2010. godinu.     
 
Vijećnica Lopac, dipl.oec., izrazila je zadovoljstvo odgovorima.   
 
 
VIJEĆNIK DEAN BABIĆ  
 

1. Kada će se sanirati gradska deponija u Svetom Jurju, i sa koliko sredstava, budući da 
smo ponovo bili svjedoci da je ista gorila, šireći nesnošljivi smrad prema mjestu? 
Pitanje gradonačelniku kada će pokušati početi rješavati probleme o kojima je sa 
Udrugom umirovljenika iz Svetog Jurja razgovarao i obećao riješiti prije nekoliko 
mjeseci? 
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2. Kolika je konačna, odnosno završna cijena uređenja kule Lipice u Senju, u odnosu na 
početnu cijenu odabranog izvoditelja, da li je konačna situacija potpisana i ovjerena 
po ovlaštenom nadzornom inženjeru i konzervatorskom odjelu?    

 
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je da je grad Senj napravio 

sve da se može raspisati natječaj za sanaciju deponija, međutim nakon ishođenja svih 
dozvola i suglasnosti pojavio se problem imovinsko pravnih odnosa, a radi se o tome da su 
privatne osobe podnijele tužbu protiv RH za česticu koju je Republika Hrvatska ustupila 
gradu Senju, na koju se grad Senj upisao kao vlasnik, provevši svu potrebnu proceduru. 
Međutim nakon što je došla tužba protiv RH, ne protiv grada Senja tužitelji su na predmetnu 
česticu stavili zabilježbu spora, nakon čega je izvršena konzultacija s odvjetnicom u Crikvenici 
na način da se ne blokira sanacija odlagališta, a ako sud presudi u korist privatnih osoba 
Grad će preuzeti obeštećenje, međutim do danas nije u svezi toga došlo pisano očitovanje o 
tom prijedlogu. Istaknuto je da o tome obaviješteno nadležno ministarstvo kao i Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od kojih je zatraženo da daju uputu na koji način 
krenuti s radovima obzirom na zabilježbu, istaknuvši da će čim se riješi taj problem, grad 
Senj raspisati natječaj. U svezi prijama udruge umirovljenika gradonačelnik Nekić, prof. 
istaknuo je da je jedan dio riješen, dok je u svezi 2. pitanja naglasio da je ostao problem 
elektro instalacija koji je po izvođaču nejasan, do sada su došle 4 situacije, do sada je 
isplaćeno 647.000,00 kuna, od 772.000,00 kuna. Grad  Senj će se o istom očitovati nakon 
pisanog izvješća nadzornog inženjera i projektanta.  

Izrazivši djelomično zadovoljstvo odgovorom vijećnik Babić, upr. pravnik je istaknuo da je 
gradonačelnik primio predstavnike udruge iz Svetog Jurja bez predstavnika mjesnog odmora, 
što smatra neprimjerenim, zatraživši odgovor u pisanom obliku na oba postavljena pitanja. 

U svezi odgovora vezano za odlagalište u Svetom Jurju i Kule Lipice pozvao je vijećnika 
da izvrši uvid u dokumentaciju obzirom da je ista opširna navodeći da će se u odgovoru dati 
rekapitulacija istog.  

 
VIJEĆNIK KREŠIMIR BLAŽEVIĆ  
  
Dne. 14.05.2010 poslao sam zahtjev da mi se dostave sva izvješća GKD Komunalac 

d.o.o. Senj, pitam zašto mi to nije dostavljeno? 
Istaknuvši da odgovor, odnosno dopis nosi naslov od 14.06.2010. godine dodatna 

pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof. naglasivši da je u dopisu navedeno da 
su financijska izvješća imenovanog Društva objavljena na web stranici Financijske agencije, 
te da je uz odgovor priložena dokumentacija.   

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić također je naglasio da je, odgovor dostavljen, 
uz obavijest da se financijska izvješća nalaze na web stranici Financijske agencije, uz kopiju 
financijskih izvješća, navodeći da će mu se, ukoliko isti nije dobio, dostaviti kopija odgovora.     

 
VIJEĆNIK ŽELJKO NEKIĆ  
 
Predlažem uređenje šetnice od GKD Komunalac d.o.o. spoj do Arta, dovršenje iste, da se 

navedeno uvrsti u proračun grada Senja, kao i  uređenje šetnice od Velikih vrata do Kalvarije 
kojim ide svaki drugi turist ? 
 
  Istaknuvši da je popravak šetnice od Velikih vrata do Kalvarije već dogovoren s GKD 
Komunalac d.o.o. Senj, gradonačelnik Nekić, prof., je u svezi šetnice od GKD Komunalac 
d.o.o. do Arta istaknuo problem zaštitnog koridora Hrvatskih cesta i konfiguracija terena, 
odnosno dobivanja njihove suglasnosti.   
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Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće je jednoglasno (12«ZA»), bez 
primjedbi, u predloženom tekstu, usvojilo Zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, 
održane 05. svibnja 2010. godine.  

Uz poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, vijećnicima je dostavljen 
prijedlog dnevnog reda s materijalima uz mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise od 
15. srpnja 2010. godine Klasa: 021-05/10-02/08, Urbroj:2125-03/01-10-03.  

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

D N E V N I    R E D 
 
1. INFORMACIJA O RADU DOMA ZDRAVLJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2009. GODINU  
2. IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA S FINANCIJSKIM 
IZVJEŠĆEM ZA 2009. GODINU  
3. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU 
PREDMET KOJEG JE OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I 
DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA SENJA U 2010. GODINI   
4.  PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO JAVNOM 
NATJEČAJU PREDMET KOJEG JE POVJERAVANJE OBAVLJANJA POSLOVA 
ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA SENJA    
5. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA 
KUPOPRODAJU NEKRETNINE U K.O. SVETI JURAJ    
6. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA 
KUPOPRODAJU NEKRETNINE U K.O. JABLANAC   
7.   PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKOG MUZEJA 
SENJ  
8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U CRIKVENICI STALNE SLUŽBE U SENJ 

 
 

Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.  

1. INFORMACIJA O RADU DOMA ZDRAVLJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2009. GODINU  
  
Podnositelj predmetne Informacije je Dom zdravlja Senj. O Informaciji o radu Doma zdravlja 
Senj s financijskim izvješćem za 2009. godinu raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju 
gradonačelnika, održanom 17. lipnja 2010. godine. O predmetnoj Informaciji raspravljao je 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.           
Uvodno obrazloženje podnijela je gđa. Ana Šojat, dipl.oec., predsjednica Upravnog vijeća 
Doma zdravlja Senj. Dodatna obrazloženja dala je Mira Nekić Lopac, dr.med., ravnateljica 
Doma zdravlja Senj, istaknuvši da je ugovoren isti obim zdravstvene zaštite i hitne 
medicinske pomoći do 2012. godine , nakon čega je otvorena rasprava. 

Vijećnik Dean Orlić, bacc.oec., zatraživši za idući put financijsko izvješće po osnovnim 
stavkama budući je isto na ovaj način teško pratiti.   

U nastavku sjednice gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća pohvalili su rad svih 
djelatnika Doma zdravlja Senj, gđe Šojat, dipl.oec., predsjednice Upravnog vijeća i  
ravnateljice Mire Nekić Lopac, dr.med.     
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Nakon što je Vijeće primilo na znanje Informaciju o radu Doma zdravlja Senj s 
financijskim izvješćem za 2009. godinu, Vijeće je prešlo na slijedeću točku prethodno 
usvojenog dnevnog reda.     
 

2. IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA S FINANCIJSKIM 
IZVJEŠĆEM ZA 2009. GODINU  
 
Podnositelj predmetnog Izvješća je Športski savez grada Senja O predmetnom Izvješću 
raspravljalo je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 26. svibnja 2010. godine. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje.  
          Uvodno obrazloženje podnio je Željko Biondić, dipl.ing., predsjednik Upravnog odbora 
Saveza športova grada Senja.  

Vijećnica Anita Lopac, dipl.oec., zatražila je pojašnjenje rashoda za 2010. godinu, odnosno 
financijskih podataka na temelju kojih su izrađeni prijedlozi raspodjele sredstava klubovima, 
naknada za prijevoz, prijevoz na utakmice, intelektualne usluge, te pojašnjenje ostalih 
rashoda. 

Odgovore na postavljena pitanja dao je Željko Biondić, dipl.ing., predsjednik Upravnog 
odbora Saveza športova grada Senja.  

Vijećnica Lopac, dipl.oec., izrazila je zadovoljstvo odgovorima. 

Čestitavši svim klubovima i sportašima na rezultatima koje su ostvarili tijekom 2009. godine 
kao i predsjedniku Upravnog odbora Saveza športova grada Senja, gradonačelnik Nekić, 
prof., je istaknuo mogućnost smanjenja svih dotacija od strane Grada.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (12 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeći    

 
Z A K L J U Č A K  

 (Klasa: 021-05/10-01/04, Urbroj: 2125-03/01-10-05) 
 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU 
PREDMET KOJEG JE OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I 
DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA SENJA U 2010. GODINI   
 

Predlagatelj Prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju predmet 
kojeg je obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Senja 
u 2010. godini  je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom Prijedlogu odluke  
raspravljalo se na Kolegiju, održanom 26. svibnja 2010. godine. O predmetnom Prijedlogu 
odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću 
mišljenje.  
          Uvodno obrazloženje podnio je Mislav Bilović, dipl.iur., pročelnik Općeg upravnog 
odjela, ujedno i predsjednik nadležnog Povjerenstva, nakon čega je otvorena rasprava.  

          Vijećnik Dean Babić, upr. pravnik zatražio je pojašnjenje  zašto naša tvrtka to ne radi.  

          Dodatna pojašnjenja dao je Mislav Bilović, dipl.iur., pročelnik Općeg upravnog odjela, 
ujedno i predsjednik nadležnog Povjerenstva.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (12«ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeću  
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O D L U K U 
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU PREDMET KOJEG JE 
OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA 

PODRUČJU GRADA SENJA U 2010. GODINI 
(Klasa:322-01/10-10-01/04, Urbroj: 2125-03/01-10-10) 

  
4.  PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO JAVNOM 
NATJEČAJU PREDMET KOJEG JE POVJERAVANJE OBAVLJANJA POSLOVA 
ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA SENJA    
 

Predlagatelj prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju predmet 
kojeg je povjeravanje obavljanja poslova održavanja javne rasvjete na području grada Senja 
je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljalo se na 
Kolegiju, održanom 30. lipnja 2010. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.  
          Uvodno obrazloženje podnio je Mislav Bilović, dipl.iur., pročelnik Općeg upravnog 
odjela, ujedno i predsjednik nadležnog Povjerenstva, nakon čega je otvorena rasprava.  

          Vijećnik Josip Šojat osvrnuo se na objavu natječaja u dnevnom tisku «Vjesnik», te na 
dokaznu sposobnosti predmetnog natječaja, na pasus 5. u kojem stoji «uvjerenje da se 
protiv odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv gospodarstva u 
posljednjih pet godina», dok se u pasusu 6. traži potvrda o istom, predloživši da u točki 6. 
stoji općeniti kriminalitet.   
           Dodatna pojašnjenja dao je Mislav Bilović, dipl. iur., pročelnik Općeg upravnog 
odjela, ujedno i predsjednik nadležnog Povjerenstva.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (11«ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeću  
 

O D L U K U 
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO JAVNOM NATJEČAJU PREDMET KOJEG 

JE POVJERAVANJE OBAVLJANJA POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA 
PODRUČJU GRADA SENJA 

 (Klasa: 363-02/10-02/01, Urbroj: 2125-03/01-10-04) 
 
5. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA 
KUPOPRODAJU NEKRETNINE U K.O. SVETI JURAJ    
 

Predlagatelj Prijedloga natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju 
nekretnine u k.o. Sveti Juraj je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom Prijedlogu 
Natječaja raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 10. lipnja 2010. godine. O 
predmetnom Prijedlogu Natječaja raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o 
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.  
          Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., a dodatna 
obrazloženja Mislav Bilović, dipl. iur., pročelnik Općeg upravnog odjela, nakon čega je 
otvorena rasprava.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (12«ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći    
 



 9

 
Z A K L J U Č A K  

 (Klasa: 021-05/10-01/04, Urbroj: 2125-03/01-10-03) 
 
6. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA 
KUPOPRODAJU NEKRETNINE U K.O. JABLANAC   
 
Predlagatelj Prijedloga natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine u 
k.o. Jablanac je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom Prijedlogu Natječaja 
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 7. srpnja 2010. godine. O predmetnom 
Prijedlogu Natječaja raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje.  
          Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., a dodatna 
obrazloženja Mislav Bilović, dipl. iur., pročelnik Općeg upravnog odjela, nakon čega je 
otvorena rasprava.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (12«ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći    
 

Z A K L J U Č A K  
 (Klasa: 021-05/10-01/04, Urbroj: 2125-03/01-10-04) 

 
7.   PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKOG MUZEJA 
SENJ  
 

Predlagatelj Prijedloga rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Senj je 
Odbor za izbor i imenovanja koji je o navedenom raspravljao na svojoj 10. sjednici, održanoj 
4. svibnja 2010. godine. Sukladno odredbama članka 46. stavka 1. točke 14. Statuta grada 
Senja («Službeni glasnik grada Senja» br. 6/09) o predmetnom prijedlogu rješenja mišljenje 
je, obzirom da nije predlagatelj, dao i gradonačelnik Darko Nekić, prof. dopisom od 14. 
travnja 2010. Klasa: 612-03/03-10-02, Ur.br: 2125-03/03-10-02. O predmetnom Prijedlogu 
rješenja raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom 
vijeću mišljenje.  
Uvodno obrazloženje podnijela je Mira Nekić Lopac, dr.med., predsjednica Odbora za izbor za 
izbor i imenovanja, nakon čega je otvorena rasprava. 
Vijećnik Dean Babić, upr. pravnik osvrnuo se na tisak u kojem je objavljen predmetni 
Natječaj.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je, nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (12«ZA») u predloženom tekstu, 
donijelo, sljedeće   
 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKOG MUZEJA SENJ 

(Klasa: 112-01/10-01/04, Urbroj: 2125-03/01-10-01) 
   
8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U CRIKVENICI STALNE SLUŽBE U SENJ 
 
Predlagatelj Prijedloga zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Crikvenici, 
Stalne službe u Senju je Odbor za izbor i imenovanja koji je o navedenom raspravljao na 
svojoj 11. sjednici, održanoj 6. srpnja 2010. godine. Sukladno odredbama članka 46. stavka 
1. točke 14. Statuta grada Senja («Službeni glasnik grada Senja» br. 6/09) o predmetnom 
prijedlogu zaključka mišljenje je, obzirom da nije predlagatelj, dao i gradonačelnik Darko 



 10

Nekić, prof. dopisom od 07. srpnja 2010. godine Klasa:612-03/03-10-02, Ur.br: 212-03/03-
10-03. O predmetnom Prijedlogu zaključka raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.  
Uvodno obrazloženje podnijela je Mira Nekić Lopac, dr.med., predsjednica Odbora za izbor za 
izbor i imenovanja, nakon čega je otvorena rasprava. 
Vijećnik Dean Orlić, bacc.oec., mišljenja je da se radi o grešci ili zaobilaženju propisa 
navodeći članak 94. stavak 1. Zakona o sudovima koji je naveden u dopisu Županijske 
skupštine Primorsko goranske županije, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i 
priznanja od 7. travnja 2010. godine Klasa: 021-04/10-07/9, Ur.br: 2170/1-05-01/4-10-2, 
predloživši da se navedena točka povuće.   
Vijećnik Dean Babić, upr. pravnik smatra da je od kandidata Odbor za izbor i imenovanja 
trebao tražiti izjavu o navedenom, dakle da nije član političke stranke niti se bavi političkom 
djelatnošću, suglasivši se sa vijećnikom Orlićem, bacc.oec., u smislu povlaćenja navedene 
točke.  
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić istaknuo je da je Odbor za izbor i imenovanja 
povukao prijedlog, odnosno navedenu točku. 
Istaknuvši da je, po njegovom mišljenju, utvrđivanje činjenica na onom tko ga je uputio 
dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof.  

Nakon što je predlagatelj, Odbor za izbor i imenovanja povukao prijedlog, u nastavu 
sjednice na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća zaključeno je da sve političke stranke koje 
participiraju vlast u Gradskom vijeću grada Senja, u narednih 10-ak dana, dostave svoje 
prijedloge, u pisanom obliku, po 10 kandidata sudaca porotnika, uz potpisane izjave 
kandidata o nepripadanju niti jednoj političkoj stranci te da se ne bave političkom 
djelatnošću.  
 
     

Sjednica je zaključena oko 20,00  sati. 
 
 
 
 
 
 
 
Pročelnica Ureda Grada                                                  Predsjednik Gradskog vijeća 
Maja Matičić, dipl. iur.                                                                                Željko Nekić 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


