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Z A P I S N I K 

12. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 16. rujna 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 12. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati. 
 Sjednici opravdano nije nazočan: Dean Babić, upr. pravnik i Josip Šojat.    
 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 11. sjednici 
Gradskog vijeća, održanoj 15. srpnja 2010. godine.   
          Vijećnica Anita Lopac, dipl.oec., izrazila je nezadovoljstvo odgovorom na pitanje u 
svezi boravišne pristojbe i glavne sezone za naselje Krasno, dok je u svezi odgovora na 
sredstva prikupljena od spomeničke rente u 2008.,2009. i 2010. godini izrazila zadovoljstvo 
zatraživši pojašnjenje o utrošku istih, naime sredstva su uložena samo u obnovu kule Lipica i 
stubište kraj gimnazije.  
Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof. naglasivši da je Grad ponudio 
sredstva stanarima u kući, na adresi Pavlinski trg 17, međutim stanari se nisu usuglasili oko 
njihova udjela u obnovi.   

Vijećnik Dean Orlić, bacc. oec., izrazio je nezadovoljstvo odgovorom u svezi  
raspisivanja natječaja za direktora TZ Grada Senja, te u svezi usklađivanja poslovanja sa 
Zakonom o turističkim zajednicama, smatrajući da ima kontradiktornosti u odgovoru 
odvjetnika Grada gosp. Begonje, naglasivši da će biti prisiljen pozvati inspekciju od strane 
ministarstva turizma.  
           Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik ukazavši na odredbe članka 22. stavak 3. 
Zakona o turističkim zajednicama.   
Obzirom da vijećnici Josip Šojat i Dean Babić, uprav. pravnik nisu nazočni na sjednici o 
odgovoru na pitanja očitovat će se na idućoj sjednici.   
 
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. 
 
VIJEĆNICA ANITA LOPAC 
 
      1. Skela na Maloj placi, željezna konstrukcija je opasnost za prolaznike, do kada će to 
stajati?  

2. Da li postoji strategija i smjernice razvoja Grada Senja? 
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 U svezi 1. pitanja gradonačelnik Darko Nekić, prof., je naglasio da je u tijeku 
izdavanje građevinske dozvole za lođu, pojavio se imovinsko pravni problem, koji treba 
razriješiti jer jedan od susjednih stanara osporava izdavanje iste, iako Gradski muzej ima 
uredno uknjiženo pravo vlasništva na predmetni objekt 1/1. U svezi 2. pitanja gradonačelnik 
Nekić, prof., je je istaknuo da je strategija izrađena 2004. godine u suradnji s USD-om, te 
projekt ukupnog razvoja izrađen 2006. godine, stoga Grad radi na temelju istih.     
 
Vijećnica Lopac, dipl.oec., izrazila je zadovoljstvo odgovorima.  
 
VIJEĆNICA MIRA NEKIĆ LOPAC  
 

1. Kada će biti javna rasprava Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Senja i da li se 
u tim izmjenama mogu preostale plaže uvrstiti u plaže npr. plaža u 3. Dragi, te da li 
se uvrštenjem u plan iste mogu postati gradske plaže, kako bi se sukladno tome 
mogle i održavati?  

 
Naglasivši da su Izmjene plana dovršene, gradonačelnik je istaknuo da se u roku od 30  

dana javnog izlaganja plana treba predati formalni zahtjev za navedeno, istaknuvši da će do 
25. listopada završiti cjelokupna procedura kako bi se od nadležnog ministarstva mogla 
zatražiti suglasnost, apelirajući na građane da sudjeluju u raspravi, istaknuvši da će se javna 
rasprava održati u Krasnu i Svetom Jurju.  
 
Vijećnica Mira Nekić Lopac, dr. med., izrazila je zadovoljstvo odgovorom. 
 
VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ 
 

1. Dali je točno da je udruga SANUS odustala od projekta izgradnje Nacionalnog centra 
za rehabilitaciju djece oboljele od malignih bolesti u Krasnu zbog čekanja od dvije i 
pol godine na rješavanje papira i dozvola od strane Grada Senja, te ako je to točno 
tko je odgovoran i dali će snositi određene sankcije zbog neostvarivanja projekta 
izgradnje Nacionalnog centra za rehabilitaciju djece oboljele od malignih bolesti za 
koji su, što je veoma važno, sredstva osigurana inozemnim donacijama?  

2. Ponukan pitanjima pojedinih senjskih obrtnika koji su egzistencijalno zainteresirani za 
otvaranje poslovne zone Cestarska kuća, zanima me u kojoj je fazi taj projekt, te za 
kada je predviđeno stavljanje u funkciju poslovne zone, s obzirom da je u 3. mjesecu 
2009. godine na sastanku sa zainteresiranim obrtnicima obećano da će se javni 
natječaj za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni raspisati kroz 3 mjeseca, odnosno iste 
te godine u 9.-tom mjesecu, na novom sastanku je obećano raspisivanje natječaja po 
provedbi parcelacijskog elaborata. Kada će biti gotov parcelacijski elaborat i kada će 
poslovna zona biti stavljena na raspolaganje zainteresiranim obrtnicima.   

 
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Nekić, prof., je istaknuo da on nema saznanja o 

odustanku Udruge SANUS od navedenog projekta navodeći da je isto ucrtano u izmjenama 
prostornog plana. U svezi 2. pitanja istaknuto je da su svi elaborati i projekti napravljeni 
međutim problem je u tome što je 1988. Skupština općine Senj poklonila poduzeću za ceste 
Rijeka zemljište za izgradnju cestarske kuće i silosa, međutim poklonjeno zemljište je puno 
veće, stoga će Grad tražiti povrat preostalog dijela zemljišta, dakle onog dijela koji je ostao 
neizgrađen cca 500 m2, o čemu se vode razgovori s predsjednikom uprave Hrvatskih cesta.   
 
Vijećnik Orlić, bacc.oec., zatražio je pisani odgovor na 1. pitanje.  
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VIJEĆNIK KREŠIMIR BLAŽEVIĆ  
 

1. Svako toliko Grad Senj ostaje bez elek. energije, 5. rujna Grad Senj je bio 8 sati bez 
elek. energije, ugostiteljima je to bio jedan od udarnih dana, zašto područje Grada 
Senja nema alternativu za izvor elek. energije koju je imao u nedavnoj prošlosti?   

2. Da li će građanima biti umanjeni računi za vodu za onaj period kada voda nije bila 
pitka?   

 
Naglasivši da su oba pitanja vezana uz pitanje Hidroelektrane Senj, gradonačelnik 

Nekić, prof., istaknuo je da je od svih nadležnih u HEP-u dobio informaciju da će se to 
pitanje riješiti, na kvalitetan način, jedino izgradnjom trafostanice na Strmcu, te je isti na 
čekanju dok se ne riješe imovinsko pravni odnosi. Istaknuto je da su na postojećoj 
trafostanici zamijenjeni transformatori, međutim taj problem nije moguće lako riješiti. U 
svezi 2. pitanja gradonačelnik je naglasio da bi trebalo staviti u funkciju vodovod u 
Senjskoj Dragi, koji je nekada davao 20 litara vode u sekundi, naglasivši da druge 
alternative nema, istaknuvši da do umanjenja računa sigurno neće biti, obzirom da to 
nigdje neće biti učinjeno.  
   

VIJEĆNIK ŽELJKO NEKIĆ   
 

1. Predložio je da se uz prijedlog za rješavanje raskrsnice u Senju, te zamjenu državne 
ceste D8 i D23, na sastanku s nadležnim u Hrvatskim cestama istakne problem 
prometovanja otrovnim plinovima i naftnim derivatima kroz područje Grada Senja, 
predloživši da se od Vratnika do Senja, ili od Žute lokve do Senja zabrani 
prometovanje cisternama koje prevoze otrovne plinove i naftne derivate, obzirom da 
postoji alternativni pravac  

 
Istaknuvši da dizel nije ušao u naš vodoopskrbni sustav Grada Senja gradonačelnik Nekić, 
prof., istaknuo je da su sva mjerenja napravljena, navodeći da će Grad ne samo od 
Hrvatskih cesta, nego i od MUP-a i Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture  
zatražiti zabranu prijevoza svih opasnih tereta kroz Senjsku Dragu, nakon što svi 
inspekcijski zapisnici budu izrađeni i dostavljeni Gradu Senju.        

 
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće je većinom glasova (12 «ZA», 1 

«SUZDRŽAN»), bez primjedbi, u predloženom tekstu, usvojilo Zapisnik 11. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Senja, održane 15. srpnja 2010. godine.  

 Gradonačelnik Darko Nekić, prof., ukazao je na činjenicu da za suce porotnike nije 
dostavljen niti jedan prijedlog od strane političkih stranaka koje participiraju vlast u 
Gradskom vijeću Grada Senja, osim dva prijedloga od strane potpredsjednika gosp. Krešimira 
Šojata, istaknuvši još jednom da se isti dostave Stručnim službama Grada.     

Uz poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, vijećnicima je dostavljen 
prijedlog dnevnog reda s materijalima uz mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise od 
16. rujna 2010. godine Klasa: 021-05/10-02/09, Urbroj:2125-03/01-10-03.  

Na prijedlog gradonačelnika, zbog žurnosti, predloženo je da se kao točka 9. raspravi 
« Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Senja»  
uz napomenu da se sve ostale točke pomjeraju za jedan redni broj. Nakon što je Vijeće 
jednoglasno (13 «ZA») usvojilo prijedlog gradonačelnika, u nastavku sjednice je jednoglasno 
(13 «ZA»), u predloženom tekstu, s usvojenim izmjenama,  usvojen, slijedeći   
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D N E V N I    R E D 
 
1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 
SENJA ZA 2010. GODINU   
2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2010. 
GODINU UZ OBRAZLOŽENJE I PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011. I 
2012. GODINU    
- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. 
GODINE – USKLAĐENJE  
3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA U 2010. GODINI  
4. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA U 2010. GODINI  
5. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA 
SENJA ZA 2010. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, 
ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE   
6. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-
LIPANJ 2010. GODINE  
7. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA 
GRADA SENJA ZA SRPANJ I KOLOVOZ 2010. GODINE  
8. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA 
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA – NATJEČAJ 
OBJAVLJEN U «VJESNIKU» DNE. 24. SRPNJA 2010. GODINE   
9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU 
UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA  
10. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADSKE UPRAVE GRADA SENJA  
11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
TURISTIČKE ZONE «ŽRNOVNICA» UZ PRIJEDLOG UGOVORA O IZRADI ISTOG   
12. PRIJEDLOG  ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE ĆE SE 
OBAVLJATI TEMELJEM KONCESIJE  
13. PRIJEDLOG UGOVORA O PRIJENOSU UGOVORA – USTUPANJU PRAVA I 
OBVEZA ZAKLJUČENOG IZMEĐU  VALALTE d.o.o. ROVINJ,  SELAN d.o.o. SENJ I 
GRADA SENJA 
14. PRIJEDLOG SUDSKE NAGODBE IZMEĐU GRADA SENJA I PRIMORJA D.D. SENJ  
 
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda. 

Na prijedlog gradonačelnika Vijeće je jednoglasno (13 «ZA») usvojilo prijedlog da u uvodnom  
obrazloženju objedine predložene točke dnevnog reda pod točkom 1.- 4.   

1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 
SENJA ZA 2010. GODINU   
  
Predlagatelj Prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja za 2010. 
godinu je gradonačelnik. O navedenom Prijedlogu polugodišnjeg izvješća gradonačelnik je 
raspravljao na Kolegiju, održanom 25. kolovoza 2010. godine. O predmetnoj Polugodišnjem 
izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom 
vijeću mišljenje.           
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Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 

Vijećnik Dean Orlić, bacc. oec., ukazao je na činjenicu da je nerealnost Proračuna za 2010. 
godinu istaknuta prilikom donošenja istog u prosincu 2009. godine, smatrajući da nas čeka 
rebalans proračun u 10 ili 11 mjesecu, zamolivši gradonačelnika i stručne službe za realnost 
proračuna prilikom njegove izrade za 2011. godinu, zatraživši pojašnjenje o kojim novim 
okolnostima je bila riječ, prilikom izrade rebalansa?     

Istaknuvši da se radi o tome da Vlada RH i ministarstva sve do danas nisu raspisala niti jedan 
natječaj, gradonačelnik Nekić, prof., istaknuo je da Grad ima 10 pripremljenih projekata sa 
cjelokupnom dokumentacijom.    

Vijećnica Anita Lopac, dipl. oec., je zatražila pojašnjenje u svezi 3. točke dnevnog reda, 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini, odnosno na 
što se odnosi «Zona R2 – Tenis- izrada dokumentacije, procjena troškova», te «izrada 
investicijske studije opravdanosti programa Park Nehaj», u kojoj je to fazi, i vezano za točku 
4. Prijedlog Programa održavanja za 2010. godinu, zatražila je pojašnjenje da li se u Gradu 
samo krpaju udarne rupe, odnosno što je to ispitivanje asfalta?  

Dodatna pojašnjenja u svezi ispitivanja asfalta dao je gradonačelnik, ukazavši da se 
strategija razvoja bazira na Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
kojoj su navedeni strateški projekti, a to su Dom za stare i nemoćne, poslovne zone, 
projektna dokumentacija, Ulicu Petra Kružića, dok su ostali projekti stavljeni na čekanje. 
Naglasio je da će Grad poticati ekološke izvore energije, te da će uskoro biti potpisan ugovor 
sa potencijalnim investitorom za solarnu elektranu. U svezi projekta Tenis gradonačelnik je 
naglasio da će uskoro biti izdana građevinska dozvola, a postoji potencijalni investitor koji bi, 
o svom trošku, gradio dodatne sadržaje, s tim da je uvjet izrada investicijske studije.        

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

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

 
POLUGODIŠNJI 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2010. GODINU 
(Klasa: 400-06/10-01/16, Urbroj: 2125-03/03-10-02) 

 

2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2010. 
GODINU UZ OBRAZLOŽENJE I PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011. I 
2012. GODINU    
- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. 
GODINE – USKLAĐENJE  
 
Predlagatelj Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Senja za 2010. godinu uz 
obrazloženje i projekcije Proračuna Grada Senja za 2011. i 2012. godinu te Plana razvojnih 
programa Grada Senja za razdoblje 2010.-2012. godine, usklađenje, je Gradonačelnik, koji je 
o predmetnom raspravljao na Kolegiju, održanom 09. rujna 2010. godine. O predmetnom 
Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Senja raspravljao je Odbor za Statut, 
Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.           
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 
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 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (10 «ZA», 3 «PROTIV), u 
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći    

Z A K L J U Č A K  
 (Klasa: 400-06/10-01/20, Urbroj: 2125-03/01-10-03) 

 
3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA U 2010. GODINI  
 
Predlagatelj Prijedloga I. Izmjena i dopuna predmetnog Programa za 2010. godinu je 
Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju gradonačelnika, održanom 09. rujna 
2010. godine. O predmetnim I. Izmjenama i dopunama predmetnog Programa raspravljao je 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.           
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (10 «ZA», 3 «PROTIV), u 
predloženom tekstu, donijelo     

I. IZMJENE I DOPUNE 
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU GRADA SENJA U 2010. GODINI 
(Klasa:363-02/10-01/16, Urbroj: 2125-03/01-10-01) 

  
4.  PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA U 2010. GODINI  
 
Predlagatelj Prijedloga I. Izmjena i dopuna predmetnog Programa za 2010. godinu je 
Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju gradonačelnika, održanom 09. rujna 
2010. godine. O predmetnim I. Izmjenama i dopunama predmetnog Programa raspravljao je 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.           
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (10 «ZA», 3 «PROTIV), u 
predloženom tekstu, donijelo     

I.IZMJENE I DOPUNE 
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 

GRADA SENJA U 2010. GODINI 
(Klasa: 363-02/10-01/15, Urbroj: 2125-03/01-10-01) 

 
5. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA 
SENJA ZA 2010. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, 
ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE   
 
Predlagatelj Prijedloga I. Izmjena i dopuna predmetnog Programa za 2010. godinu je 
Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 09. rujna 2010. godine. O 
predmetnim I. Izmjenama i dopunama predmetnog Programa raspravljao je Odbor za Statut, 
Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.           
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 
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 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 3 «PROTIV, 1 «SUZDRŽAN»), 
u predloženom tekstu, donijelo     

I.IZMJENE I DOPUNE 
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2010. GODINU U 

PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE 
UDRUGE I AKCIJE 

(Klasa: 402-05/10-01/02, Urbroj: 2125-03/01-10-01) 
 
6. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-
LIPANJ 2010. GODINE  
  
Podnositelj predmetnog Izvješća za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine je Gradonačelnik, 
koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 09. rujna 2010. godine. O predmetnom 
Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom 
vijeću mišljenje.           
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 4 «SUZDRŽANA»), u 
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći    

ZAKLJUČAK  
(Klasa: 021-05/10-01/05, Urbroj: 2125-03/01-10-03) 

 
7. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA 
GRADA SENJA ZA SRPANJ I KOLOVOZ 2010. GODINE  
 
Podnositelj predmetnog Izvješća za korištenje sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada 
Senja za srpanj i kolovoz 2010. godine je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju gradonačelnika, održanom 25. kolovoza i 09. rujna 2010. godine. O predmetnim 
Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom 
vijeću mišljenje.           
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeći    

ZAKLJUČAK  
(Klasa: 400-06/10-01/19/17, Urbroj: 2125-03/01-10-03) 

 
8. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA 
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA – NATJEČAJ 
OBJAVLJEN U «VJESNIKU» DNE. 24. SRPNJA 2010. GODINE   
 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 25. kolovoza 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 gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 
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 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeću    

ODLUKU 
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA PRIKUPLJANJE PISANIH 
PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA – NATJEČAJ OBJAVLJEN U «VJESNIKU» 

DNE. 24. SRPNJA 2010. GODINE 
(Klasa: 940-03/10-01/05, Urbroj: 2125-03/01-10-05) 

 
9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU 
UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA  
  
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 15. rujna 2010. godine.  
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo  

ODLUKU 
O IZMJENAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA 

SENJA 
(Klasa: 021-06/10-01/02, Urbroj: 2125-03/01-10-01) 

 
10. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADSKE UPRAVE GRADA SENJA  
 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 15. rujna 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 gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (12 «ZA», 1 »SUZDRŽAN»), u 
predloženom tekstu, donijelo, slijedeću    

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA GRADSKE UPRAVE GRADA SENJA 
(Klasa: 120-01/10-01/05, Urbroj: 2125-03/01-10-01) 

 
11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
TURISTIČKE ZONE «ŽRNOVNICA» UZ PRIJEDLOG UGOVORA O IZRADI ISTOG   
 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 09. rujna 2010. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke uz prijedlog 
predmetnog ugovora raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje.           
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 

Obzirom da se radi o zoni ugostiteljsko turističke namjene, uz napomenu da su na području 
županije unaprijed utvrđeni kapaciteti vezani za smještajne jedinice, vijećnica Anita Lopac, 
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dipl.oec., zatražila je pojašnjenje da li će u slučaju izgradnje ovih objekata biti limitirane 
ostale zone na području Grada Senja vezane za turističke kapacitete.  

Naglasivši da je ova zona uvrštena u županijski prostorni plan, kojim su utvrđeni i kapaciteti, 
gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je da sama realizacija predmetnog UPU-a neće 
utjecati na ostale turističke zone na području Grada Senja.    

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

ZAKLJUČAK  
(Klasa: 350-02/10-01/29, Urbroj: 2125-03/01-10-04) 

 
12. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE ĆE SE 
OBAVLJATI TEMELJEM KONCESIJE  
 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju gradonačelnika, održanom 09. rujna 2010. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću 
mišljenje.            
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Mislav Bilović, dipl. iur., pročlenik Općeg 
upravnog odjela, predloživši, u ime predlagatelja, izmjene, odnosno amandmane na način da 
se u članku 3. stavku 1. alineja 2. koja glasi « izrada studije opravdanosti davanja koncesije» 
i alineja 5 koja glasi »poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku davanja 
koncesije» brišu, te da se u članku 4. stavku 2 umjesto roka «do 30 godina» izmijeni rok «do 
5 godina», nakon uvodnog obrazloženja otvorena je rasprava. 

 Nakon što je Vijeće jednoglasno ( 13 «ZA») usvojilo predložene izmjene, odnosno 
amandmane, Vijeće je u nastavku sjednice, jednoglasno ( 13 «ZA»), u predloženom tekstu,  
donijelo, slijedeću    

ODLUKU 
O KOMUNALNIM  DJELATNOSTIMA KOJE ĆE SE OBAVLJATI TEMELJEM KONCESIJE 

 (Klasa: 363-02/10-01/17, Urbroj: 2125-03/01-10-02) 
 
13. PRIJEDLOG UGOVORA O PRIJENOSU UGOVORA – USTUPANJU PRAVA I 
OBVEZA ZAKLJUČENOG IZMEĐU  VALALTE d.o.o. ROVINJ,  SELAN d.o.o. SENJ I 
GRADA SENJA 
 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga ugovora je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 09. rujna 2010. godine. O predmetnom Prijedlogu Ugovora raspravljao je 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.           
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. Dodatna pojašnjenja u svezi 
prijedloga predmetnog Ugovora dao je odvjetnik Grada gosp. Ivica Begonja, nakon čega je 
otvorena rasprava. 

Vijećnica Anita Lopac, dipl.oec., zatražila je pojašnjenje koliko je Grad Senj do današnjeg 
dana uprihodovao sredstava po ugovoru, odnosno u odnosu sa Valaltom d.o.o. iz Rovinja.  

Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., ukazavši na to je Valalta d.o.o. 
proizvela, u probnoj proizvodnji, određenu elek. energiju, te potražuju od HEP-a da im se to 
plati, međutim HEP to osporava obzirom da se radi o probnoj proizvodnji, o čemu će ovisiti i 
naplata od strane Grada.    



 11

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

ZAKLJUČAK  
(Klasa: 940-01/10-01/23, Urbroj: 2125-03/01-10-02) 

 
14. PRIJEDLOG SUDSKE NAGODBE IZMEĐU GRADA SENJA I PRIMORJA D.D. SENJ  
 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga sudske nagodbe je Gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju gradonačelnika, održanom 09. rujna 2010. godine. O predmetnom 
Prijedlogu sudske nagodbe raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom 
podnio Gradskom vijeću mišljenje.           
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof.. Dodatna pojašnjenja dao je 
odvjetnik Grada gosp. Ivica Begonja, nakon čega je otvorena rasprava. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je, nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13«ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, sljedeći   
 

ZAKLJUČAK  
 (Klasa: 701-01/09-01/11, Urbroj: 2125-03/01-10-04) 

   
     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


