REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD

SENJ

GRADSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/10-01/06
Urbroj:2125-03/01-10-02
Senj, 11. studenog 2010.

ZAPISNIK
13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA,
ODRŽANE 11. STUDENOG 2010. GODINE

1

ZAPISNIK
13. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 11. studenog 2010. godine s
početkom u 16,00 sati u prostorijama HEP-a u Senju, Obala dr. Franje Tuđmana 2.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 13. sjednici Gradskog vijeća nazočno 10 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici opravdano nije nazočan: Jurica Tomljanović, dipl.ing., Neven Mudrovčić, dipl.
ing., Matej Grubišić, univ.bacc.ing., Krešimir Blažević, dipl.ing. i Mile 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, te je predsjedavao istoj.
IZJAŠNJAVANJE
VIJEĆNIKA
POSTAVLJENA VIJEĆNIČKA PITANJA

O

DOBIVENIM

ODGOVORIMA

NA

Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja
vijećnici Gradskog vijeća izjašnjavaju se o odgovorima na pitanja postavljena na 12. sjednici
Gradskog vijeća, održanoj 16. rujna 2010. godine.
Vijećnik Dean Orlić, bacc. oec., izrazio je zadovoljstvo odgovorom u svezi izgradnje
Nacionalnog centra za rehabilitaciju djece oboljele od malignih bolesti u Krasnu Udruge
SANUS, uz napomenu da se grafički prikaz Plana na CD-u dostavi i gđi. Anić koja vodi
navedeni projekt, istaknuvši da je nužno požuriti s navedenim, obzirom da im je ponuđeno
zemljište u Gorskom Kotaru.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je da će gđa. Anić dobiti grafički prikaz
Plana na CD-u čim ga dobije i Grad Senj, ukazavši na rokove u svezi usvajanja istih.
Vijećnik Orlić,bacc.oec. izrazio je zadovoljstvo odgovorom.
Vijećnik Josip Šojat izrazio je zadovoljstvo odgovorom u svezi postavljanja antene na
zgradi Vijeća mjesnog odbora Vratnik, odnosno dobivanja suglasnosti od strane Grada.
U nastavku sjednice, vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik izrazio je zadovoljstvo
odgovorom na pitanje postavljeno u svezi saniranja gradske deponije u Svetom Jurju.
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. Da li je istina da je NK Nehaj podigao kredit u iznosu od 100.000,00 kuna, za koje je
jamac Športski savez, Grad Senj, ako je to učinjeno zanima me kako je to učinjeno
bez znanja Upravnog vijeća Športskog saveza Grada i bez znanja Gradskog vijeća?
Istaknuvši da Grad Senj nije dao nikakvo jamstvo, Grad je pomogao na način da je
sklopljen aranžman s Erste Bank-om na način da se odmah u gotovini Športskom savezu
isplati 100.000,00 kuna, s tim da se s gradskog računa mjesečno otplaćuje dio sredstava
banci, do konačne isplate.
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Vijećnik Orlić, bacc.oec., zatražio je pojašnjenje u svezi istog, obzirom da NK Nehaj ne
dobiva sredstva direktno od Grada, već preko Športskog saveza.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasivši da je NK Nehaj potpisao ugovor u kojem od
dotacije koja je iznosila 103.000,00 ili 105.000,00 kuna, Grad ne isplaćuje mjesečno toliko,
nego razliku umanjenu za Nehajevu dotaciju, dijeli se ostatak koji grad isplaćuje na ostale
sportske klubove, s tim da NK Nehaj ne dobiva ništa.
Vijećnik Orlić, bacc. oec., izrazio je nezadovoljstvo odgovorom istaknuvši da isti traži u
pisanom obliku.
VIJEĆNIK JOSIP FILIPOVIĆ
1. Sanacija katakombi, isječak iz Novog lista u kojem stoji da će se sanirati katakombe u
iznosu od 100.000,00 kuna, a da tvrtka Gradnja d.o.o. iz Senja izvodi radove, zanima me da
li je u svezi navedenog izrađen projekt sanacije i što je poduzeto u svezi s tim, obzirom da se
spominje Grad Senj?
2. Nije zadovoljan sa usmenim odgovorom u svezi postavljanja oglasnih ploča za mjesne
odbore, naime, rečeno je da će iste biti postavljene, pa me zanima što je s tim ?
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Nekić, prof. istaknuo je da se u svezi saniranja
katakombi Grad Senj dogovorio u suradnji s Hrvatskom poštom i Hrvatskim telecomom,
na inicijativu Pošte, uz napomenu da je Grad spreman snositi 1/3 troškova što iznosi oko
15.000,00-16.000,00 kuna, navodeći da je koordinator Hrvatska pošta, dakle bez nekih
konstrukcijskih zahvata.
Vijećnik Filipović, ing., izrazio je nezadovoljstvo odgovorom, istaknuvši da je stupovima
otišla armatura koja nosi cijelu konstrukciju, naglasivši da iste treba u potpunosti sanirati, te
traži od Grada da odustane od toga.
Gradonačelnik Nekić, prof. istaknuo je da Grad ne može upravljati zgradom koja nije u
vlasništvu Grada, još jednom istaknuvši interes da se uljepša navedeni prostor, dijela koji je
još ostao neuređen.
Vijećnik Filipović, ing., ukazao je na kompletnu sanaciju stupova Elektroprivrede, unazad
7 godina, za koje je izrađena kompletna projektna dokumentacija za 7 stupova, koji su u
redu, naglasivši da bi tako trebalo napraviti i s ostalim stupovima, ukazavši da bi od
građevinske inspekcije trebalo zatražiti rješenje.
Istaknuvši da građevinska inspekcija radi selektivno, gradonačelnik Nekić, prof., je
naglasio da je od građevinske inspekcije na 8 upita od strane Grada, dobiven odgovor samo
na dva.
VIJEĆNIK ŽELJKO NEKIĆ
1. Nakon javne rasprave o izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Senja puno
ljudi ne zna da li će se usvojiti njihove primjedbe za promjenama građevinskih zona,
kao i primjedbe za izmjenu tekstualnog dijela plana, koje su dali, što je s tim?
Naglasivši da će Grad do 30.11.2010. sistematizirati sve primjedbe kojih ima oko 300,
gradonačelnik Nekić, prof., je istaknuo da će biti usvojene sve primjedbe koje nisu u
suprotnosti sa zakonom, te postojećim prostorno planskim dokumentima, navodeći da je na
isti i grad uputio neke primjedbe, osobito u tekstualnom dijelu plana.
2. Sastanak u Hrvatskim cestama u svezi ceste D-23 (Senjska Draga), na kojem je bila
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riječ o zabrani prolaza opasnih tereta kroz Senjsku Dragu, o senjskoj raskrsnici i državnoj
cesti kroz grad D-8, D-23 da li je moguća zamjena, moli gradonačelnika informaciju o istom!
Gradonačelnik Nekić, prof., naglasio je da je Grad zbog ekološke katastrofe koja se
nedavno dogodila, upoznao s Uredbom PU Ličko-senjsku, PP Senj, po kojoj je od 01.01.2010.
jasno propisano po kojim je cestama dozvoljen prijevoz opasnih tereta, po cesti D23 to nije
dozvoljen. Od Hrvatskih cesta je zatraženo postavljanje znakova zabrane, međutim dobiven
je negativan odgovor, na koji je Grad reagirao na taj način da nadležno ministarstvo dozvoli
Gradu Senju da postavi navedene znakove, kako bi policija mogla regulirati promet po toj
Uredbi.
U svezi ukupne regulacije prometa u Gradu Senju gradonačelnik je istaknuo da je
Grad zatražio preregulaciju prometa kroz Grad, da se ukine promet na obali, te da se koristi
obilaznica, a da dio bivše ceste D 23 postane Jadranska magistrala. Isto tako traženo je da
se na mjestu raskrsnice napravi kružni tok, istaknuvši da od strane Hrvatskih cesta i
Županijske uprave za ceste ima čvrsta obećanja da će financirati radove na izgradnji kružnog
toka u Senju, ukoliko Grad izradi projektnu dokumentaciju i ishodi potrebne dozvole.
VIJEĆNIK JOSIP ŠOJAT
1. Pitanje za potpredsjednika Gradskog vijeća Krešimira Šojata, naime na tiskovnoj
konferenciji koju je imala Hrvatska stranka umirovljenika sa svojim koalicijskim partnerima
iznijeli ste podatak da građevinski radovi na staračkom domu u Senju počinju u ožujku 2011.
godine. U tekstu stoji da je izdana lokacijska dozvola, da se ovih dana očekuje i građevinska,
te da je investicija teška oko 25 mil. kuna. Tko je investitor, sredstva trebaju biti planirana u
prijedlogu proračuna za 2011. godinu, koja u istom ne vidi. Iz kojih su izvora osigurana
sredstva, 25 mil. kuna, obzirom da se radi o međudržavnom ugovoru, smatrajući da
proračun Grada Senja ne može izfinancirati taj projekt, zatraživši odgovor kada će dom biti
gotov i koja je financijska konstrukcija.
2. Da li gradski dužnosnici, gradski vijećnici i koncesionari Grada Senja duguju gradu po
bilo kojoj osnovi, spomeničku rentu, kom. naknadu i sl., uz napomenu da isti traži u pisanom
obliku od strane Odjela za financije i gradski proračun.
Istaknuvši da se radi o skupu koji je organizirala Hrvatska stranka umirovljenika na
koju je pozvan i gradonačelnik kako bi ih upoznao s projektom izgradnje doma umirovljenika,
stanjem u kojem se nalazi projektna dokumentacija, Krešimir Šojat prepustio je riječ
gradonačelniku, obzirom da je u cijelosti upoznat s navedenim projektom.
U nastavku sjednice gradonačelnik Nekić, prof., naglasio je da se projekt Doma
sastoji od 2 faze, prva je rušenje starih objekata na prostoru Travice kako bi se oslobodio
prostor za izgradnju doma, ishođena je dozvola za rušenje, a projektantski troškovnik je
težak 280.000,00 kuna. Osim toga potrebno je izgraditi pristupnu cestu koja je po
projektantskom troškovniku teška 2,5 mil. kuna, a za koju je 30.09.2010. izdana lokacijska
dozvola, koja je postala pravomoćna 25.10.2010., s tim da sukladno ugovoru s tvrtkom AS
Inženjering d.o.o. u roku od 20 dana ista treba izraditi glavne i izvedbene projekte, i uskoro
će biti podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Obzirom da su imovinsko-pravni
odnosi riješeni, mišljenja je da za izdavanje građ. dozvole nema zapreka, a na početku 2011.
godine bit će raspisana oba natječaja, sve na temelju usvojenog proračuna. Istaknuto je da
je na tiskovnoj konferenciji bilo rečeno da će radovi započeti za Dan grada, naglasivši da ima
čvrsta uvjerenja da će ta stavka ući u državni proračun za 2011. godinu, s tim da Grad
računa i na sredstva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te Ministarstva regionalnog
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razvoja, uz napomenu da se uvid u cjelokupnu dokumentaciju, može izvršiti u Razvojnoj
agenciji d.o.o. Senj.
Vijećnik Šojat izrazio je nezadovoljstvo odgovorom iz razloga što, po njegovom
mišljenju, nema financijske konstrukcije, zatraživši je još jednom kao i konkretne podatke o
početku izgradnje Doma.
Još jednom naglasivši već prethodno iznesene rokove, Gradonačelnik Nekić, prof., je
istaknuo da će se radovi na Domu odvijati etapno, u skladu s financijskim mogućnostima,
nakon rješavanja prethodno navedena dva problema.
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće je većinom glasova (9 «ZA», 1
«SUZDRŽAN»), bez primjedbi, u predloženom tekstu, usvojilo Zapisnik 12. sjednice Gradskog
vijeća Grada Senja, održane 16. rujna 2010.
Uz poziv za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, vijećnicima je dostavljen
prijedlog dnevnog reda s materijalima uz mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise od
11. studenog 2010. godine Klasa: 021-05/10-02/10, Urbroj:2125-03/01-10-03.
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (10«ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo,
slijedeći
DNEVNI

RED

1. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG
VRTIĆA «TRAVICA» U SENJU ZA PEDAGOŠKU 2009./2010. GODINU
2. PRIJEDLOG ODLUKE U SVEZI STJECANJA ( KUPNJE) NEKRETNINE U K.O. SENJ
3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE I
PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2012. I 2013. GODINU
- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2013.
GODINE – PRVO ČITANJE
4.PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA U 2011. GODINI – PRVO
ČITANJE
5. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU GRADA SENJA U 2011. GODINI – PRVO ČITANJE
6. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE
UDRUGE I AKCIJE – PRVO ČITANJE
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI SPOMENIČKE RENTE GRADA
SENJA
8. PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE
OD 2010. DO 2018. GODINE
9. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA SA 7. SJEDNICE, ODRŽANE 16. RUJNA 2010.
GODINE
10. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA RUJAN I LISTOPAD 2010. GODINE
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG
VRTIĆA «TRAVICA» U SENJU ZA PEDAGOŠKU 2009./2010. GODINU
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Podnositelj predmetnog Izvješća je Dječji vrtić «Travica». O predmetnom Izvješću
gradonačelnik je raspravljao na Kolegiju, održanom 30. rujna 2010. godine. O predmetnom
Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom
vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je Dubravka Glavaš, ravnateljica Dječjeg vrtića
«Travica», nakon čega je otvorena rasprava.
Čestitavši ravnateljici i svim zaposlenicima Vrtića na ostvarenim rezultatima
gradonačelnik Nekić, prof. je istaknuo da su cijene vrtića ostale na istoj razini, te da grad
financira troškove dječjeg vrtića za onu djecu čiji roditelju ne mogu plaćati boravak djece.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (10 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 400-06/10-01/16, Urbroj: 2125-03/03-10-02)
2. PRIJEDLOG ODLUKE U SVEZI STJECANJA ( KUPNJE) NEKRETNINE U K.O. SENJ
Predlagatelj Prijedloga odluke u svezi stjecanja (kupnje) nekretnine u k.o. Senj je
Gradonačelnik, koji je o predmetnom prijedlogu odluke raspravljao na Kolegiju, održanom
05. studenog 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., istaknuvši da je 1988.
tadašnja Skupština općine Senj, poduzeću za ceste poklonila zemljište za izgradnju cestarske
kuće, betonare i svih ostalih pripadajućih sadržaja, istaknuvši da je darovana parcela bila
dosta veća u odnosu na potrebe, međutim Hrvatske ceste su se uknjižile na cijelu
građevinsku česticu. Istaknuo je da je sada kada je završena dokumentacija za poduzetničku
zonu «Cestarska kuća» ostalo rješavanje tih 1 898 m2 bez kojih Grad neće dobiti
građevinsku dozvolu, istaknuvši da je najbrže rješavanje navedenog problema otkup
navedene parcele, jer Hrvatske ceste istu ne žele darovati Gradu, nakon čega je otvorena
rasprava.
Vijećnik Dean Orlić, bacc.oec., zatražio je pojašnjenje o tome da se tek nakon 1,5 godinu
utvrdilo da od 10 000 m2, 2 000 m2 nije u vlasništvu grada, stoga mu nije jasno što su radile
Stručne službe Grada?
Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof. istaknuvši da će
Grad navedeno zemljište prodati ili dati u zakup zemljište putem natječaja, s tim da će onaj
koji se javlja na natječaj morati dokazati da se bavi određenom djelatnošću, istaknuvši da su
se odvijali razgovori i sa Hrvatskim cestama.
Vijećnik Orlić, bacc. oec., zatražio je pojašnjenje tko je odgovoran za navedeni
propust i da li će isti snositi kakve sankcije.
Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof. istaknuvši da je
postupak proveden, najavivši za slijedeću sjednicu dostavu svih zapisnika, o proceduri, iz
čega se može sve izčitati, ukazavši na problem zapošljavanja dipl. ing. građevine.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje u svezi cijene zemljišta sugerirajući da
se u svim gradskim ugovorima stavi klauzula, o zaštiti imovine Grada, zatraživši pojašnjenje
u svezi cijene navedenog zemljišta formirane na temelju nalaza i mišljenju građevinskog
vještaka.
Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Nekić, prof., zamolivši vijećnike da
podrže predmetnu odluku, koja je uvjet za dobivanje građevinske dozvole.
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Vijećnik Josip Filipović, ing. zatražio je pojašnjenje da li je projektirana cesta, da li
projekt obuhvaća vodu, struju, kanalizaciju i kolika bi bila cijena zemljišta za privatnika koji bi
isti kupio ili uzeo u najam.
Istaknuvši da projekt obuhvaća i pristupnu cestu, te svu komunalnu
infrastrukturu, gradonačelnik Nekić prof., istaknuo je da cijena još nije formirana, ukazavši
na odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji regulira
prodavanje zemljišta na osnovu procjene sudskog vještaka, te se još iznalazi mogućnost
pronalaženja neke povlaštene cijene koju bi Grad formirao za poduzetnike.
Vijećnik Filipović, ing., još jednom je zatražio pojašnjenje u svezi konačne cijene
koja će se ponuditi poduzetnicima, te specifikaciju troškova infrastrukture.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. najavio je za slijedeću sjednicu dostavu
dokumentacije u svezi troškova komunalne infrastrukture za navedenu zonu.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (10 «ZA»), u predloženom tekstu,
donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 400-06/10-01/20, Urbroj: 2125-03/01-10-03)
Sjednici je pristupio Jurica Tomljanović, dipl. ing.
Na prijedlog gradonačelnika Vijeće je jednoglasno (11«ZA») usvojilo prijedlog da
se u uvodnom obrazloženju objedine predložene točke dnevnog reda pod točkom 3.- 6.
3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE I
PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2012. I 2013. GODINU
- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2013.
GODINE – PRVO ČITANJE
Predlagatelj Prijedloga proračuna Grada Senja za 2011. godinu uz obrazloženje i
prijedlog projekcije proračuna Grada Senja za 2012. i 2013. godinu, te plan razvojnih
programa Grada Senja za razdoblje 2012.-2013.godine – prvo čitanje je Gradonačelnik koji je
o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 05. studenog 2010. godine. O predmetnom
Prijedlogu proračuna za 2011. godinu, uz predmetni prijedlog projekcije proračuna i
predmetni plan razvojnih programa raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., predloživši da se
amandmani u pisanom obliku, podnose do 30.11.2010. kako bi se o istima moglo očitovati,
na vrijeme, nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Dean Orlić, bacc.oec. zatražio je pojašnjenje u svezi stavke proračuna uređenje poslovnog prostora 830.000,00 kuna.
Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Nekić, prof., naglasivši da je s Erste
Bank-om dogovorena kupnja poslovnog prostora, za koji će uskoro biti potpisan ugovor, a
dogovoreno je i plaćanje u ovoj i idućoj godini, sve za potrebe buduće gradske vijećnice i
prostora za rad političkih stranaka, uz napomenu da je zaštićen i projekt za uređenje.
Vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik istaknuo je da je kod izgradnje kanalizacije
kod naselja Trbušnjak ranije bilo govora o odnosima s vlasnikom privatne benzinske pumpe
da je on bio u obvezi pomoći ili čak izgraditi dio kanalizacije u naselju, pa me zanima da li će
on sudjelovati u izgradnji iste ili je to riješeno na neki drugi način.
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Prijedlog u svezi Programa održavanja komunalne infrastrukture, MO Mudarićevac
, u toč. 4. u Ulici Ivana Lenkovića do trgovine, djelomično u Ulici P. Kružića i niz Ulicu Kozjak
postavljena je željezna ograda, i tada se stalo, molio bi da se kroz Program pokuša nastaviti
s izgradnjom te ograde, dakle od broja 43. do 51. u Ulici I. Lenkovića koja je jako strma i
drugi prijedlog da se, u suradnji s prometnim stručnjacima, razmotri pitanje postavljanja
ogledala na križanju ulice Damira Tomljanovića Gavrana i Ivana Lenkovića preko puta
mesnice, koje je jedno od najprometnijih i najopasnijih raskršća.
Vijećnik Dean Orlić, bacc. oec. je napustio sjednicu.
Gradonačelnik Nekić, prof., zatražio je da se isto formulira u obliku amandmana, u
pisanom obliku, dok je u svezi postavljanja ograde, odnosno rukohvata naglasio da će se isto
u jednom dijelu riješiti za jedno 15-ak dana. U svezi 1. pitanja, koliko je upoznat, rečeno je
da je taj dio kanalizacije koji ide ispod benzinske pumpe na Trbušnjaku izveden, iako je
siguran da je projekt obuhvaćao kanalizaciju cijelog naselja, ali će isto ipak provjeriti.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje koliko je vijeća mjesnih odbora
dostavilo prijedlog za program gradnje komunalne infrastrukture za 2011.godinu, zatraživši
pojašnjenje u svezi poreza i prireza od nesamostalnog rada, koji postotak je manji za 5%10%, pojašnjenje u svezi prihoda od imovine koji je u odnosu na 2010. godini manji za 15
%.
Istaknuvši da će izbori za vijeća mjesnih odbora provesti u idućoj godini, u veljači
, naime u siječnju 2011. ističe mandat vijećima 8 mjesnih odbora, pa će se izbori raspisati za
svih 11 mjesnih odbora, o jednom trošku, gradonačelnik Nekić, prof. je naglasio da je grad
temeljem novog zakona izgubio skoro 2 mil kuna. U svezi prihoda od imovine naglasio je da
je 4.8.2010 vjetroelektrana započela s radom, a na dopis upućen tvrtki Selan odgovoreno je
da HEP njima nije uplatio niti kune, stoga će čim se to desi, grad dobiti svojih 2%, navodeći
da će i MO Krivi Put dobiti veća sredstva obzirom da se vjetroelektrana nalazi na tom
području.
Vijećnik Šojat mišljenja je da na 1. pitanje nije dobio odgovor, smatra da program
gradnje nije rađen u suradnji s ljudima na terenu, predloživši da se od HEP-a zatraži podatak
koliko je isporučeno elekt. energije, isto se preračuna u kune, i vidi koliko je dugovanje od
strane tvrtke Selan, i to bi bila sredstva koja se planiraju u 2011. godini.
Istaknuvši da će Grad na ime prava služnosti od strane tvrtke T-Com uprihodovati
cca 410.000,00 kuna jednokratno, plus cca 100.000,00 kuna tijekom godine, Gradonačelnik
je naglasio da su navedena sredstva ugrađena u prijedlog proračuna za 2011. godinu, uz
napomenu da će s prijedlogom Ugovora biti upoznati i vijećnici.
Uvodno konstatirajući da su vijećnici suglasni, jednoglasno (10»ZA») da se
amandmani, u pisano obliku dostavljaju do 31. studenog 2010. godine, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (10 «ZA» ), u predloženom tekstu,
donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 363-02/10-01/16, Urbroj: 2125-03/01-10-01)
4. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA U 2011. GODINI – PRVO
ČITANJE
Predlagatelj Prijedloga predmetnog programa gradnje za 2011. godinu - prvo čitanje
je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 05. studenog 2010.
godine. O predmetnom Prijedlogu Programa gradnje za 2011. godinu 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.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 1 «SUZDRŽAN), u
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 363-02/10-01/15, Urbroj: 2125-03/01-10-01)
5. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU GRADA SENJA U 2011. GODINI – PRVO ČITANJE
Predlagatelj Prijedloga programa održavanja za 2011. godinu je Gradonačelnik, koji
je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 05. studenog 2010. godine. O predmetnom
Prijedlogu programa gradnje 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 10 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 1 «SUZDRŽAN»), u
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 402-05/10-01/02, Urbroj: 2125-03/01-10-01)
6. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE
UDRUGE I AKCIJE – PRVO ČITANJE
Predlagatelj Prijedloga programa javnih potreba za 2011. godinu je
Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 05. studenog 2010. godine.
O predmetnom Prijedlogu programa javnih potreba za 2011. godinu 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 10 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (10 «ZA» ), u predloženom tekstu,
donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 021-05/10-01/05, Urbroj: 2125-03/01-10-03)
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI SPOMENIČKE RENTE GRADA
SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke
rente Grada Senja je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 05.
studenog 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 10 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, većinom glasova (9«ZA», 1»SUZDRŽAN»), u
predloženom tekstu, donijelo, slijedeću
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O VISINI SPOMENIČKE RENTE GRADA SENJA
(Klasa: 400-06/10-01/19/17, Urbroj: 2125-03/01-10-03)
8. PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE
OD 2010. DO 2018. GODINE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga plana gospodarenja otpadom je Gradonačelnik,
koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 30. rujna 2010. godine. O predmetnom
Prijedlogu plana gospodarenja otpadom raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te
o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši da se
provjeri transfer stanica Senj, na stranici 22, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
PLAN
GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 2010. DO 2018.
(Klasa: 940-03/10-01/05, Urbroj: 2125-03/01-10-05)
9. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA SA 7. SJEDNICE, ODRŽANE 16. RUJNA 2010.
GODINE
Podnositelj predmetnog Izvješća je Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva
za priznavanje prava vlasništva. O predmetnom Izvješću raspravljao je Gradonačelnik na
Kolegiju, održanom 30. rujna 2010. godine, te o istom dao pozitivno mišljenje, sukladno
odredbama članka 46. stavka 1. toč.14. Statuta Grada Senja. O predmetnom Izvješću
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje.
Uvodno obrazloženje, u ime nadležnog Povjerenstva, dao je Mislav Bilović, dipl.
iur., član Povjerenstva, pročelnik Općeg upravnog odjela, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 021-06/10-01/02, Urbroj: 2125-03/01-10-01)
10. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA RUJAN I LISTOPAD 2010. GODINE
Podnositelj Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada
Senja za rujan i listopad 2010. godine je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na
Kolegiju, održanom 05. studenog 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.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 120-01/10-01/05, Urbroj: 2125-03/01-10-01)
U nastavku sjednice Gradonačelnik je upoznao vijećnike s dopisom Udruge gradova
od 10.studenog 2010. godine u svezi provedbe obuke vijećnika, uz prijedlog da se vijećnici,
ukoliko su zainteresirani za istu jave pročelnici Ureda Grada.
Sjednica je zaključena oko 18,20 sati.

Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, dipl. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Nekić
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