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Z A P I S N I K 

14. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 22. prosinca 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 14. sjednici Gradskog vijeća nazočno 14 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati. 
 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. 

U nastavku sjednice Vijeće je primilo na znanje Izvješće Mandatne komisije o stanju 
mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Senja od 22. prosinca 2010. godine Klasa: 021-
05/10-02/15, Ur.br:2125-03/03-10-03, te je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da će  
vijećnika Mateja Grubišića, dipl.ing. koji je dana 09. prosinca 2010. godine podnio ostavku na 
dužnost člana Gradskog vijeća Grada Senja zamjenjivati Tomislav Boras iz Senja, neizabrani 
kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ na izborima, održanim 17. svibnja 
2009. godine, Klasa: 021-01/10-01/03, Ur.br:2125-03/01-10-03. 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća pročitao tekst prisege, vijećnik Tomislav 
Boras je, nakon izgovorene riječi «prisežem» potpisao izjavu i istu vratio za predsjednički 
stol, nakon čega je Vijeće nastavilo s radom.   

 
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 13. sjednici 
Gradskog vijeća, održanoj 11. studenog 2010. godine.   
          Vijećnik Dean Orlić, bacc. oec., izrazio je nezadovoljstvo odgovorom u svezi podizanja 
kredita od strane NK Nehaj, zatraživši da mu se dostavi Ugovor o cesiji.  
U nastavku sjednice, vijećniku je dostavljen preslik Ugovora o cesiji, navodeći da će se o 
istom izjasniti nakon što ga pročita.  
Vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik, izrazio je nezadovoljstvo odgovorom u svezi Ugovora 
između Grada Senja i tvrtke Mikas d.o.o. Senj, vezano za izgradnju dijela kanalizacije naselja 
Trbušnjak istaknuvši da navedena tvrtka radi samo u jutarnjim satima i ima samo jednog 
zaposlenog.   
           Vijećnik Josip Šojat izrazio je nezadovoljstvo odgovorom u svezi dugovanja, te traži 
dopunu istog, po bilo kojoj osnovi, znači zakupu posl. prostora ili predmeti koji se nalaze kod 
odvjetnika Grada.  
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. istaknuo je da je odgovor dobiven na način kako je pitanje 
i postavljeno, istaknuvši da će se odgovor ukoliko postoji zahtjev za dopunu odgovora 
dostaviti 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. 
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VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ   
1. U svezi poduzetničke zone «Cestarska kuća» rečeno je da je netko kriv što nije uvidio  

da 2 0000 m2 nije u vlasništvu Grada, da su provedene mjere, i obećano mi je da ću dobiti 
navedenu dokumentaciju.   

2. Da li gradonačelnik zna da je po nalazu Državnog inspektorata, utvrđene povrede 
propisa, na koje je on osobno ukazivao, ukazavši na dopis Odvjetnika Grada o istom, da li je 
došla u Grad kakva obavijest, kolika je kazna i tko će je podmiriti te kazne, istaknuvši da za 
taj propust smatra odgovornim gradonačelnika i članove Turističkog vijeća?  

Gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasio je da mu je u svezi 1. pitanja dan odgovor na 
način da može izvršiti uvid u cjelokupni materijal, dok je u svezi 2. pitanja naglasio da je po 
novom Zakonu gradonačelnik unatrag 10-ak dana postao predsjednik Skupštine TZ Grada 
Senja, istaknuvši da TZ Grada Senja nije javna ustanova, već je ustrojena sukladno Zakonu u 
turističkim zajednicama, naglasivši još jednom da se ne smatra odgovornim, navodeći da će 
odgovoriti na navedeno pitanje nakon što dobije nalaz inspekcije.      

 
Vijećnik Dean Orlić, bacc. oec. zatražio je pojašnjenje da li je gradonačelnik, kada se 

odlučivalo, bio prisutan na toj sjednici, ili nije.  
Istaknuvši da se ne sjeća, gradonačelnik Nekić, prof., još jednom je istaknuo da je on 

kao predsjednik Skupštine TZ Grada Senja odgovoran od momenta kada ga je na tu dužnost 
postavila Skupština TZ Grada Senja.   
 
 
VIJEĆNIK JOSIP ŠOJAT   
1. Park hrvatskih pjesnika, to ne sliči na park, nema kanti za smeće, nisu uređene zelene 
površine, nema javne rasvjete, traži da se navedeno stanje popravi ?  
2. Vijeću MO Crni Kal, nema oglasne ploče, umoljava da se ista napravi i postavi ! 
 
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasio je da se Grad Senj do sada 
primjereno odnosio prema svojim povijesnim znamenitostima, istaknuvši da će GKD 
Komunalac d.o.o. prije sezone isti urediti, nakon što se izradi projektna dokumentacija, dok 
je u svezi 2. pitanja najavio postupanje.   
 
VIJEĆNICA ANITA LOPAC  
1. Prema Prostornom planu u planu je izgradnja autobusne stanice, moli informaciju o 
početku izgradnje iste?  
2. Kada se možemo nadati izgradnji ceste  Žuta Lokva –Senj , koja je obećana unatrag 10-ak 
godina?  
 

U svezi 2. pitanja gradonačelnik je istaknuo da je, od strane nadležnih, dobio sva 
uvjerenja da će dokumentacija u svezi izgradnje te ceste biti riješena u 2011. godini, 
najavivši sastanak sa direktorom Autotransa u svezi 1. pitanja.  

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

 
 
VIJEĆNIK JOSIP FILIPOVIĆ  
1. Oglasne ploče za MO na području Grada Senja, kada će iste biti postavljene?   
2. U svezi Cestarske zone zanima me cesta, kom. infrastruktura, specifikacija troškovnika, te 
da se vijećnike obavijesti o troškovniku za svaki objekat.   
 

U svezi 1. pitanja Mislav Bilović, dipl. iur., pročelnik Općeg upravnog odjela naglasio je da  
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će do Nove godine postaviti 3 oglasne ploče, dok je u svezi 2. pitanja gradonačelnik Darko 
Nekić, prof. istaknuo da je žalba uz dokumentaciju proslijeđena Državnoj komisiji za javnu 
nabavu, izrazivši zadovoljstvo provođenjem postupka javne nabave, naime već četiri godine 
svaka žalba je od strane državne komisije odbijena, najavivši odgovor na slijedećoj sjednici.        
 
VIJEĆNIK DEAN BABIĆ  
1. Što je s visokim studijima koji su otvoreni na području Grada Senja, i da li ima studenata?  
 
Naglasivši da je Grad Senj u tom trenutku samo stvorio preduvjete da se 2005. godine otvori 
studij poslovne informatike, uz sufinanciranje spremačica, Gradonačelnik Nekić, prof. je 
naglasio da je bilo upisano 44 studenta, 5 studenata je pred završetkom, a zbog smanjenog 
interesa studijski programi su prebačeni u Rijeku.  
 
Vijećnik Babić, uprav. pravnik izrazio je zadovoljstvo odgovorom.  
 
 
VIJEĆNIK KREŠIMIR BLAŽEVIĆ  
1. Da li je istina da u projektu rekonstrukcije produžetka Ulice Petra Kružića, nije uključena 
izgradnja kanalizacijskog sustava, ako je istina, zašto?  
2. Da li je istina da do kraja 11. mjeseca nisu bili potpisani ugovori za održavanje cesta,  
mislim na čišćenje od snijega, te ako je to tako, zašto se uvijek čeka zadnji rok ?   
 
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je da sustav odvodnje fekalnih 
voda nije uvršten u projekt iz razloga što se u ovom trenutku nema na što spojiti, dok je u 
svezi 2. pitanja naglasio da nije bilo nikakvog kašnjenja, ugovori su potpisani na vrijeme, 
nabava provedena u skladu sa zakonskim propisima.  
 

Javivši se za riječ vijećnik Blažević, dipl.ing. istaknuo je da se ima gdje spojiti, samo 
se nije dobro razmislilo.  

Gradonačelnik Nekić, prof., još jednom je naglasio postupak ishođenja 
dokumentacije, istaknuvši da je bilo nemoguće izvesti kanalizacijski sustav i spojiti je na 
gradsku kanalizaciju, o čemu je Grad Senj  izviješten od strane tvtke AS INŽENJERING d.o.o.   
 
VIJEĆNIK ŽELJKO NEKIĆ 
1. Koliko košta autobusna karta Senj - Šojatski Dolac ? 
2. Izvješće o radu tijela Gradskog vijeća, potkrepljena izvješćima predsjednika istih, u skladu 
s člankom 39. Statuta Grada Senja?   

  
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće je većinom glasova (14 «ZA», 1 

«SUZDRŽAN»), bez primjedbi, u predloženom tekstu, usvojilo Zapisnik 13. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Senja, održane 11. studenog 2010.   

Uz poziv za 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, vijećnicima je dostavljen 
prijedlog dnevnog reda s materijalima uz mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise od 
22. prosinca 2010. godine Klasa: 021-05/10-02/13, Urbroj:2125-03/01-10-03.  
  U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (15«ZA»), u predloženom tekstu,  usvojilo, 
slijedeći   
 

D N E V N I    R E D 
 
1. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI GRADA SENJA ZA 2009. GODINU  
2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE 
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA «TRAVICA» 
U SENJU   



 5

3. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU   
4. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠETNIKA U 
UPRAVNIM TIJELIMA GRADA SENJA  
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE 
VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA  
6. 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 – 
DONOŠENJE    
7. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA U 2011. GODINI – DONOŠENJE    
8. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 
GRADA SENJA U 2011. GODINI – DONOŠENJE   
9. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU U 
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I 
AKCIJE – DONOŠENJE   
10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU  
11. PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI POSLOVNOG PROSTORA  
12. PRIJEDLOG ODLUKE O NAMJENI POSLOVNOG PROSTORA  
13. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH 
STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA SENJA ZA 2011. GODINU   
14. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU 
NEKRETNINA    
15. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT I PRAVILNIK O 
UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JAVNE VATROGASNE 
POSTROJBE GRADA SENJA  
16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA/CE GRADSKE KNJIŽNICE SENJ  
17. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA 
SENJA ZA STUDENI 2010. GODINE   
18. PRIJEDLOG ODLUKE O PROCJENI VRIJEDNOSTI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE 
KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU GRADA SENJA UZ 
PRIJEDLOG STUDIJE OPRAVDANOSTI  DAVANJA KONCESIJE   
 
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda. 

1. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI GRADA SENJA ZA 2009. GODINU  
 
          Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Grada Senja, koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju, održanom 08. prosinca 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., osvrnuvši se na 
mišljenje revizije na stranici 11 i 12, nakon čega je otvorena rasprava. 

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno svih 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (15 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeći    

Z A K L J U Č A K  
 (Klasa: 041-01/10-01/01, Urbroj: 2125-03/01-10-03) 

 

2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE 
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA «TRAVICA» 
U SENJU   
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              Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju, održanom 08. prosinca 2010. godine. O predmetnom Prijedlogu 
Zaključka 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    

Z A K L J U Č A K  
 (Klasa: 601-01/10-01/02, Urbroj: 2125-03/01-10-02) 

 
3. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU   
 
              Predlagatelj Prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2010. godinu  je Gradonačelnik, koji je o predmetnom Prijedlogu 
programa raspravljao na Kolegiju, održanom 08. prosinca 2010. godine. O predmetnom 
Prijedlogu Programa raspravljao je i 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    

 
Z A K L J U Č A K  

 (Klasa: 363-02710-01/25, Urbroj: 2125-02/01-10-01) 
 
4. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U 
UPRAVNIM TIJELIMA GRADA SENJA  
 
              Predlagatelj Prijedloga Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Grada Senja je Gradonačelnik, koji je o predmetnom Prijedlogu Pravilnika  
raspravljao na Kolegiju, održanom 08. prosinca 2010. godine. O predmetnom Prijedlogu 
Pravilnika 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 su 
vijećnici na klupe dobili i obrasce o ocjenjivanju službenika O –1S, namještenika O-1N, te 
skupno izvješće O-II.  
 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno svih 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (15 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeći    

P R A V I L N I K 
O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠETNIKA U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA SENJA 

(Klasa: 080-07/10-01/02, Urbroj: 2125-03/01-10-03) 
 
 
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE 
VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA  
 
            Predlagatelj Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Senja je Gradonačelnik, koji je o predmetnom Prijedlogu odluke 
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raspravljao na Kolegiju, održanom 08. prosinca 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.  

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić zatražio je pisani odgovor za slijedeću 
sjednicu Vijeća, odnosno popis grešaka kod prvih odluka i dopuna, uslijed čega su nastale, 
tko ih je učinio, koje su negativnosti proizvele za Grad Senj i da li ima razloga da se pokrene 
sudski postupak.  
 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno svih 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (15 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeću    

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 

GRADA SENJA 
(Klasa: 214-01/10-01/29, Urbroj: 2125-03/01-10-02) 

 

 Na prijedlog gradonačelnika Vijeće je jednoglasno (15 «ZA») usvojilo prijedlog da 
se u raspravi objedine predložene točke dnevnog reda pod točkom 6. - 8.    

 
6. 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 – 
DONOŠENJE    
 
               Predlagatelj Prijedloga Proračuna Grada Senja za 2011. godinu uz obrazloženje i 
prijedlog projekcije Proračuna Grada Senja za 2012. i 2013. godinu, te Plana razvojnih 
programa Grada Senja za razdoblje 2012.-2013.godine – donošenje je Gradonačelnik koji je 
o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 08. prosinca 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., istaknuvši da je 
na Prijedlog Proračuna Grada Senja za 2011. godinu, Prijedlog programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, Prijedlog programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2011. godinu u pisanom obliku podneseno 6 amandmana uz 
prijedlog usvajanja istih kako slijedi:    

 
I. Amandman vijećnika SDP-a Krešimira Blaževića, dipl.ing. i Deana Orlića , 
struč.spec.oec. na Prijedlog Proračuna Grada Senja za 2011. godinu:  
 
Amandman br.1 
Predlaže se da se financijska sredstva sa pozicije 4213 «projekt –ceste i ulice»:Petra Kružića- 
smanjenje radova za 1.000.000,00 kuna, pristupna cesta do Doma za stare i nemoćne –
smanjenje radova za 1.500.000,00 kuna, Cesta Trbušnjak - smanjenje za 300.000,00 kuna, 
Izmještanje dijela transportnog vodovoda Krasno –smanjenje za 200.000,00 kuna, te da se 
tako sakupljena sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna preusmjere na izgradnju i stavljanje 
u funkciju radne zone Cestarska kuća uz obrazloženje.  
Amandman se odbija u cijelosti, obrazloživši isto.    
 
Amandman br.2 



 8

Predlaže se povećanje sredstava Udruzi slijepih i slabovidnih, Ligi za borbu protiv raka, te 
Udruzi «Školjka» za 3.000,00 kuna. Izvor sredstava – smanjenje financiranja Senjskog 
muzejskog društva za 9.000,00 kuna uz obrazloženje.  
Amandman se djelomično prihvaća. Naime, sredstva pričuve Programa javnih potreba 
Grada Senja za 2011. godinu u predškolskom odgoju i naobrazbi, kulturi, športu i za ostale 
udruge i akcije umanjit će se za 6.000,00 kuna, te povećati za 3.000,00 kuna za Ligu za 
borbu protiv raka i 3.000,00 kuna za Udrugu «Školjka». Na taj način sredstva pričuve 
navedenog Programa iznosit će  74.000,00 kuna.   
 
Amandman br. 3  
Predlaže se povećanje sredstava za učenički i studentski standard za 80.000,00 kuna. 
Izvor sredstava: smanjenje financiranja Matice hrvatske, Ogranak Senj za 10.000,00 kuna, 
smanjenje financiranja Sakralne baštine Senj za 20.000,00 kuna, smanjenje financiranja 
Udruge umirovljenika Senj za 20.000,00 kuna, smanjenje tekuće pričuve za 30.000,00 kuna 
uz obrazloženje.  
Amandman se odbija u cijelosti, dodatno obrazloživši isto.  
 
Amandman br. 4  
Povećanje sredstava za Savez športova Senj u iznosu od 200.000,00 kuna. Izvor sredstava: 
Zona Burnjak-projekti-smanjenje od 200.000,00 kuna.  
Amandman se odbija u cijelosti, dodatno obrazloživši isto.  
 
II. Amandman vijećnika Deana Babića, Ivana Lenkovića 54, na Prijedlog programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Senja u 2011. godini kojim se 
predlaže da se navedeni Program nadopuni u dijelu koji se odnosi na MO Mundarićevac , te 
da se pod predloženom točkom 4. uvrsti slijedeća nadopuna: 
1. postavljanje prometnog zrcala na križanju ulica Damira Tomljanovića Gavrana i Ivana 
Lenkovića - preko puta mesnice Šoparin, zbog nepreglednosti zavoja i opasnosti po vozače, u 
suradnji s prometnim stručnjakom,  
2. postavljanje jednostavne željezne ograde – rukohvata u Ulicu Ivana Lenkovića, počev od 
broja 43 pa sve do broja 51, na način kako je to prethodnih godina napravljeno u Ulici 
Kozjak i Nikole Jurišića, te dijelu Ulice Ivana Lenkovića do broja 25, radi olakšavanja 
pješačenja u zimskim mjesecima za umirovljenike i djecu prilikom odlaska u školu uz 
napomenu da se za ove predložene nadopune sredstva osiguraju iz navedene točke 4. –
uređenje javno prometnih površina.  
 
Oba amandmana se odbijaju iz formalnih razloga.  
Naime, navedeni prijedlozi se ne mogu smatrati amandmanom iz razloga što isti nije 
podnesen sukladno odredbama stavka 2. članka 38. Zakona o proračunu ( « Narodne novine 
«br. 87/08) kojim je regulirano citiram »da se podneseni amandmani kojima se predlaže 
povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna i 
projekcija mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i 
izdataka u posebnom dijelu proračuna «, što nije učinjeno.    

Napominje se da je Grad u Prijedlogu Proračuna za 2011. godinu osigurao sredstva za 
postavljanje prometnog zrcala u Prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture 
za 2011. godinu, pod stavkom - signalizacija.   

Sukladno odredbama članka 33. vezano za odredbe članka 28. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Senja («Službeni glasnik Grada Senja»  br. 6/09) Gradonačelnik je podnio 
amandman, u pisanom obliku, kojim predlaže preraspodjelu sredstava u Prijedlogu Proračuna 
Grada Senja za 2011. godinu, na način da se za 80.000,00 kuna povećaju sredstva za 
Športsku dvoranu Robert Barbić Beli, te ista tada iznose ukupno 560.000,00 kuna, uz 
prijedlog da se iznos od 80.000,00 kuna umanji sa proračunske pozicije »ostali nespomenuti 
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rashodi poslovanja» koja sada iznosi 1.213.000,00 kuna, stoga navedena proračunska 
pozicija, nakon smanjenja u iznosu od 80.000,00 kuna iznosi 1.133.000,00 kuna.   
 

 U nastavku sjednice Vijeće vijećnik Dean Orlić, bacc. oec., osvrnuo se na 
predložene amandmane, istaknuvši da je prijedlog išao u tom pravcu da se radna zona što 
brže otvori, odnosno trebala je biti već otvorena, čime bi se otvorila i nova radna mjesta, što 
smatra prioritetnim, obrazloživši i pojasnivši još jednom predložene amandmane.   

 U nastavku sjednice, Vijeće je u skladu s odredbom članka 39. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Senja pristupilo glasovanju o istima, prema prijedlogu 
Gradonačelnika, stoga je Vijeće većinom glasova (10 «ZA», 3 PROTIV»), usvojilo, prema 
prijedlogu gradonačelnika I. amandman, II. amandman prema prijedlogu Gradonačelnika 
usvojen je jednoglasno («13»), III. amandman prema prijedlogu Gradonačelnika usvojen je 
većinom glasova (8 »ZA», 3 »PROTIV»), te IV. amandman vijećnika Krešimira Blaževića, 
dipl.ing. i Deana Orlića, struč. spec. oec., po prijedlogu Gradonačelnika većinom glasova ( 9 
«ZA»,3 «PROTIV»,2 «SUZDRŽANA»). Amandmani vijećnika Deana Babića, prema prijedlogu 
Gradonačelnika, odbijeni su iz formalnih razloga o čemu je Gradsko vijeće donijelo odluku 
većinom glasova ( 9 «ZA», 3 «PROTIV», 2 «SUZDRŽANA»). Amandman Gradonačelnika, koji 
je podnesen u roku, postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta sukladno odredbama 
članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja.            

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno svih 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (12 «ZA», 2 «PROTIV», 
1»SUZDRŽAN»), s usvojenim amandmanima, u predloženom tekstu, donijelo       

 
PRORAČUN 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  
(Klasa: 400-06/10-01/22, Urbroj: 2125-03/01-10-04) 

  
7. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA U 2011. GODINI – DONOŠENJE    
 
            Predlagatelj Prijedloga predmetnog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2011. godinu – donošenje  je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 08. prosinca 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.           
 Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je 
otvorena rasprava. 

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (12 «ZA», 2 «PROTIV», 1 
«SUZDRŽAN), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći      

P R O G R A M 
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA 

SENJA U 2011. GODINI 
(Klasa: 363-02/10-01/19, Urbroj: 2125-03/01-10-03) 
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8. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 
GRADA SENJA U 2011. GODINI – DONOŠENJE   
 
              Predlagatelj Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Senja za 2011. godinu – donošenje je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 08. prosinca 2010. godine. O predmetnom Prijedlogu programa 
održavanja 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 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (12 «ZA», 3 «PROTIV»), u 
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći      

P R O G R A M 
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA U 2011. 

GODINI 
(Klasa: 363-02/10-01/20, Urbroj: 2125-03/01-10-03) 

 
9. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU U 
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I 
AKCIJE – DONOŠENJE   
 
              Predlagatelj Prijedloga programa javnih potreba za 2011. godinu u predškolskom 
odgoju i naobrazbi, kulturi, športu i za ostale udruge i akcije  – donošenje je Gradonačelnik, 
koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 08. prosinca 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (13 «ZA», 1 »SUZDRŽAN»), u 
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći    

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I 

NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE 
 (Klasa: 402-05/10-01/06, Urbroj: 2125-03/01-10-03) 

 
10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU  
 
              Predlagatelj Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Senja za 2011. 
godinu je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 01. prosinca 
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 14 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeću    
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O D L U K U 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU 
 (Klasa: 400-06/10-01/27, Urbroj: 2125-03/01-10-01) 

 
11. PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI POSLOVNOG PROSTORA  
 
              Predlagatelj Prijedloga odluke o kupnji poslovnog prostora je Gradonačelnik, koji je 
o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 25. 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. 

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeću    

O D L U K U 
O KUPNJI POSLOVNOG PROSTORA 

 (Klasa: 940-03/10-01/07, Urbroj: 2125-03/01-10-04) 
 
12. PRIJEDLOG ODLUKE O NAMJENI POSLOVNOG PROSTORA  
 
              Predlagatelj Prijedloga odluke o namjeni poslovnog prostora u Senju je 
Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 01. prosinca 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeću    

O D L U K U 
O NAMJENI POSLOVNOG PROSTORA 

(Klasa: 372-02/10-01/10, Urbroj: 2125-03/01-10-01) 
 
13. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH 
STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA SENJA ZA 2011. GODINU   
 
              Predlagatelj Prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Senja za 2011. godinu je Gradonačelnik, koji je o 
istom raspravljao na Kolegiju, održanom 01. prosinca 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 svih 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (15 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeću    

O D L U K U 
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SENJA ZA 2011. GODINU 
 (Klasa: 402-08/10-01/09, Urbroj: 2125-03/01-10-01) 
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14. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU 
NEKRETNINA    
 
              Predlagatelj Prijedloga natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju 
nekretnina je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 01. prosinca 
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., nakon čega je 
otvorena rasprava. 

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno svih 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (15 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeći    

ZAKLJUČAK  
(Klasa: 021-05/10-01/07, Urbroj: 2125-03/01-10-03) 

 
15. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT I PRAVILNIK O 
UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JAVNE VATROGASNE 
POSTROJBE GRADA SENJA  
 
              Predlagatelj Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut i Pravilnik o 
unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Senja je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 01. prosinca 2010. 
godine. O predmetnom Prijedlogu zaključka raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.           
 Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. Dodatna 
obrazloženja dao je Mislav Bilović, dipl.iur., pročelnik Općeg upravnog odjela, istaknuvši da je 
prilikom prijepisa došlo do greške, naime u Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i 
sistematizaciji radnih mjesta u javnoj vatrogasnoj postrojbi koji je Upravno vijeće JVP Grada 
Senja usvojilo na svojoj 8. sjednici, održanoj 14. prosinca 2010. godine u točki 6. Dostavljač-
kućni majstor-spremač/ica ( broj izvršitelja: 1) pod «popis i opis poslova i zadataka» kao 
alineju 4. treba dodati «obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti te poslove sukladno 
zapovjedi zapovjednika postrojbe ili osobe koju isti ovlasti».   

 Vijećnik Josip Šojat izrazio je nezadovoljstvo stavom predsjednika Gradskog vijeća 
kojim daje naputke gradonačelniku, istaknuvši da se kao bivši predsjednik Upravnog vijeća 
smatra prozvanim, navodeći da su u izradi prijašnjih akata sudjelovale Stručne službe Grada.  

 Vijećnik Josip Filipović, ing. zatražio je pojašnjenje u svezi osnovice za izračun 
plaća zaposlenika JVP Grada Senja.  

 U nastavku sjednice gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasio je da se radi o 
državnoj osnovici u iznosu od 5.108,00 kuna.  

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno svih 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (14 «ZA», 1 »PROTIV»), u 
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći    

Z A K L J U Č A K  
(Klasa: 214-01/10-01/26 Urbroj: 2125-03/01-10-02) 

 
16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA/CE GRADSKE KNJIŽNICE SENJ  
 
              Predlagatelj Prijedloga rješenja o imenovanju ravnatelja/ce Gradske knjižnice Senj 
je Odbor za izbor i imenovanja koji je Prijedlog rješenja utvrdio na svojoj 12. sjednici, 
održanoj 15. prosinca 2010. godine. O predmetnom Prijedlogu rješenja o imenovanju 



 13

ravnatelja/ce Gradske knjižnice Senj raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o 
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.  
U skladu s odredbama članka 46. stavka 1. točke 14. Statuta Grada Senja gradonačelnik je o 
Prijedlogu rješenja o imenovanju Marijane Čorić, profesora povijesti i arheologije za 
ravnateljicu Gradske knjižnice Senj dao pozitivno mišljenje Klasa: 022-01/10-01/03, Ur.broj: 
2125-03/03-10-01.            
 Uvodno obrazloženje podnijela je Mira Nekić Lopac, dr. med., predsjednica 
Odbora za izbor i imenovanja, nakon čega je otvorena rasprava. 

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno svih 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (15 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeće    

R J E Š E N J E 
O IMENOVANJU RAVNATELJA/CE GRADSKE KNJIŽNICE SENJ 

(Klasa: 612-04/10-01/02, Urbroj: 2125-03/01-10-04) 
 
17. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA 
SENJA ZA STUDENI 2010. GODINE   
 
              Podnositelj Izvješća o korištenju proračunske zalihe Proračuna Grada Senja za 
studeni 2010. godine je  Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 15. 
prosinca 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 svih 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (15 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeći    

Z A K L J U Č A K  
(Klasa: 400-06/10-01/22, Urbroj: 2125-03/01-10-01) 

 
18. PRIJEDLOG ODLUKE O PROCJENI VRIJEDNOSTI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE 
KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU GRADA SENJA UZ 
PRIJEDLOG STUDIJE OPRAVDANOSTI  DAVANJA KONCESIJE   
 
              Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke o procjeni vrijednosti koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Senja uz Prijedlog 
studije opravdanosti davanja koncesije je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 15. prosinca 2010. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke i prijedlogu 
studije opravdanosti 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 svih 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (15 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo, 
slijedeću    

ODLUKU 
 O PROCJENI VRIJEDNOSTI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE 

DJELATNOSTI PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU GRADA SENJA TE STUDIJU 
OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE   

(Klasa: 363-02/10-01/21, Urbroj: 2125-03/01-10-06/07) 
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U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća pozvao je sve vijećnike na domjenak 

koji će se u prigodi božićnih i novogodišnjih blagdana održati u Restoranu «Krešimir«, s 
početkom u 19,30 sati, a za koji im je bio upućen i pisani poziv zajedno s materijalima za 
Gradsko vijeće.      
   
     

Sjednica je zaključena oko 18,00  sati. 
 
 
 
Pročelnica Ureda Grada                                                  Predsjednik Gradskog vijeća 
Maja Matičić, dipl. iur.                                                                                Željko Nekić 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


