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ZAPISNIK
15. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 02. ožujka 2011. 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 15. sjednici Gradskog vijeća nazočno 14 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nije nazočan vijećnik 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 14. sjednici
Gradskog vijeća, održanoj 22. prosinca 2010. godine.
Vijećnik Josip Šojat izrazio je nezadovoljstvo dopunom odgovora Općeg upravnog
odjela u svezi dugovanja gradskih vijećnika, dužnosnika spram Grada Klasa: 021-05/1102/01,Ur.br: 2125-03/05-11-2 od 23. veljače 2011. iz razloga što je u odgovoru navedeno da
dotični vijećnik vodi spor sa Gradom, te traži odgovor o vrijednosti spora, i dopunu od GKD
Komunalac d.o.o.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je da je predmet odnosa dotičnog
vijećnika i Grada na Sudu od 2007. godine, uz napomenu da se radi o tri tužbe, dvije je Grad
podnio protiv tvrtke Moko Tours, a treća je podnesena protiv Grada zbog štetnih emisija sa
smetlišta, pozvavši vijećnika da izvrši uvid u cijeli spis, i direktora GKD Komunalac d.o.o. da
odgovori na postavljeno pitanje.
Vijećnik Šojat je zatražio pojašnjenje u svezi sudskih pristojbi koje su plaćene u
navedenom sporu, te tražio odgovor u svezi dugovanja GKD Komunalac d.o.o na što je
gradonačelnik još jednom istaknuo da je Grad sve utužio.
Bruno Brozičević, ing., direktor GKD Komunalac d.o.o. istaknuo je da nikakve
pojedinačne podatke o dugovanju neće davati, naglasivši da su u izvješću navedena ukupna
potraživanja i dugovanja, a uvid u iste ima Nadzorni odbor kojeg imenuje ovo tijelo i ukoliko
to vijećnik zatraži dobit će na uvid navedene podatke, istaknuvši da su navedeni podaci tajni.
GKD Komunalac d.o.o. prošle je godine odradio 142 ovrhe i preko 800 opomena. Ukoliko
neki vijećnik traži podatak za bilo kojeg dužnika neka podnese pisani zahtjev, i omogućit će
mu se uvid u dokumentaciju u poslovnim prostorijama GKD Komunalac uz napomenu da s
istom barata kao poslovnom tajnom.
Vijećnik Josip Filipović, ing. izrazio je nezadovoljstvo odgovorom, isti smatra
nedovoljnim.
Gradonačelnik Nekić, prof., istaknuo je da ukoliko vijećnika zanimaju projekti u iste
može izvršiti uvid, zatraživši pojašnjenje cijene do spoja na objekte.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić izrazio je zadovoljstvo odgovorima na
pitanja postavljeno u svezi cijene autobusne karte Senj - Šojatski Dolac i u svezi Izvješća
radnih tijela Gradskog vijeća, odnosno predsjednika istih.
U nastavku sjednice, predsjednik Gradskog vijeća odgovorio je na jedno javno pitanje
postavljeno od strane vijećnika Orlića, struč. spec. oec. preko konferencije za tisak njegove
političke stranke, a to je da je on načuo da je protiv čelnika Grada podignuta anonimna
kaznena prijava. Radi javnosti predsjednik Gradskog vijeća odgovorio je da je slučaj
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obrađivan, i došlo je do faze da je predsjednik Gradskog vijeća podigao tužbe protiv onih koji
su klevetama, neistinama i svim ostalim okaljali ugled predsjednika Gradskog vijeća.
Nakon što je predsjednik Gradskog utvrdio da je isteklo vrijeme za postavljanje vijećničkih
pitanja ( aktualan sat), Vijeće je prešlo na postavljanje novih.
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 TOMISLAV BORAS
Grupa građana s područja Gorice traži od gradonačelnika da utvrde neregistrirana
vozila na parkiralištu uz Staru cestu uz gradske zidine, te da ih uklone. Traži od
Gradonačelnika da komunalno redarstvo izvrši očevid, te da se ista uklone.
Gradonačelnik Nekić, prof., najavio je postupanje po istom, te odgovor na slijedećoj
sjednici, nakon izvršenog očevida.
VIJEĆNICA ANITA LOPAC
1. Pitanje se odnosi na rad Saveza športova Grada Senja, koji je pod ingerencijom Grada, da
li se sredstva troše namjenski što je s najmlađim naraštajem, mislim na školsku djecu NK
Nehaja, da li se održavaju treninzi i u kojim uvjetima, te da li osoba koja je na čelu Saveza
ima legitimno pravo na to, obzirom da protiv iste postoje kaznene prijave? Traži odgovor u
pisanom obliku.
2. S obzirom da je nedavno održana skupština Udruženja obrtnika, traži pismeno, konkretne
datume i faze realizacije industrijske zone «Cestarska kuća».
U svezi 1. pitanja Gradonačelnik je istaknuo da Grad Senj u mjesečnim anuitetima
doznačuje sredstva Savezu športova, koji dijeli sredstva po ključu usvojenom od strane
nadležnih tijela Saveza, naglasivši da je bitno o utrošku sredstava dobiti Izvješće. Naglašeno
je da se u rad Saveza športova i inače Udruga neće i nema namjeru miješati, dok je u svezi
2. pitanja za iduću sjednicu Vijeća najavio pregled natječaja unutar poslovne zone Cestarska
kuća, istaknuvši da je kompletna dokumentacija gotova i da je ostalo da se krene s radovima
na infrastrukturi, istaknuvši da će program za financiranje biti predložen Ličko-senjskoj
županiji apelirajući na vijećnicu da svojim utjecajem pomogne da se isti prihvati u što većem
obimu.
Vijećnica Lopac, dipl.oec. podsjetila je na činjenicu da Gradsko vijeće usvaja Izvješće
Saveza športova Grada Senja za prethodnu godinu, te da bi tu trebalo biti kontrole.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof. istaknuvši da se u svezi
bilo kojih troškova može postaviti pitanje Savezu športova prilikom podnošenja njihova
godišnjeg izvješća.
VIJEĆNIK DEAN BABIĆ
1. Popis stanovništva u mjesecu travnju u Gradu Senju. Tko su članovi popisnog
Povjerenstva u Popisnom centru u Senju, način njihova rada, broj prijavljenih
kandidata za popisivače i kontrolore, drastičan pad broja stanovnika Grada Senja (uže
područje) Što se poduzima?
2. Prodane, darovane ili na drugi način izlučene nekretnine u razdoblju od 2006.-2011.
za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika. Koliko ih je prodano, koliko darovano,
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koliko na drugi način izlučeno, koliko je ukupno dobiveno novčanih sredstava, te u
što su utrošena ? Da li za redovno poslovanje – plaće ili su reinvestirana.
U svezi 1. pitanja Gradonačelnik Nekić, prof., je istaknuo da je Popisno Povjerenstvo
čiji je on član dobilo službeni dokument u kojem je iznesena službena procjena županijskog
povjerenstva o broju stanovnika jedinica lokalne samouprave, u kojem je navedena procjena
broja stanovnika za Grad Senj i to 7.650,00, na temelju koje su dostavljeni i popisni
materijali. Procijenjeno je da će Grad Senj trebati 23 popisivača i kontrolora, od toga 20
popisivača i 3 kontrolora, te je od strane županijskog popisnog povjerenstva, a zbog
konfiguracije terena, zatraženo da se taj broj poveća na 26, te se o istom još vijek čeka
očitovanje županijskog popisnog povjerenstva. Rečeno je da se prijavilo ukupno 147
potencijalnih popisivača, od toga 117 za popisivača i 30 za kontrolora, da su svi materijali
preko županije upućeni u Zagreb, te će, nakon što se isti vrate u Senj, Povjerenstvo održati
sastanak i izraditi prijedlog popisivača. U svezi 2. pitanja Gradonačelnik Nekić, prof. prisjetio
se nekih većih nekretnina koje su prodane u zadnje vrijeme, dok je konačan popis, za
vrijeme njegova mandata najavio za iduću sjednicu Gradskog vijeća.
Vijećnik Babić, uprav. pravnik zadovoljan je odgovorom.
VIJEĆNIK JOSIP FILIPOVIĆ
1. Da li su postavljene tri oglasne ploče na područje MO ?
Mislav Bilović, dipl.iur., pročelnik Općeg upravnog odjela najavio je postavljanje ostalih ploča,
dok je u svezi postavljanja tri table dao nalog.
Javivši se za riječ Gradonačelnik Nekić, prof. dao je nalog pročelniku Općeg upravnog
odjela da se iste postave u roku od tri dana.
VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ
1. Dobio sam informaciju da se Upravno vijeće Školsko - športske dvorane nije sastalo u
zadnje 1,5 – 2 godine. Ako je istina, da li će se to Upravno vijeće smijeniti zbog
nerada?
2. Na prošloj sjednici predsjednik Gradskog vijeća postavio je pitanje vezano za Javnu
vatrogasnu postrojbu. Rečeno je da je dobio uvid, ali to pitanje interesira i ostale
vijećnike stoga ću postaviti slijedeće pitanje, naime zanimaju me greške kod I. odluka
i dopuna Kolektivnog ugovora, da li su bile i koje, uslijed čega su nastale, tko ih je
učinio i tko je odgovoran za njih, te koje su negativnosti proizvele za Grad Senj, te da
li ima razloga da se pokrene sudski postupak? Vijećnik traži pisani odgovor.
U svezi 1. pitanja Gradonačelnik Nekić, prof., je istaknuo da je Izvješće o radu Školsko športske dvorane za 2009. godinu koje je bilo na dnevnom redu Gradskog vijeća Grada Senja
u 2010. godini prihvaćeno od strane tog Upravnog vijeća, stoga navedena informacija ne
može biti točna, dok se veliki dio odgovora na 2. postavljeno pitanje nalazi u dopuni dnevnog
reda, u točki 21. ukazavši na nelogičnost u smislu da Kolektivni ugovor za JVP potpisuje
Vlada RH, a osnivač joj je Grad Senj, o čemu će biti govora tijekom rasprave o predloženoj
točki dnevnog reda.
Vijećnik Orlić, struč. spec. oec. zadovoljan je odgovorima.
VIJEĆNIK JOSIP ŠOJAT
1. Pitanje za Gradonačelnika i predsjednika Skupštine GKD Komunalac d.o.o., tko će
građanima Grada Senja vratiti novac za nezakonito poskupljenje odvoza smeća od
01.01.2010. godine, zbog nezakonite procedure? Naime, na sjednici Nadzornog odbora koja
je bila 8.12.2009. godine bili su prisutni građani Grada Senja, a ne članovi Nadzornog odbora

4

GKD Komunalac Senj. U sudskom registru na dan održavanja sjednice Nadzornog odbora
8.12.2009. bili su registrirani Željko Nekić, predsjednik, Tomislav Boras i Branko Šojat, kao
članovi. Na spornoj sjednici Nadzornog odbora od 8.12.2009. bili su prisutni građani Grada
Senja, a ne legalni članovi Nadzornog odbora GKD Komunalac d.o.o. Direktor GKD
Komunalac nije legalizirao nove članove Nadzornog odbora po Zakonu o trgovačkim
društvima, a bila mu je zakonska obveza da to riješi žurno. Podsjećam da je Skupština GKD
Komunalac d.o.o. donijela odluku o promjeni članova Nadzornog odbora dana 10.09.2009.
Pitam Vas što ćete poduzeti protiv Uprave GKD Komunalac d.o.o. Senj? Ne želi odgovor od
strane direktora GKD Komunalac d.o.o. jer on omalovažava gradske vijećnike, neda
dokumente koje gradski vijećnici traže, međutim ako predsjednik Gradskog vijeća da
prijedlog da je to tajnost, onda nema pravo iznesti te podatke. Traži odgovor od strane
predsjednika Nadzornog odbora, predsjednika Skupštine ili Gradonačelnika.
2. Zbog velikog upita građana i poduzetnika pitam gradonačelnika, koje godine je izdana
građevinska dozvola za parkiralište na Đigi, kada je bio tehnički pregled istog? Pitam iz
razloga što su slična parkirališta fizički ograđena od mora, ograđena su betonskim vazama, ili
gljivama, da automobili ne padaju u more. Vidljivo je da to nije učinjeno, pa pitam kako je to
moguće, a Zakon je to jasno definirao?
U svezi 2. pitanja Gradonačelnik Nekić, prof. istaknuo je da parkiralište stavljeno u funkciju
2003. ili 2004. godine, dok je u svezi odvoza smeća najavio odgovor u pisanom obliku,
istaknuvši da je od strane direktora GKD Komunalac d.o.o. informiran o inspekciji koja je bila
u GKD Komunalac d.o.o. u svezi istog pitanja, te po očitovanju inspekcije nije ništa sporno,
Naglasio je da nema nikakvih rješenja ili očitovanja inspekcije o nezakonitosti procedure,
stoga protiv direktora GKD Komunalac d.o.o. neće poduzeti ništa, jer za to nema razloga.
Vijećnik Šojat, istaknuo je da je od strane direktora GKD Komunalac d.o.o. dana 5.05.
2009. u pisanom obliku, dokumentirao kompletnu proceduru, pojasnivši da je Nadzorni odbor
održao sjednicu 8.12.2009. godine, međutim u sudskom registru nisu bili registrirani novi
članovi Nadzornog odbora GKD Komunalac, uz napomenu da je odluka Skupštine društva
donesena 10.09.2009. godine da se Nadzorni odbor sa tri proširi na pet članova, istaknuvši
da je direktor GKD Komunalac d.o.o. legalizirao nove članove Nadzornog odbora GKD
Komunalac d.o.o. dana 4.09.2010., stoga odluku Nadzornog odbora smatra ništavnom.
Istaknuvši da je odluku o imenovanju Nadzornog obora GKD Komunalac d.o.o. donijelo
Gradsko vijeće, gradonačelnik Nekić, prof. najavio je pisani odgovor na idućoj sjednici Vijeća.
VIJEĆNICA MIRA NEKIĆ LOPAC
Jedno pitanje za gradonačelnika.
1. Svi mi ovdje jako dobro znamo, a i građani Grada Senja, pa i šire kako je u 12/2010.
godine u «Novom listu» osvanuo članak gotovo na cijeloj stranici, u kojem gradski vijećnik
Josip Šojat iznosi neke banalne laži i cifre «koje su navodno» isplaćene predsjedniku
Gradskog vijeća Željku Nekiću, ujedno i predsjedniku Nadzornog odbora GKD. Komunalac
d.o.o. Senj. Svi mi ovdje znamo «ako želimo znati» da to nije istina i da je time Josip Šojat
grubo oklevetao predsjednika Gradskog vijeća Željka Nekića i njegova obitelj vidjevši to
doživjela je jedan veliki stres. Ali ne samo da je oklevetan predsjednik Gradskog vijeća, nego
i GKD Komunalac pa indirektno i vi gradonačelniće. Zato Vas molim da danas, ovdje, jasno
iznesete na kraju to nije i nikakva tajna radi svih koji možda ne znaju, radi naših građana,
kolika je naknada predsjedniku i članovima Nadzornog odbora GKD Komunalac d.o.o. Senj,
te članovima Skupštine GKD. Komunalac d.o.o. Senj, a ujedno apeliram, svi mi ovdje
možemo se voljeti i ne voljeti, ali neke osnovne ljudskosti u tom našem odnosu moraju
postojati.
Istaknuvši da su naknade predsjednika i članova Gradskog vijeća određene od strane
Gradskog vijeća, gradonačelnik je naglasio da u svezi Skupštine nitko od 2005. godine nije
primao naknadu, ukazavši na odluku Gradskog vijeća da je Skupština GKD Komunalac d.o.o.
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Senj Gradsko vijeće, predloživši direktoru GKD Komunalac d.o.o. Senj da iznese podatke o
naknadama za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora GKD Komunalac d.o.o.
U mandatu 2009. godine, u kojem je Nadzorni odbor brojio 5 članova, na 1. sjednici
Nadzornog odbora je donesena odluka da će sredstva za Nadzorni odbor ostati na istoj
razini, pa je donesena odluka o visini primanja članova Nadzornog odbora i to iznosi neto
mjesečno 2.110,00 kuna, odnosno bruto 4.044,00 kune mjesečno, uz napomenu da se
jednom članu ne isplaćuje naknada jer je zamjenik gradonačelnika i sukladno Zakonu nema
pravo na naknadu. Istaknuo je da predsjednik Nadzornog odbora prima mjesečno 610,00
kuna, a članovi Nadzornog odbora 500,00 kuna mjesečno i vijećnik Šojat je o tome dobio
pisani odgovor, istaknuvši da nikad nikom niti jedna lipa mimo tog iznosa nije isplaćena.
Naglašeno je da je u mandatu 2005.-2009., bilo tri člana Nadzornog odbora,
predsjednik Nadzornog odbora je imao naknadu u iznosu od 750,00 kuna mjesečno, a
članovi 680,00 kuna mjesečno, a ukupna sredstva su bila ista neto 2.110,00 kuna, mjesečno.
Nadalje, direktor GKD Komunalac d.o.o. Senj, Brozičević, ing. ukazao je na
konferenciju za tisak i članak koji je bio objavljen u sredstvima javnog informiranja, stoga je
kao Uprava društva pozvao nadležna tijela RH da izuzmu navedenu dokumentaciju. U roku
od 2 dana u GKD Komunalcu d.o.o. je bila Krim. policija, naglasivši da do danas nema
kaznenu prijavu i ima informaciju da niti jedan potez u ovom predmetu nije krivo napravljen.
Direktor GKD Komunalac d.o.o. naglasio je da je angažirao odvjetnike da se utvrdi da li je
GKD Komunalac d.o.o. nanesena šteta i ovih dana će imati informaciju, istaknuvši da je u
ovoj godini, na osnovu raznih prijava, dojava u GKD Komunalcu d.o.o. bila Krim. policija,
državni inspektorat i godišnja revizija, istaknuvši da niti jedan ozbiljni nedostatak u
poslovanju nije utvrđen i da je Društvo u 2010. godini pozitivno poslovalo.
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće je većinom glasova (12 «ZA», 1
«SUZDRŽAN»), bez primjedbi, u predloženom tekstu, usvojilo Zapisnik 14. sjednice Gradskog
vijeća Grada Senja, održane 22. prosinca 2010. godine Klasa: 021-05/10-01/07,Ur.br: 212503/01-10-02.
Uz poziv za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, vijećnicima je dostavljen
prijedlog dnevnog reda s materijalima, uz mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise od
02. ožujka 2011. godine Klasa: 021-05/11-02/04, Urbroj:2125-03/01-11-03.
Na prijedlog gradonačelnika, Vijeće je većinom glasova (11 «ZA», 3 «PROTIV») u
dnevni red, po hitnom postupku, uvrstilo novu 21. točku pod nazivom »Prijedlog Sporazuma
o utvrđivanju prava i obveza između Javne vatrogasne postrojbe Grada Senja, Sindikata
državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske i Gradonačelnika Grada
Senja ispred Osnivača».
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, s
predloženom dodatnom točkom pod rednim brojem 21., usvojilo, slijedeći
DNEVNI

RED

1. PRIJEDLOG ZA IZMJENU I DOPUNU POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
2. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU
3. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA - NATJEČAJ OGLAŠEN
U «NOVOM LISTU DNE. 9. SIJEČNJA 2011.
4. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA DODJELU KONCESIJE ZA
OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZ POKOJNIKA NA PODRUČJU GRADA
SENJA
5. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PISMA NAMJERE PLODINE D.D. RIJEKA
6. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU
NEKRETNINA U K.O. SENJ
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7. PRIJEDLOG ANALIZE STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA
2010. GODINU SA SMJERNICAMA DALJNJEG RAZVOJA U 2011. GODINI
8. PRIJEDLOG DODATKA BR. 1. UGOVORU O DAROVANJU OD 27. SRPNJA 2007. GODINE
9. PRIJEDLOG UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI NA REALIZACIJI «PROGRAMA
KREDITIRANJA PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU – PODUZETNIK 3«
10. PRIJEDLOG UGOVORA IZMEĐU GRADA SENJA I ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK
D.D. RIJEKA O POSLOVNOJ SURADNJI NA REALIZACIJI «PROGRAMA KREDITIRANJA
PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU – PODUZETNIK 3«
11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA
OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
12. PRIJEDLOG ODLUKE O PROCJENI VRIJEDNOSTI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA SENJA UZ
PRIJEDLOG STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE
13. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE
PRAVA VLASNIŠTVA SA 8. SJEDNICE, ODRŽANE 18. SIJEČNJA 2011. GODINE
14. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA
SENJA ZA PROSINAC 2010. GODINE
15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I
PROPISE
16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANU ČLANA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I
PROPISE
17. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA
18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA
19. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA RADIO SENJ
D.O.O.
20. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA RADIO SENJ
D.O.O.
21. PRIJEDLOG SPORAZUMA O UTVRĐIVANJU PRAVA I OBVEZA IZMEĐU JAVNE
VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA, SINDIKATA DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE I GRADONAČELNIKA GRADA
SENJA ISPRED OSNIVAČA

Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. PRIJEDLOG ZA IZMJENU I DOPUNU POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA

Predlagatelj prijedloga za izmjenu i dopunu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja je
Gradonačelnik Grada Senja, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 23. veljače
2011. godine. O predmetnom Prijedlogu Gradonačelnika za izmjenu i dopunu Poslovnika
gradskog vijeća Grada Senja raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom
podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/01,Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23.
veljače 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. zatražio je pojašnjenje zašto je došlo do
povećanja broja članova Mandatne komisije?
Istaknuvši da je isto došlo iz razloga što je od strane Predsjednika Mandatne
komisije dobio Izvješće o tome kako članovi zbog zauzeti ne mogu prisustvovati istoj.
Vijećnik Josip Šojat osvrnuo se na navedeni prijedlog smatrajući da se trebalo ići
na smjenjivanje članova Komisije, a ne na povećanje broja članova, odnosno na izmjene
Poslovnika.
Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova ( 8 «ZA», 4 «PROTIV», 2
«SUZDRŽANIH»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeće
IZMJENU I DOPUNU
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
(Klasa: 021-06/11-01/01, Urbroj: 2125-03/01-10-02)
2. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU

Predlagatelj predmetnog Prijedloga rada Gradskog vijeća Grada Senja za 2011.
godinu je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 16. veljače 2011.
godine. O predmetnom Prijedlogu Programa rada 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, većinom glasova (13 «ZA»,1 »PROTIV»), u predloženom
tekstu, donijelo, slijedeći
PROGRAM
RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU
(Klasa: 021-06/11-01/02, Urbroj: 2125-03/11-11-02)
3. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA - NATJEČAJ OGLAŠEN
U «NOVOM LISTU DNE. 9. SIJEČNJA 2011.

Predlagatelj Prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za
prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina - Natječaj oglašen u «Novom listu
dne. 9. siječnja 2011. je Gradonačelnik, koji je o predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao
na Kolegiju, održanom 01. veljače 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke
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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, većinom glasova (13 «ZA», 1 «PROTIV»), u predloženom tekstu,
donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 940-03/11-01/01, Urbroj: 2125-03/01-11-07)
4. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA DODJELU KONCESIJE ZA
OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZ POKOJNIKA NA PODRUČJU GRADA
SENJA

Predlagatelj Prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika na području Grada Senja je
Gradonačelnik, koji je o predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao na Kolegiju, održanom
16. veljače 2011. 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZ POKOJNIKA NA PODRUČJU GRADA SENJA
(Klasa: 363-02/10-01/21, Urbroj: 2125-03/03-11-14)
5. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PISMA NAMJERE PLODINE D.D. RIJEKA

Predlagatelj Prijedloga odluke o prihvaćanju pisma namjere Plodine d.d. Rijeka je
Gradonačelnik koji je o predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao na Kolegiju, održanom 10.
veljače 2011. 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.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. zatražio je pojašnjenje o kojem tipu objekta se
radi, obzirom da bi se isti nalazio blizu centra grada te da li postoji mogućnost da Gradsko
vijeće odbije izgradnju istog, smatrajući da tipski objekt nije primjeren za centar grada.
Istaknuvši da se radi o tipskom objektu koje inače ima tvrtka Plodine d.d. Rijeka
Gradonačelnik Nekić, prof. dodatno je pojasnio da Gradsko vijeće donosi odluku o izmjenama
i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grada Senja, na temelju kojeg se raspisuje
natječaj, i na temelju kojeg se izabire tvrtka koja će raditi te izmjene, uz napomenu da će se
u sporazumu navesti da troškove snosi tvrtka Plodine d.d., istaknuvši da konačnu odluku o
prihvaćanju izmjena i dopuna plana donosi Gradsko vijeće.
Vijećnik Tomislav Boras osvrnuo se na izlaganje vijećnika Orlića, struč. spec. oec.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje u svezi oznaka, koja će ubuduće stajati,
podržavši navedeno pismo namjere, međutim mišljenja je da bi Grad trebao imati pisanu
potvrdu da su Plodine kupile to zemljište, ukazavši na mehanizme osiguranja.
Istaknuvši da su Plodine s Autotransom o kupnji tog prostora zaključile
predsporazum, Gradonačelnik Nekić, prof. istaknuo je da je Grad Senj inzistirao da se riješi
pitanje autobusnog kolodvora i kupnja predmetnog zemljišta. Tek kad bude potpisan ugovor
za kupnju zemljišta, Grad će pristupiti izmjenama prostornog plana, istaknuvši da je idejnim
projektom predviđeno 117 parkirališnih mjesta, za koja je Grad inzistirao da budu za javnu
upotrebu, čime će se rasteretiti gradska jezgra, istaknuvši da će u svezi objekta odluku
donijeti i konzervatori.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje na koji će način Grad utjecati na
investitora i da li se natječaj daje za parcelu M1 ili Ak-a.
Istaknuvši da se sada radi o oznaci M2, za koju je i Autotrans zainteresiran, što znači
da je to pretežno poslovno područje, Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je dodatno pojasnio
predmetno.
Vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik ukazao je na činjenicu o kojoj treba voditi računa
a to je onaj trenutak kada to zemljište postane privatno, osvrnuvši se na neke investicije u
prošlosti, istaknuvši da Grad u tom trenutku više neće imati utjecaja.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši da će svi
sporazumi, koji su od interesa za Grad biti proslijeđeni na Gradsko vijeće.
Vijećnica Anita Lopac, dipl.oec., izrazila je bojazan da u Gradu bude još jedna
limenka, ukazavši da su u drugim gradovima takvi objekti smješteni izvan centra.
Istaknuvši da se odluka neće donijeti dok Konzervatorski odjel ne da smjernice
Gradonačelnik Nekić, prof., je dodatno obrazložio navedeno.
Dodatna objašnjenja, istaknuvši da se radi o objektu od 8 600 m2 uključujući
parkiralište, dao je predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić.
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Vijećnik Josip Filipović, ing. mišljenja je da bi se objekt Plodina trebao izgraditi u
poslovnoj zoni Cestarska kuća.
Istaknuvši da u poslovnoj zoni Cestarska kuća nema prostora za takav objekt
Gradonačelnik Nekić, prof. dodatno je pojasnio predmetno.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (11«ZA», 2 «PROTIV», 1»SUZDRŽAN»),
u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 053-02/11-01/05, Urbroj: 2125-03/01-11-05)
6. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU
NEKRETNINA U K.O. SENJ

Predlagatelj Prijedloga natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju
nekretnina u k.o. Senj je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 23.
veljače 2011. 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.
Podržavši pismo namjere vijećnik Josip Šojat ukazao je da se u budućnosti vodi
računa o raspisivanju natječaja za koncesiju na relaciji Pijavica - Vratnik-Senjska Draga.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 940-03/11-01/02, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
7. PRIJEDLOG ANALIZE STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA
2010. GODINU SA SMJERNICAMA DALJNJEG RAZVOJA U 2011. GODINI

Predlagatelj Prijedloga analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Senja za
2010. godinu sa Smjernicama daljnjeg razvoja u 2011. godini je Gradonačelnik, koji je o
istom raspravljao na Kolegiju, održanom 10. veljače 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu
analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Senja za 2010. godinu sa Smjernicama
daljnjeg razvoja u 2011. godini 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,
slijedeću
ANALIZU STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2010. GODINU
SA SMJERNICAMA DALJNJEG RAZVOJA U 2011. GODINI
(Klasa: 810-01/11-01/01, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
8. PRIJEDLOG DODATKA BR. 1. UGOVORU O DAROVANJU OD 27. SRPNJA 2007. GODINE

Predlagatelj Prijedlog dodatka br. 1. Ugovoru o darovanju od 27. srpnja 2007.
godine je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 16. veljače 2011.
godine. O predmetnom Prijedlogu programa održavanja 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 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (12 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 940-01/11-01/01, Urbroj: 2125-03/01-11-03)

U nastavku sjednice Vijeće se suglasilo da Gradonačelnik zajedno obrazloži točke 9. i
10.
9. PRIJEDLOG UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI NA REALIZACIJI «PROGRAMA
KREDITIRANJA PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU – PODUZETNIK 3«

Predlagatelj Prijedloga ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji «Programa
kreditiranja poduzetnika Grada Senja za 2011. godinu – Poduzetnik 3« je Gradonačelnik, koji
je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 16. veljače 2011. 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., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (12 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 311-01/11-01/01, Urbroj: 2125-03/01-11-04)
10. PRIJEDLOG UGOVORA IZMEĐU GRADA SENJA I ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK
D.D. RIJEKA O POSLOVNOJ SURADNJI NA REALIZACIJI «PROGRAMA KREDITIRANJA
PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU – PODUZETNIK 3«

Predlagatelj Prijedloga ugovora između Grada Senja i Erste & Steiermärkische
Bank d.d. Rijeka o poslovnoj suradnji na realizaciji «Programa kreditiranja poduzetnika Grada
Senja za 2011. godinu – Poduzetnik 3« je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na
Kolegiju, održanom 23. veljače 2011. 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., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (12 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ZAKLJUČAK
(Klasa: 311-01/11-01/01, Urbroj: 2125-03/01-11-05)
11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA
OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Predlagatelj Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika je Gradonačelnik, koji je o istoj raspravljao na
Kolegiju, održanom 23. veljače 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 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 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, većinom glasova (11 «ZA»,1 »SUZDRŽAN»), u
predloženom tekstu, donijelo, slijedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
(Klasa: 120-01/11-01/02, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
12. PRIJEDLOG ODLUKE O PROCJENI VRIJEDNOSTI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA SENJA UZ
PRIJEDLOG STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE

Predlagatelj Prijedloga odluke o procjeni vrijednosti koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Senja uz prijedlog studije
opravdanosti davanja koncesije je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju,
održanom 16. veljače 2011. 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.
Vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik zatražio je pojašnjenje u svezi tvrtke koja je
prethodno obavljala navedenu koncesiju, da li je Grad uspio naplatiti sva potraživanja do
raskida koncesije, da li se vode kakvi sporovi s njim, da li se kontroliralo koncesionara, te da
li postoje prigovori na rad istog?
Istaknuvši da je koncesionar kao osiguranje za naplatu koncesije do raskida
koncesije dao Gradu zadužnicu Mislav Bilović, dipl.iur., pročelnik Općeg upravnog odjela
istaknuo je da će se ista, ukoliko se potraživanja ne naplate mirnim putem, naplatiti putem
zadužnice.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasio je da je prigovora bilo s jedne i druge
strane istaknuvši da je jedan od razloga raskida koncesije bilo to što pojedine firme nisu
dozvoljavale bivšem koncesionaru obavljanje svog posla.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (12 «ZA» ), u predloženom tekstu,
donijelo, slijedeću
ODLUKU
O PROCJENI VRIJEDNOSTI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI
DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA SENJA UZ PRIJEDLOG STUDIJE
OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE
(Klasa: 363-02/11-01/01, Urbroj: 2125-03/03-11-06/07)
13. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE
PRAVA VLASNIŠTVA SA 8. SJEDNICE, ODRŽANE 18. SIJEČNJA 2011. GODINE

Podnositelj predmetnog Izvješća je Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva za
priznavanje prava vlasništva, koje je o istom raspravljao na 8. sjednici, održanoj 18. siječnja
2011. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te
o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je Mislav Bilović, dipl.iur., član Povjerenstva, ujedno i
Pročelnik Općeg upravnog odjela, nakon čega je otvorena rasprava.
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Javivši se za riječ vijećnik Josip Filipović, ing. sugerirao je da bi u buduće trebalo u
zapisniku navesti o kojem objektu, o kojoj kat. čest. se radi.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić kao predsjednik Povjerenstva prihvatio
je navedenu sugestiju uz napomenu da se ubuduće uz zapisnik priloži i kopija katastarskog
plana kako bi bilo vidljivo o kojoj nekretnini se radi.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (11 «ZA», 1 »PROTIV»), u
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 940-01/11-04/01, Urbroj: 2125-03/05-11-03)
14. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA
SENJA ZA PROSINAC 2010. GODINE

Podnositelj Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada
Senja za prosinac 2010. godine je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju,
održanom 27. siječnja 2011. 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.
Vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik osvrnuo se na sredstva koja su otišla izvan
Grada.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Nekić, prof.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (12 «ZA» ), u predloženom tekstu,
donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 400-06/11-01/01, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I
PROPISE

Predlagatelj Prijedloga rješenja o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i
propise je Odbor za izbor i imenovanja, koji je o istom raspravljao na svojoj 13. sjednici,
održanoj 23. veljače 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu rješenja raspravljao je Odbor
za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je Mira Nekić Lopac, dr. med., predsjednica
Odbora, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (12 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeće
RJEŠENJE
(Klasa: 021-05/11-02/05, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANU ČLANA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I
PROPISE

Predlagatelj Prijedloga rješenja o imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i
propise je Odbor za izbor i imenovanja, koji je o istom raspravljao na svojoj 13. sjednici,
održanoj 23. veljače 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu rješenja raspravljao je Odbor
za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. Sukladno
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odredbama članka 46. stavka 1. točke 14. Gradonačelnik je o navedenom prijedlogu dao
pozitivno mišljenje Klasa:022-01/10-01/04,Ur.br:2125-03/03-10-01 od 23. veljače 2011.
Uvodno obrazloženje podnijela je Mira Nekić Lopac, dr. med., predsjednica
Odbora, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (12 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeće
RJEŠENJE
(Klasa: 021-05/11-02/05, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
17. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA

Predlagatelj Prijedloga rješenja o razrješenju člana Odbora za javna priznanja je
Odbor za izbor i imenovanja, koji je o istom raspravljao na svojoj 13. sjednici, održanoj 23.
veljače 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu rješenja raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je Mira Nekić Lopac, dr. med., predsjednica
Odbora, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (12 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeće
RJEŠENJE
(Klasa: 061-01/11-01/02, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA

Predlagatelj Prijedloga rješenja o imenovanju člana Odbora za javna priznanja je
Odbor za izbor i imenovanja, koji je o istom raspravljao na svojoj 13. sjednici, održanoj 23.
veljače 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu rješenja raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. Sukladno odredbama
članka 46. stavka 1. točke 14. Gradonačelnik je o navedenom prijedlogu dao pozitivno
mišljenje Klasa:022-01/10-01/04,Ur.br:2125-03/03-10-01 od 23. veljače 2011.
Uvodno obrazloženje podnijela je Mira Nekić Lopac, dr. med., predsjednica
Odbora, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (12 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeće
RJEŠENJE
(Klasa: 061-01/11-01/02, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
19. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA RADIO SENJ
D.O.O.

Predlagatelj Prijedloga rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Radio Senj
d.o.o. je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju održanom 23. veljače 2011.
godine. O predmetnom Prijedlogu razrješenja 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 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (12 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeće
RJEŠENJE
(Klasa: 612-12/11-01/03, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
20. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA RADIO SENJ
D.O.O.

Predlagatelj Prijedloga rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Radio Senj
d.o.o. je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju održanom 23. veljače 2011.
godine. O predmetnom Prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora Radio Senja d.o.o.
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje. Na temelju članka 41. Statuta Grada Senja («Službeni glasnik Grada Senja» br.
6/09) Odbor za izbor i imenovanja pozitivno se očitovao o navedenom prijedlogu Klasa: 02105/10-02/03, Ur.br: 2125-03/03-11-03 od 21. veljače 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (12 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeće
RJEŠENJE
(Klasa: 612-12/11-01/03, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
21. PRIJEDLOG SPORAZUMA O UTVRĐIVANJU PRAVA I OBVEZA IZMEĐU JAVNE
VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA, SINDIKATA DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE I GRADONAČELNIKA GRADA
SENJA ISPRED OSNIVAČA

Predlagatelj Prijedloga Sporazuma o utvrđivanju prava i obveza između Javne
vatrogasne postrojbe Grada Senja, Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika
Republike Hrvatske i Gradonačelnika Grada Senja, ispred osnivača je Gradonačelnik, koji je
o istom raspravljao 01. ožujka 2011. godine, te po hitnom postupku uputio na Gradsko vijeće
dopisom Klasa: 006-04/10-01/05, Ur.br: 2125-03/03-11-07.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., ukazavši na
članak 126. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koji se primjenjuje i
na zaposlenike Javnih vatrogasnih postrojbi u gradovima, dok većinu sredstava dobivaju iz
državnog proračuna kroz decentralizirana sredstva, naglasivši da je osnovica tim Kolektivnim
ugovorom predviđena u iznosu od 5.108,00 kuna, i tu je došlo do razlike, jer Grad kao
osnivač nikakvu službenu obavijest o istom nije dobio, naime, plaća se isplaćivala s
osnovicom u iznosu od 3.960,00 kuna, istaknuvši da se radi o kompromisu između Grada i
Sindikata, koji je inzistirao na poštivanju Kolektivnog ugovora, nakon čega je otvorena
rasprava.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., mišljenja je da isto nije hitno, istaknuvši da
će navedeni prijedlog podržati, zatraživši pojašnjenje u svezi rada Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe, zašto se nije rješavalo to pitanje, predloživši da se navedenim ljudima
oduzmu naknade koje su dobili za rad u Upravnim vijećima, postavivši pitanje njihove
odgovornosti, jer u konačnici je oštećen Grad.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Nekić, prof., istaknuvši da su u svezi
navedenog bila različita tumačenja, ukazao je na činjenicu da je, u ovoj godini, država
spustila 6% manje sredstava za decentralizirano vatrogastvo, istaknuvši da se radi o
kompromisu između Grada i zaposlenika, istaknuvši da je za to da se problem riješi
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nagodbom, odnosno mirnim putem uz napomenu da se Kolektivni ugovor poštuje od
01.07.2010. godine.
Mira Nekić Lopac, dr. med., predsjednica Upravnog vijeća ukazala je na situaciju u
vrijeme kada je ona došla za predsjednicu Upravnog vijeća, unatrag 1 godinu i 4 mjeseca,
navodeći da su do tada bila 3 člana Upravnog vijeća, stoga su članovi, radi bolje kontrole,
povećani na 5, istaknuvši da, u masi sredstava, nije došlo do povećanja naknada za rad
članova Upravnog vijeća. Istaknula je da je nakon upoznavanja sa radom došlo do saznanja
o nizu nepravilnosti, da je računovodstvene poslove obavljao financijski servis, koji je na
godišnjoj razini koštao oko 70.000,00 kuna i to je riješeno na način da je navedene poslove
preuzeo Grad. Nakon što je Sindikat uputio zahtjeve u smislu poštivanja Kolektivnog
ugovora, istog trenutka se sve provjerava, naglasivši da za JVP Grada Senja nije zaključen
Kolektivni ugovor, istaknula je da se radilo na temelju Pravilnika o radu, Pravilnika o
unutarnjoj sistematizaciji, oboje u nadležnosti Upravnog vijeća. Ukazala je da je bivše
Upravno vijeće donijelo Sistematizaciju koja nikad nije dobila suglasnost Gradskog vijeća,
ukazavši na hitnost postupka, predloživši da se još jednom izračuna razlika naknade za Z.
Lončarića i Ž. Prpića, obrazloživši isto, smatrajući da bi iste trebale biti manje.
Istaknuvši da je kod osnivanja JVP jasno i otvoreno bilo rečeno da će država
pomagati njezino osnivanje, i da Grad neće imati nikakvog troška, vijećnik Dean Babić,
uprav. pravnik ukazao je da je na činjenicu da je tijekom vremena država smanjivala
dotacije, a da je JVP dolazila na teret Grada, predloživši da se o svemu odluka donese
kasnije, obzirom na opširnost i težinu materije.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof. istaknuvši da veće
štetne posljedice mogu nastati ukoliko se ovaj sporazum ne usvoji, osvrnuvši se na sudsku
praksu, u kojoj i država i lokalna samouprava u više od 95% slučajeva gubi sporove sa
zaposlenicima, naglasivši da je izmijenjeni Kolektivni ugovor stupio na snagu 2008. godine,
te da ovaj Sporazum ne rješava budućnost.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. istaknuo je da će podržati Sporazum,
postavivši pitanje odgovornosti Upravnih vijeća, Nadzornih odbora.
Smatrajući se prozvanom vijećnica Mira Nekić Lopac, dr.med., istaknula je da je u
ovom periodu otkrila sve nepravilnosti čije je rješavanje u tijeku, istaknuvši da će Grad na
ovo pristati ili će uslijediti tužbe zaposlenika.
Vijećnik Josip Šojat ukazao je na činjenicu da su sve odluke donesene na
Gradskom vijeću, istaknuvši da se mimo natječaja zaposlio Tomislav Zrinski, ukazavši da je
takva odluka nametnuta Upravnom vijeću. Naglasio je da su na Gradskom vijeću
prihvaćanjem nagodbe obeštećene dvije djelatnice Dječjeg vrtića, gdje je greškom ili zbog
neznanja predsjednika Upravnog vijeća djelatnice tužbu dobile i isplaćeno im je cca
500.000,00 kuna. Na početku je bilo prijavljeno 14 djelatnika JVP, a Tomislav Zrinski je
zaposlen odlukom Gradskog vijeća, naglasivši da je Upravno vijeće sve radilo u suradnji s
tijelima Grada, uz suglasnost Gradonačelnika, navodeći da je Upravno vijeće korektno
odradilo svoj posao.
Istaknuvši da je Sporazum potpisan sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje,
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. istaknuo je da su tada primljena dva djelatnika, te da
navedeni Sporazum nema veze s ovim Sporazumom danas, iz razloga što se sporazumom
regulira pitanje odnosa sa zaposlenicima, na način da se njihova primanja rješavaju od
01.07.2009. do 30.06.2010.
Vijećnik Josip Šojat podsjetio je gradonačelnika da je drugi djelatnik Uprave za
spašavanje u JVP riješen putem Natječaja, dok je drugi, o kojem smo govorili, riješen
sporazumom, istaknuvši da je JVP dobila novac za 14 djelatnika, dok je 15. djelatnik bio
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dotični gospodin koji je dodatno financijski opteretio JVP, te se nije mogla poštivati osnovica
državnih službenika i namještenika, te je od tuda došlo do navedene razlike.
Istaknuvši da je bilo sasvim dovoljno sredstava za sve djelatnike, Gradonačelnik
Nekić, prof., smatra da je donesena pogrešna odluka u svezi plaćanja 60.000,00 kuna za
usluge knjigovodstvenog servisa i odluke u svezi naknada za rad Upravnog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić podsjetio se na vrijeme kada se Javna
vatrogasna postrojba osnivala ispričavši se, u nastavku sjednice, tada oporbenom vijećniku,
koji će se prepoznati, a koji je u svezi osnivanja JVP oštro reagirao, zatraživši od
predsjednice Upravnog vijeća pojašnjenje u svezi isplaćivanja plaće djelatnicima JVP mimo
odluke Gradskog vijeća.
Istaknuvši da su osnovni akti doneseni u veljači 2006. godine vijećnica Mira Nekić
Lopac, dr. med. ukazala je na činjenicu da su važeća sistematizacija i koeficijenti
promijenjeni od strane Upravnog vijeća 2008. godine, dakle mimo zakona, podignuti su
koeficijenti zapovjedniku i njegovom zamjeniku, istaknuvši da je isto u nadležnosti Gradskog
vijeća, upitavši se zašto? Obrazloživši status Tomislava Zrinskog koji je riješen sukladno
Zakonu o radu, predsjednica Upravnog vijeća je, u nastavku sjednice, potvrdila da su plaće
od 2008. godine isplaćivane mimo odredbi ovog Gradskog vijeća, jer na drugu sistematizaciju
ovo Gradsko vijeće nikad nije dalo suglasnosti.
Vijećnik Josip Filipović, ing. zatražio je pojašnjenje u svezi osnovice za isplatu
plaća, odnosno koja se osnovica do sada primjenjivala, upitavši da li su navedeni koeficijenti
po bivšoj sistematizaciji ili Kolektivnom ugovoru, predloživši da se ova točke prebaci za drugo
Gradsko vijeće.
Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši da se od
01.07.2010. primjenjuje osnovica sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i
namještenike, u iznosu od 5.108,00 kuna, dok je ista prije iznosila 3.960,00 kuna. U
nastavku sjednice gradonačelnik Nekić, prof. je dodatno obrazložio zašto inzistira na
usvajanju ovog prijedloga Sporazuma, koji je transparentan i jasan, koji je kompromisno
rješenje, istaknuvši da se plaća period od 01.07.2009. do 30.06.2010., navodeći da je
izračun napravljen s iznosima koliko bi svaki član Sindikata bio obeštećen, istaknuvši još
jednom da zapovjednik i zamjenik zapovjednika nisu članovi Sindikata, te da se na njih ne
primjenjuje Kolektivni ugovor.
Predsjednik Gradskog vijeća ukazao je na odredbe članka 61. do 65. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Senja, istaknuvši da nakon isteka 1 sata, nema mjesta postavljanju
pitanja, iz razloga što aktualan sat toliko traje.
Mira Nekić Lopac, dr.med., sugerira da se prijedlog sporazuma prihvati uz uvjet da
se izračun za zapovjednika i zamjenika zapovjednika još jednom provjeri, odnosno utvrde
činjenice.
Gradonačelnik Nekić, prof. istaknuo je da se sporazum ne može uvjetno usvajati,
naglasivši da će se ukoliko se izračun pokaže netočnim, ići na aneks ugovora.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (13 «ZA»,1 «PROTIV»), u
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 006-04/10-01/05, Urbroj: 2125-03/01-11-08)

Sjednica je zaključena oko 19,30 sati.
Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Nekić
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