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Z A P I S N I K 

16. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 31. 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 16. sjednici Gradskog vijeća nazočno svih 15 vijećnika, stoga Vijeće može 
pravovaljano odlučivati.  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća uvodno pozdravio gradske vijećnike, 
izvjestitelje, gradonačelnika i njegove suradnike, županijske vijećnike Bruna Brozičevića, ing., 
i Ivicu Ažića, ing., te predstavnike medija otvorio je sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, te 
je predsjedavao istoj. 

 
IZJAŠNJAVANJE VIJEĆNIKA O DOBIVENIM ODGOVORIMA NA 

POSTAVLJENA VIJEĆNIČKA PITANJA  
 

Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja 
vijećnici Gradskog vijeća izjašnjavaju se o odgovorima na pitanja postavljena na 14. sjednici 
Gradskog vijeća, održanoj 22. prosinca 2010. godine.   

U nastavku sjednice pročelnik Mislav Bilović, dipl. iur., izvijestio je Vijeće o poduzetim 
mjerama u cilju uklanjanja neregistriranih vozila uz gradske zidine, na koje je vijećnik 
Tomislav Boras izrazio zadovoljstvo odgovorom.  

Vijećnica Anita Lopac, dipl.oec, djelomično je zadovoljna odgovorom Saveza športova 
Grada Senja od 25. 03.2011. u svezi utroška sredstava, uz napomenu da za iduću sjednicu 
traži izvješće po stavka na što se troše sredstva i koliko.  

Gradonačelnik Darko Nekić, prof., je ukazao na činjenicu da će se pitanja moći 
postavljati odgovornoj osobi u Savezu športova Grada Senja, obzirom da će na idućoj 
sjednici Vijeća kao točka dnevnog reda biti izvješće Saveza za 2010.g. Vijećnica Lopac. dipl. 
oec. izrazila je zadovoljstvo odgovorom. 

Istaknuvši da je u svezi 1. pitanja djelomično zadovoljan vijećnik Dean Orlić, struč. 
spec. oec. je zatražio je pojašnjenje da li je u Statutu ustanove predviđeno koliko se puta 
godišnje Upravno vijeće mora sastati, zatraživši od gradonačelnika očitovanje da li smatra 
normalnim da se Upravno vijeće ustanove, koja godišnje raspolaže s iznosom od cca 
500.000,00 kuna, sastaje jednom godišnje prilikom usvajanja Izvješća. U svezi 2. pitanja 
mišljenja da u odgovoru kojeg je dobio od strane zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Senja od 25. ožujka 2011., Ur.broj:08-03/ZL-11 ustvari nije odgovoreno niti na jedno 
postavljeno pitanje, te ponovno traži odgovor na isto.          
          Vijećnik Josip Šojat izrazio je nezadovoljstvo dopunom odgovora Općeg upravnog 
odjela u svezi dugovanja gradskih vijećnika, dužnosnika spram Grada Klasa: 021-05/11-
02/01, Ur.br: 2125-03/05-11-2 od 23. veljače 2011., te traži dopunu odgovora od strane 
GKD Komunalac d.o.o., u pisanom obliku. Odgovorom predsjednika NO GKD Komunalac 
d.o.o. na 1. pitanje nije zadovoljan iz razloga što se dostavlja Zakon o trgovačkim društvima 
iz 2007. godine, ukazavši da je novi Zakon donesen 01.05.2010., na temelju kojeg su 
definirani odnosi unutar trgovačkog društva, navodeći rokove za legalizaciju novog 
Nadzornog odbora. Traži, u pisanom obliku, preslike potpisanih izjava od strane članova 
Nadzornog odbora. U svezi odgovora na 2. pitanje vezano za parkiralište na Đigi vijećnik 
Šojat traži dopunu odgovora od strane Lučke uprave, obzirom da je isto u vlasništvu i grada 
Senja, GKD Komunalac d.o.o. i Lučke uprave, te odgovor na pitanje koliko je Komunalac 
platio koncesiju Lučkoj upravi za korištenje tog prostora ili po nekoj drugoj osnovi.     
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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  

 
Na potezu između 1. i 2. Drage nalaze se nekakvi turistički i uslužni objekti koji su 

dosta devastirani. Molim Gradonačelnika da ispita čiji su i da ih se sanira ili ukloni do početka 
turističke sezone.  
 Gradonačelnik Darko Nekić, prof. najavio je u tom smislu očevid, te će se o 
poduzetom izvijestiti na idućoj sjednici.  
 
VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ  
 

1. Rupe od Velikih vrata prema Potoku, traži saniranje istih, ukazavši na potrebu 
saniranja Sunčanog sata, uređenje Škvera, Potoka, na spoju Potoka i Cilnice su rupe 
u betonu, traži da se isto sanira do početka turističke sezone.  

2. Molio bi predsjednika Gradskog vijeća da zaštiti moja prava kao vijećnika, naime dne. 
12. siječnja 2011. podnio sam zahtjev da mi se dostave podaci vezani za rad TZ 
Grada Senja. Da li ja kao vijećnik imam pravo dobiti te podatke, a ako imam mislim 
da je rok za dostavu istih davno prošao.  

 
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Nekić, prof. je  istaknuo je da će Grad kao i svake godine 

izvršiti sitne popravke do početka turističke sezone. U svezi 2. pitanja  predsjednik Gradskog 
vijeća istaknuo je da on nema ingerencije na TZ Grada Senja, stoga navedene podatke ne 
može dostaviti.   

Vezano za TZ Grada Senja gradonačelnik je istaknuo da navedeni upit do njega nije 
došao, obećavši da će na slijedećoj sjednici Vijeća dobiti kompletnu dokumentaciju.   
 
VIJEĆNIK DEAN BABIĆ  
 

1. Kada će Grad Senj ponovno imati napajanje elek. energijom iz pravca Crikvenice? 
Kako se namjerava riješiti problem opskrbe elek. energije za područje Svetog Jurja, 
Klade, Jablanca ? Pitanje je upućeno Gradonačelniku.     

2. Područje od Svetog Jurja prema Auto-kampu Rača gdje je ono malo šikare okićeno 
papirom i plastičnim vrećicama, što se u tom smislu misli poduzeti prije sezone?  

 
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Nekić, prof., ukazao je na sastanak održan s 

predstavnicima HEP-a unatrag 15-ak dana na kojem je bio gosp. Leo Begović, 
predsjednik Uprave HEP-a sa suradnicima, na kojem je riješeno to pitanje kao i  
poboljšanje dalekovoda koji od HE Senj vodi prema gradu Senju. U 2011. g. i početkom 
2012. godine HEP će u realizaciju navedenih projekata uložiti preko 7 mil. kuna. Grad je 
sa svoje strane preuzeo obvezu da u Bilićevici osigura dvije čestice za izgradnju nove 
transformatorske stanice, koji radovi uključuju povlačenje kablova od Primorsko-goranske 
županije do te trafostanice u Bilićevici, koja će se ustupiti HEP-u, uz napomenu da su 
sredstva za početak radova osigurana. U Podgorju je situacija složenija, naime dalekovod 



 4

koji je napravljen do Jablanca nije nastavljen, i neće biti, zbog nedostatka financijskih 
sredstava ukazavši na problem perifernih vodova koji će biti zamijenjeni.       

 U svezi odlagališta otpada gradonačelnik Nekić, prof. ukazao je na pitanje koje se 
pojavilo nakon rješavanja dokumentacije i svih dozvola, a to je da neki mještani Svetog Jurja 
polažu pravo na jedan dio čestice na kojem treba biti riješeno odlagalište, a predmet je na 
Županijskom sudu.   
  Vijećnik Babić, uprav. pravnik izrazio je zadovoljstvo odgovorima pojasnivši da bi 
jednom akcijom trebalo očistiti navedeno područje, bez obzira na rješavanje imovinsko 
pravnih odnosa.   

Bruno Brozičević, ing., direktor GKD Komunalac d.o.o. Senj ukazao je na mogućnost  
da Grad proglasi zonu u kojoj se mogu koristiti samo eko vrećice, znači da se u trgovinama 
ne mogu koristiti plastične vrećice, istaknuvši da će pokušati sanirati navedeno, odnosno 
očistiti, osvrnuvši se na navedenu problematiku, upozorivši na opasnost obzirom na količinu 
otpada.      
 
VIJEĆNIK KREŠIMIR BLAŽEVIĆ   
 
  1.  Po kojim kriterijima su birani kontrolori – popisivači, jer koliko sam upućen jedan 
od glasnih preduvjeta za izbor popisivača kontrolora je bila nezaposlenost kandidata te staž 
na birou duži od 3 godine bez obzira na druge preduvjete. Rečeno mi je da se na području 
Grada Senja to nije poštivalo, te da su za kontrolore izabrana dva umirovljenika. Žalosno je 
da od 711 nezaposlenih građana po podacima od veljače 2011. godine od kojih je preko 30 
% visoko obrazovanih, za kontrole popisivače budu izabrani umirovljenici. Svjestan sam da ih 
je imenovalo županijsko Povjerenstvo, ali ih je netko iz Grada morao predložiti?   
 Istaknuvši da kontrolori koje je predložio Grad Senj nisu izabrani, naglasivši da je 
glavni kriterij prilikom odabira bilo iskustvo na popisu 2001. godine, gradonačelnik je 
naglasio da se uvid u cjelokupnu korespodenciju može izvršiti u svakom trenutku. U svezi 
popisivača prednost su imali oni koji najbolje poznaju teren, istaknuvši da su kao popisivači 
od strane Popisnog centra predložene isključivo nezaposlene osobe, osim dva kontrolora, o 
čemu su kandidati potpisivali izjave.   
 Vijećnik Blažević, dipl.ing. zadovoljan je odgovorom.  
 
VIJEĆNIK ŽELJKO NEKIĆ  
 
 Regulacija prometa na glavnoj  senjskoj raskrsnici, i dio šetnice do groblja, od vrha 
Aleja do groblja , da li je što o tome razgovarano s Hrvatskim cestama? 
 
 U svezi prometne problematike gradonačelnik Nekić, prof., istaknuo je da je Grad  
zaključio ugovor s tvrtkom PRO METIS iz Zagreba, koje se bavi projektiranjem kružnih tokova 
i cesta, a koji su bili u obvezi predložiti kvalitetnu prometnu studiju rješavanja navedenog 
raskrižja. Ponudili su pet varijanti koje obuhvaća jednostruki ili dvostruki kružni tok.  
Gradonačelnik je ukazao na sastanak koji se treba održati u srijedu, u Senju između 
predstavnika Hrvatskih cesta, ŽUC-a i Grada oko načina financiranja radova na navedenog 
kružnom toku, uz odabir najpovoljnijeg rješenja, nakon čega će se pristupiti zaključenju 
ugovora u kojem će se odrediti postotci financiranja sukladno vlasničkim udjelima.  
 U svezi 2. pitanja Gradonačelnik je istaknuo da je s Hrvatskim cestama dogovorena 
sanacija iste, a uskoro će uslijediti i zaključenje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.      
 
VIJEĆNIK JOSIP ŠOJAT  
 

1. U ime OPG na području Grada Senja pitam gradonačelnika da li je moguće da  
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OPG-i na području Grada Senja dobivaju besplatno vodu. Da li je ova odluka kršenje Ustava 
Republike Hrvatske. Nije protiv pomoći, ali na neki drugi način. Kako će se osjećati obrtnici 
na području Grada Senja koji plaćaju svoje obveze, a Grad im ne sufinancira gotovo ništa. 
Ulaskom RH u EU vlasništvo na OPG-ima se mora definirati radi dobivanja poticaja, zapitavši 
da li OPG-i koji se sufinanciraju s vodom uredno prema Gradu plaćaju svoje obveze, 
komunalnu naknadu, komunalne doprinose, porez na dohodak, porez na dobit. Ako ne 
plaćaju obveze i ako nemaju riješene imovinsko pravne odnose smatram da time Grad grubo 
krši Zakon i Ustav te su pritužbe ostalih OPG-a osnovane. Koliki je broj OPG-a koje 
sufinancirate, da li su provjereni navodi koje sam iznesao i koliko će to proračun Grada Senja 
koštati?       
 

2. Poprečni zid koji odvaja dvije parcele u groblju u Krivom Putu se nagnuo i samo 
što ne padne na grobnice koje su tik uz zid? Tko će platiti štetu ako se isti uruši na 
spomenike? Da li je gotov katastar ukopnih mjesta na groblju u Krivom Putu, ali ne samo u 
Krivom Putu nego i na ostalih 10 grobalja na području Grada Senja?     
  
 U svezi 1. pitanja gradonačelnik Nekić, prof., istaknuo je da su određeni kriteriji po 
kojima svako OPG može dobiti subvencionirano vodu, ukazavši na odluku bivšeg 
Poglavarstva kojem je on bio član. U provedbi su uočene nelogičnosti, stoga je Odsjek za 
gospodarstvo zadužen u smislu izrade novog prijedloga subvencioniranja vode, uz točno 
navođenje OPG-a koji imaju stoku, sukladno podacima nadležnog Ureda. Grad je za tu 
namjenu u Proračunu Grada Senja osigurao 80.000,00 kuna, osvrnuvši se na primjer 
poljoprivrednika iz Crnog Kala. U svezi 2. pitanja gradonačelnik Nekić, prof., je najavio 
očevid, dok je Grad pristupio izradi katastra ukopnih mjesta u Senju, Svetom Jurju, te će se 
tako nastaviti i za ostala groblja, ukazavši na problem vlasništva crkve.       
 Vijećnik Šojat nezadovoljan je s oba odgovora, ukazavši da je još 2006. godine 
pokrenuta inicijativa s Biskupijom gospićko-senjskom gdje je bilo dogovoreno da će Crkva 
dati parcelu za proširenje groblja u Krivom Putu, a Grad je dao građ. zemljište na kojem se 
nalazi crkva u Krivom Putu, istaknuvši da je Crkva odradila svoje, sporazum je potpisan, 
smatrajući da službe Grada trebaju odraditi ostalo. Vijećnik traži da mu se, u pisanom obliku, 
dostavi, a zna da se radi o pet OPG-a, da je vlasnička struktura riješena i da uredno plaćaju 
poreze, prireze Gradu Senju.        
 Istaknuvši da Grad neće subvencionirati vodu na onim područjima koja imaju 
vodovod, da su subvencije u odnosu na prethodnu godinu sada veće gradonačelnik Nekić, 
prof. pozvao je sve koji imaju kvalitetne prijedloge da ih dostave Gradu, koji će ih pozorno 
razmotriti, dok je u svezi 2. pitanja ukazao na činjenicu da je Crkva tražila 2 m2 za 1 m2 koji 
bi darovala Gradu, na što on kao Gradonačelnik nije mogao pristati.  

Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće je jednoglasno (15 «ZA»), bez 
primjedbi, u predloženom tekstu, usvojilo Zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, 
održane 02. ožujka 2011. godine Klasa: 021-05/11-01/01, Ur.br: 2125-03/01-11-02.   

Uz poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, vijećnicima je dostavljen 
prijedlog dnevnog reda s materijalima, uz mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise od 
31. ožujka 2011. godine Klasa: 021-05/11-02/06, Urbroj:2125-03/01-11-03.  

U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (15 «ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo, 
slijedeći   
 

D N E V N I    R E D 
 
1. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 
2010. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE  
2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU  
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3.IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU  
4. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG MUZEJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2010. 
GODINU  
5. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2010. 
GODINU  
6. IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M. C. NEHAJEVA U SENJU S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2010. GODINU  
7. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA S FINANCIJSKIM 
IZVJEŠĆEM ZA 2010. GODINU  
8. IZVJEŠĆE O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SENJ d.o.o. S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2010. GODINU  
9. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. 
PROSINCA 2010. GODINE     
10. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP JAVNIH 
POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA   
11. PRIJEDLOG ANEKSA BR. 1 O UREĐENJU VLASNIČKOPRAVNIH ODNOSA IZMEĐU 
GRADA SENJA I GOSPIĆKO-SENJSKE BISKUPIJE   
12. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU POVLAŠTENE CIJENE ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ 
ZONI « CESTARSKA KUĆA» UZ PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA  
13. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA 
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA-NATJEČAJ OBJAVLJEN 
U «NOVOM LISTU» DNE. 10. OŽUJKA 2011. GODINE    
14. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE 
PRAVA VLASNIŠTVA SA 9. SJEDNICE, ODRŽANE 24. OŽUJKA 2011. GODINE   
15. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SENJA ZA 2010. 
GODINU   
 
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog redu.  

 1. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA 
ZA 2010. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE  

 
   Predlagatelj Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja za 
2010. godinu uz obrazloženje je Gradonačelnik Grada Senja, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 17. ožujka 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu godišnjeg izvještaja  
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću 
mišljenje Klasa: 021-05/11-02/06, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 31. ožujka 2011.    
 Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., ukazavši na 
Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Senja za 2010. godinu od 30. 
prosinca 2010. godine, Klasa: 400-06/10-01/29, Ur.br:2125-03/03-10-01, predloživši 
objedinjeno obrazloženje za predložene točke pod rednim brojem 1.,2. i 3. predloženog 
dnevnog reda, što je Vijeće u nastavku sjednice jednoglasno (15 «ZA») usvojilo, nakon čega 
je otvorena rasprava. 

      Konstatiravši da su se sva njegova predviđanja u svezi Proračuna Grada Senja za 
2010. godinu ostvarila vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., osvrnuo se na nerealnost istog 
na koju je ukazao još u studenom 2009. godine, istaknuvši da je unaprijed potrošen, 
navodeći da godišnji obračun za 2010. godinu ne može podržati, ukazavši na stavke 
proračuna, pomoći iz proračuna, te pomoć od ostalih subjekata unutar države, koje su vrlo 
slabo realizirane, zamolivši sve državne dužnosnike na svim razinama da lobiraju za Grad 
Senj, smatrajući da sredstava ima, ali ne za Grad Senj.   
     Istaknuvši da su u Proračun Grada Senja za 2010. godinu uvršteni svi projekti za 
koja su osigurana dokumentacija i koji su kandidirani na državnim tijelima, Fondovima i sl.,  
osvrnuvši se na projekt izgradnje vodovoda u Prizni, za koji su sredstva zaštićena preko EIB-
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a II., preko Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture ali je Ministarstvo tražilo novi 
troškovnik, te neke dodatne podatke, i tek u mjesecu ožujku 2011. g. je dokumentacija 
kompletirana, slijedi raspisivanje natječaja. Istaknuto je da su 1 mil. kuna osigurale Hrvatske 
vode u svezi čega će GKD Komunalac d.o.o. zaključiti ugovor., istaknuvši da nije zadovoljan 
kako je Grad Senj bio tretiran prošle godine, ukazavši da su u gradu preko javnih poduzeća 
uložena sredstva koja nisu išla direktno iz državnog proračuna i koja se ovdje ne mogu 
izčitati. Osvrnuvši se na sastanak koji je zakazan za ponedjeljak, gradonačelnik je naglasio da 
su saborski zastupnik i dožupan preuzeli na sebe obvezu da će svaki u svojoj domeni odraditi 
pojedini dio posla vezan za glavne projekte.                   
               Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno svih 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova ( 10 «ZA», 5 «SUZDRŽANIH»), 
u predloženom tekstu, donijelo  

GODIŠNJI 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2010. GODINU UZ 

OBRAZLOŽENJE 
(Klasa: 400-06/11-01/07, Urbroj: 2125-03/01-11-02) 

 

 2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU  
 
              Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 23. ožujka 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. 

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 6 «SUZDRŽANIH»), u 
predloženom tekstu, usvojilo, slijedeće    

 
IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU 

(Klasa: 363-02/11-01/03, Urbroj: 2125-03/01-11-02) 
 
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU  
 
              Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 23. ožujka 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. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 15 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 6 «SUZDRŽANIH»), u 
predloženom tekstu, usvojilo, slijedeće 
 

IZVJEŠĆE 
O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

2010. GODINU 
(Klasa: 363-02/11-01/04, Urbroj: 2125-03/01-11-02) 
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4. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG MUZEJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2010. 
GODINU  
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradski muzej Senj. O predmetnom Izvješću 
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 17. ožujka 2011. godine. O predmetnom 
Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom 
vijeću mišljenje.           

Uvodno obrazloženje podnijela je Blaženka Ljubović,prof., ravnateljica Gradskog 
muzeja Senj, nakon čega je otvorena rasprava.  

Vijećnik Tomislav Boras zatražio je pojašnjenje u svezi kule Lipice, u kojoj su fazi 
radovi, te kada se planira otvoriti muzej bure, te pojašnjenje u svezi izgorjele zgrade, te u 
svezi gradske Lođe, što se planira, na kraju zatraživši pojašnjenje zašto se muzej ne uključi u 
akciju «Noć muzeja», pohvalivši rad ustanove.     

Vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik, ukazao je na potrebu navođenja članova 
Upravnog vijeća ustanove, te broja održanih sjednica, temama s kojima su se bavili, 
naknadama, strukturu zaposlenih u Izvješćima ustanova i trgovačkih društava, pojašnjenje u 
svezi utroška sredstava na obnovu objekata.   

Vijećnik Dean Orlić, struč.spec.oec. zatražio je pojašnjenje u svezi otvaranja za 
posjetitelje tvrđave Nehaj za «Uskočke dane», jer zatvaranje iste u 20,00 h smatra 
neprimjerenim.  

Istaknuvši da kulom Lipicom upravlja Grad Blaženka Ljubović, prof., ravnateljica 
Gradskog muzeja Senj istaknula je kako je pri kraju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za 
izgorjelu zgradu, ukazavši na probleme u svezi gradske lođe, koja je u rangu spomenika 
kulture na razini tvrđave Nehaj, istaknuvši da se susjed žalio na lokacijsku dozvolu, i njegova 
žalba je odbijena, rok za žalbu je u tijeku, apelirajući na sve da se taj problem riješi, 
istaknuvši da je Grad ove godine za investicijske radove dobio 400.000,00 kuna od strane 
Ministarstva kulture, a u tijeku je izrada troškovnika. U svezi «Noći muzeja» ravnateljica je 
istaknula da su radovi na depou završili, ali nije bilo moguće očistiti dvorište od građevinskog 
materijala, u tako kratkom roku, istaknuvši da muzej ima 6 zaposlenih, obrazloživši strukturu 
zaposlenih, te članove Upravnog vijeća, koje se sastaje po potrebi, najmanje dva puta 
godišnje. U svezi otvaranja tvrđave Nehaj za vrijeme «Uskočkih dana» ravnateljica je izrazila 
bojazan kako se vrijedni eksponati ne bi oštetili ili uništili, a sve za dva dana zabave.  

Istaknuvši da se nije krenulo u projektiranje iz razloga što izvođać nije završio radove, 
u svezi čega je isti obaviješten, u pisanom obliku. U svezi «izgorjele zgrade» gradonačelnik 
Nekić, prof. je naglasio da je problem kao i  na gradskoj lođi, istaknuvši spremnost Grada u 
smislu plaćanja odštete, odnosno otkupa 8 m2, zahvalivši se ovom prilikom Ministarstvu 
kulture koje već 20 godina prati obnavljanje spomenika kulture, ukazavši na važnost 
izdavanja senjskog zbornika, jedinog znanstvenog časopisa u Ličko-senjskoj županiji, 
čestitavši svim djelatnicima Muzeja na uspjehu.            
           Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (15 «ZA»), u predloženom tekstu, 
usvojilo, slijedeći    

Z A K L J U Č A K  
 (Klasa: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2125-03/01-11-03) 

 
5. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2010. 
GODINU  
   

Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradska knjižnica Senj. O predmetnom Izvješću 
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 17. ožujka 2011. godine. O predmetnom 
Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom 
vijeću mišljenje.           
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Uvodno obrazloženje podnijela je Marijana Čorić, prof., ravnateljica Gradske knjižnice 
Senj, nakon čega je otvorena rasprava.  

Vijećnik Josip Filipović,ing. mišljenja je da bi pitanje skladišnog prostora, trebalo hitno 
riješiti.   

Čestitavši svim djelatnicima na uspjehu u radu gradonačelnik Nekić, prof., obrazložio 
je problem skladišnog prostora te mogućnost rješavanja istog.   
          Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo, 
slijedeći    

Z A K L J U Č A K  
 (Klasa: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2125-03/01-11-04) 

 
6. IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M. C. NEHAJEVA U SENJU S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2010. GODINU  
      

Podnositelj predmetnog Izvješća je Pučko otvoreno učilište M. C. Nehajeva u Senju. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 17. ožujka 2011. 
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o 
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.           

Uvodno obrazloženje podnio je Ivan Prpić, ravnatelj PUO M. C. Nehajeva u Senju, 
nakon čega je otvorena rasprava.  

U raspravi je sudjelovao vijećnik Tomislav Boras ispravivši da se radi o predstavljanju 
knjige Vande, a ne Ade Boras, zatraživši pojašnjenje u svezi inicijative za pokretanje 
dramskog studija, smatrajući da bi promidžba svih događanja trebala biti bolja, pohvalivši 
smotru klapa, te osnivanje povijesne uskočke postrojbe.  

Istaknuvši da se događanja predstavljaju putem Radio postaje Radio Senj d.o.o., i 
putem plakata u određenom izdanju, pohvalivši službene stranice Grada Senja koje prate sva 
događanja, Ivan Prpić, ravnatelj ustanove obrazložio je inicijativu za pokretanje dramskog 
studija.  

U nastavku sjednice gradonačelnik Nekić, prof., čestitao je svim zaposlenicima na 
uspjehu u radu.  
          Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 15 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (15 «ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo, 
slijedeći    

Z A K L J U Č A K  
 (Klasa: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2125-03/01-11-05) 

  
 7. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA S FINANCIJSKIM 
IZVJEŠĆEM ZA 2010. GODINU  
   

Podnositelj predmetnog Izvješća je Javna vatrogasna postrojba Grada Senja. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 9. ožujka 2011. 
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o 
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.           

Uvodno obrazloženje podnio je Zvonimir Lončarić, dipl. ing. sig., zapovjednik JVP 
Grada Senja, nakon čega je otvorena rasprava.  

Istaknuvši da je prethodno bilo rečeno da je Grad oštećen za cca 180.000,00 -
200.000,00 kuna vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. je naglasio da predmetno financijsko 
Izvješće ne može podržati.     

Vijećnik Tomislav Boras osvrnuo se na predmetno Izvješće, davši punu podršku 
istom.      
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Vijećnik Orlić, struč. spec. oec., ukazao je činjenicu da nikad nije bio protiv postojanja 
JVP, istaknuvši još jednom da predmetno Izvješće on osobno ne može prihvatiti, obzirom na 
raspravu koja je vođena na prethodnom Gradskom vijeću.   

Gradonačelnik Nekić, prof. osvrnuo se i na odgovor na vijećničko pitanje koje je 
postavio vijećnik Orlić, struč. spec. oec., istaknuvši da nikad s njegove strane nije bilo govora 
o ukidanju Javne vatrogasne postrojbe, koju odluku donosi isključivo ovo Gradsko vijeće, 
istaknuvši da je u 2011. godini sa zaposlenicima JVP Grada Senja zaključen sporazum, a  
koje je usvojilo i Gradsko vijeće, istaknuvši da se ne bi smelo govoriti o šteti koja je 
nanesena Gradu Senju, jer bi to značilo da je netko navedeni iznos »zamračio». U nastavku 
sjednice osvrnuo se Procjenu zaštite od požara, na nemogućnost osnivanja DVD-a u Veljunu 
i Jablancu, istaknuvši da je Grad podržao nabavu cisterne, najavivši izmještanje vatrogasnog 
doma u drugoj polovici 2011. godine, zahvalivši se svima koji su sudjelovali u realizaciji 
sporazuma.      
          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, usvojilo, slijedeći    

 
Z A K L J U Č A K  

(Klasa: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2125-03/01-11-06) 
 
8. IZVJEŠĆE O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SENJ d.o.o. S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2010. GODINU  
 
              Podnositelj predmetnog Izvješća je Razvojna agencija Senj d.o.o. O predmetnom 
Izvješću raspravljao je Gradonačelnik na Kolegiju, održanom 9. ožujka 2011. godine. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje.           
 Uvodno obrazloženje podnijela je gđa. Dorotea Prpić, dipl. nov.- oec., direktorica 
Razvojne agencije Senj d.o.o., nakon čega je otvorena rasprava. 

 Vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik zatražio je pojašnjenje u svezi upravljanja 
navedenim Društvom, članovima Nadzornog odbora, te broja održanih sjednica, obrađenim 
temama i sl., te u svezi realizacije projekta, osvrnuvši se na obavljanje administrativnih 
poslova raznih Udruga, pa može ako ima slobodnog vremena može preuzeti te poslove i za 
neke druge udruge u Gradu, smatrajući da se navedeni poslovi mogu i bolje obavljati.  

 Dodatna pojašnjenja u svezi realizacije projekata dala je Dorotea Prpić, dipl. nov.- 
oec., direktorica Razvojne agencije Senj d.o.o. istaknuvši okolnosti na koje Razvojna agencija 
nije mogla utjecati, istaknuvši četiri projekta koje je Razvojna agencija realizirala iz sredstava 
Europske unije i to: vodovod Krasno, vodovod Starigrad, info-punkt za poduzetnike i 
nezaposlene, i projekt «Savjetodavni i obrazovni centar», istaknuvši da Razvojna agencija 
pomaže u udrugama na realizaciji projekata, dakle cilj je dobiti sredstva i uložiti ih u Grad 
Senj.  

 Vijećnik Babić, uprav. pravnik pojasnio je svoje prethodno postavljeno pitanje, 
istaknuvši da bi gradski vijećnici, jednog godišnje zaslužili da im se dostave podaci u svezi 
upravljanja Društvom, prokomentiravši točku pod Ostalo predmetnog Izvješća « 
administrativne i ostale poslove Udruge «Senj 21».   

 Gradonačelnik Nekić, prof. naglasio je da je Razvojna agencija u suradnji sa 
Stručnim službama Grada ostvarila 600.000,00 kuna, istaknuvši da svi poduzetnici imaju 
besplatne usluge od agencije za izradu projekata i ostale potrebne dokumentacije u cilju 
ishođenja sredstava.       
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 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 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: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2125-03/01-11-07) 

  
U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća odredio je pauzu, u trajanju od 5 

minuta.  
Nakon pauze Vijeće je prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.  

  
9. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. 
PROSINCA 2010. GODINE     
 
    Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradonačelnik, odnosno Opći upravni odjel, 
Ured grada, Odjel za financije i gradski proračun, Komunalno redarstvo. O predmetnom 
Izvješću raspravljao je Gradonačelnik na Kolegiju, održanom 23. ožujka 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., osvrnuvši se na 
izradu prostornih planova, rekapitulirajući projekte u tri grupe, one čiji su radovi u tijeku, a to 
su građevinski radovi na Ulici Petra Kružića, projekti za koje je riješena kompletna 
dokumentacija, vodovod Prizna u vrijednosti od 5 mil. kuna, kanalizacija Trbušnjak, vodovod 
Pejice - Josinovac, cesta u Starigradu, odlagalište otpada, projekti koji su spremni za natječaj 
u vrijednosti od 40 mil. kuna, uz napomenu da se čekaju projekti čije bi građ. dozvole  
trebale biti izdane u travnju 2011. godine, istaknuvši da postoje i oni projekti koji nisu 
direktno vezani za gradski proračun kao npr. dogradnja Osnovne škole S. S. Kranjčevića 
Senj, projekt Stinica i sl. U nastavku sjednice otvorena je rasprava. 

 U raspravi je sudjelovao vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. ukazavši da ništa od 
ovoga što je gradonačelnik sada izložio nije vidljivo u Izvješću gradonačelnika, koje su dobili 
u pisanom obliku, zamolivši da se u iduće izvješće ugradi Izvješće o stanju projekata.  

 Istaknuvši da se već pet godina Izvješće podnosi u istom obliku, Gradonačelnik 
Nekić, prof. je za iduću sjednicu najavio točku dnevnog reda Izvješće po projektima Grada 
Senja kojoj je prilog tablica koju posjeduje.     

 Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 15 vijećnika, Vijeće je nakon 
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (12 «ZA», 3 «SUZDRŽANA»), u 
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći    

Z A K L J U Č A K  
 (Klasa: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2125-03/01-11-08)   

 
 10. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP JAVNIH 
POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA   
 
     Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na Kolegiju, održanom 23. veljače 2011. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću 
mišljenje.           
 Uvodno obrazloženje podnio je Mislav Bilović, dipl. iur., pročelnik Općeg upravnog 
odjela, nakon čega je otvorena rasprava. 
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 Vijećnik Josip Filipović, ing. zatražio je pojašnjenje da li je turističkoj agenciji 
dovoljno 12 m2, te što ista treba imati.  

 Dodatna pojašnjenja dao je Mislav Bilović, dipl. iur., pročelnik Općeg upravnog 
odjela, dok je Gradonačelnik istaknuo je da je za ishođenje svih potrebnih dozvola nadležan 
onaj koji je uzeo lokaciju u najam, naglasivši da su to potencijalne lokacije. Predsjednik 
Gradskog vijeća ukazao je na prostor na platou ispred Gimnazije, odnosno da se vodi računa 
da ostane prostor za prolaz pješaka.       

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

 
ODLUKU 

O II. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA 
POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA 

(Klasa: 363-02/11-01/05, Urbroj: 2125-03/01-11-02) 
 
 
11. PRIJEDLOG ANEKSA BR. 1 O UREĐENJU VLASNIČKOPRAVNIH ODNOSA IZMEĐU 
GRADA SENJA I GOSPIĆKO-SENJSKE BISKUPIJE   
 
              Predlagatelj Prijedloga aneksa br. 1 o uređenju vlasničkopravnih odnosa između 
Grada Senja i Gospićko - senjske biskupije je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
Kolegiju, održanom 23. veljače 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu Aneksa br. 1  o 
uređenju vlasničkopravnih odnosa između Grada Senja i Gospićko - senjske biskupije  
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. 

 U raspravi je sudjelovao vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik zatraživši pojašnjenje 
u svezi smještajnih kapaciteta, da li će se postotak od 10 % soba u Domu za starije i 
nemoćne osobe kojim ima pravo raspolagati Gospićko-senjska biskupija (članak 6. stavak. 1 
Osnovnog ugovora od 23.12.2009.), zatraživši pojašnjenje ekonomske opravdanosti te 
investicije, upitavši se kako će se riješiti pitanje troškova održavanja, smještanja i 
zbrinjavanja ljudi, uvažavajući visinu mirovina s područja Grada Senja, te mogućnost 
korištenja doma, zapitavši se da li je ovo dobro rješenje i da li će nakon ovoga iskrsnuti neki 
drugi problem kojeg će trebati rješavati.  

 Vijećnik Dean Orlić, struč,.spec.oec., ukazao je postupak u svezi projekta 
poduzetničke zone «Cestarska kuća», istaknuvši da je, pri zaključenju prvog ugovora, bilo 
rečeno da je vrijednost zemljišta 2.600.000,00 kuna s PDV-om i da se Gospićko-senjskoj 
biskupiji prepušta 10 % smještajnih kapaciteta. Obzirom da Grad plaća zemljište u iznosu od 
270.000,00 kuna, dakle u vrijednosti višoj od 10 % vrijednosti tog zemljišta, upitavši da li će 
Biskupija smanjiti korištenje smještajnih kapaciteta bar za 1%.  

 Smatrajući cijenu, pretjeranom gradonačelnik Nekić, prof., ukazao je na različitost 
problema vezanih za Cestarsku kuću, istaknuvši da je poduzeće Duktor riješilo onaj dio 
imovinsko - pravnih odnosa za koji je zaključen ugovor, istaknuvši da nigdje nije bilo rečeno 
da se mora riješiti vlasništvo zemljišta za cestu.          

 Nakon što je Gradonačelnik, u svojstvu predlagatelja povukao prijedlog, sve 
sukladno odredbama članka 59. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja,       
konstatirano je da se predmetna točka povlači predlagatelju na doradu.     
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12. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU POVLAŠTENE CIJENE ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ 
ZONI « CESTARSKA KUĆA» UZ PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA  
 
     Predlagatelj Prijedloga odluke o utvrđivanju povlaštene cijene zemljišta u poslovnoj 
zoni «Cestarska kuća» uz prijedlog natječaja za prodaju zemljišta je Gradonačelnik, koji je 
predmetne akte utvrdio dana 28. ožujka 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke uz 
prijedlog 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. 

 Vijećnik Dean Orlić, struč.spec.oec., zatražio je pojašnjenje u svezi utvrđivanja 
cijene od 30,00 kuna, da li su ljudi prihvatili istu, da li se s njima razgovaralo, predloživši da 
se skrati rok za stavljanje u funkciju, te da se onome koji otvori ranije, napr. u roku od 1 
godine da mu se oprosti 20% od te cijene, ili nešto slično, pohvalivši izradu navedenog 
materijala.  

 Vijećnik Josip Filipović, ing. ukazao je na izradu potpornih zidova visine od 2-6 m , 
istaknuvši izgradnju temelja, i sličnih radova navodeći da se, po njegovoj gruboj procjeni, 
radi o ulaganju od 1 mil. kuna po obrtniku.  

 Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Nekić, prof. istaknuvši da troškove 
izgradnje komunalne infrastrukture snosi Grad, a ne poduzetnici. 

 U nastavku sjednice zaključeno je da se prijedlog odluke o utvrđivanju povlaštene 
cijene zemljišta u poslovnoj zoni «Cestarska kuća» uz prijedlog natječaja prihvaća kao prvo 
čitanje, da se isti dostavi Udruženju obrtnika, uz napomenu da i vijećnici, u pisanom obliku, 
dostave svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije, Zaključak Klasa: 021-05/11-
01/06, Ur.br:2125-03/01-11-09. nakon čega će gradonačelnik uputiti konačni prijedlog 
odluke o povlaštenoj cijeni i natječaja za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni «Cestarska 
kuća» na jednu od slijedećih sjednica Gradskog vijeća, zaključno do mjeseca lipnja 2011. 
godine.      

 
 13. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA 
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA-NATJEČAJ OBJAVLJEN 
U «NOVOM LISTU» DNE. 10. OŽUJKA 2011. GODINE    
   
              Podnositelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom donio 
odluku 29. ožujka 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 Mislav Bilović, dipl. iur., pročelnik Općeg upravnog 
odjela, 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: 940-03/11-01/02, Urbroj: 2125-03/01-11-05) 

 
14. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE 
PRAVA VLASNIŠTVA SA 9. SJEDNICE, ODRŽANE 24. OŽUJKA 2011. GODINE   
                
              Podnositelj predmetnog Izvješća je Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva za 
priznavanje prava vlasništva. O predmetnom Izvješću očitovao se Gradonačelnik Klasa: 021-
01/11-01/03, Ur.br: 2125-03/03-11-01 dana 25. ožujka 2011. godine, sve sukladno 
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odredbama članka 46. stavka 1. točke 14. Statuta Grada Senja («Službeni glasnik Grada 
Senja» br. 6/09). O predmetnom Izvješću raspravljao je i 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. 

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

ZAKLJUČAK  
(Klasa: 940-01/11-04-02, Urbroj: 2125-03/01-11-04) 

 
15. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SENJA ZA 2010. 
GODINU   
 
              Predlagatelj Prijedloga Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Senja je Odbor za 
javna priznanja, koji je navedeni prijedlog utvrdio na svojoj 3. sjednici, održanoj 21. ožujka 
2011. godine. O predmetnom Prijedlogu Zaključka raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik 
i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. O navedenom Prijedlogu zaključka 
očitovao se Gradonačelnik dopisom od 25. ožujka 2011. godine Klasa: 021-01/11-01/02, 
Ur.br: 2125-03/03-11-01.  
 Uvodno obrazloženje podnijela je Mira Nekić Lopac, dr. med., predsjednica 
Odbora za javna priznanja, nakon čega je otvorena rasprava. 

 Vijećnik Dean Orlić, struč.spec. oec., zatražio je pojašnjenje da li je osim 
imenovanih bilo drugih prijedloga za dodjelu javnih priznanja.  

 Dodatna pojašnjenja dala je Mira Nekić Lopac, dr. med., predsjednica Odbora.  

 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: 061-01/11-01/03, Urbroj: 2125-03/01-11-04) 
 
 
 
Sjednica je zaključena oko 20,40 sati. 

 
 
 
Pročelnica Ureda Grada                                                  Predsjednik Gradskog vijeća 
Maja Matičić, mag. iur.                                                                               Željko Nekić 
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