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ZAPISNIK
17. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 19. svibnja 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 17. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nije nazočan; Dean Orlić, struč.spec.oec., i Neven Mudrovčić, dipl.ing.
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 16. sjednici
Gradskog vijeća, održanoj 31. ožujka 2011. godine.
Vijećnik Josip Šojat izrazio je nezadovoljstvo odgovorom Lučke uprave u svezi
parkirališta «Điga» od 10.05.2011. Klasa: 342-21/11-01/16, Ur.br: 2125/1-10-11-01, te traži
dopunu istog, na način da mu se u pisanom obliku dostavi natječaj i ugovor za korištenje
parkirališta na Đigi. U svezi odgovora na 2. pitanje vezano za uređenje potpornog zida na
mjesnom groblju Krivi Put, Odsjeka za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav,
Kasa: 021/11-02/06, Ur.br: 2125-03/05-11-01 od 13. svibnja 2011. godine vijećnik Josip
Šojat izrazio je nezadovoljstvo, mišljenja je da bi odgovor trebao, prema gradskim
vijećnicima, ići od strane pročelnika Općeg upravnog odjela u smislu saniranja istog.
Na pitanje postavljeno u svezi dugovanja gradskih vijećnika i dužnosnika spram GKD
Komunalac d.o.o. Senj očitovao se Bruno Brozičević, ing., direktor GKD Komunalac d.o.o.,
dopisom od 17. svibnja 2011. godine Ur.br.:20-929/1-2011., te će se o istom vijećnik Josip
Šojat očitovati na idućoj sjednici, obzirom da je isti dobio prije sjednice.
Vijećnik Tomislav Boras izrazio je zadovoljstvo odgovorom na pitanje postavljeno u
svezi uklanjanja devastiranih turističkih i uslužnih objekata na potezu 1. i 2. Drage.
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA
Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja
prije prelaska na dnevni red sjednice, članovi Gradskog vijeća mogu postavljati pitanja, tražiti
obavijesti i davati prijedloge, neovisno o točkama dnevnog reda, uz naznaku kome ih
upućuju, usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradskog vijeća.
VIJEĆNIK DEAN BABIĆ
1. Što je sa izborom direktora Turističke zajednice Grada Senja? Natječaj, rezultat , priprema
turističke sezone 2011. godine?
2. Postavljanje prometnog ogledala na križanju ul. Damira Tomljanovića Gavrana i Ivana
Lenkovića i postavljanju rukohvata u Ulici Ivana Lenkovića?
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasio je da je Turističko vijeće
izabralo direktora TZ Grada Senja, da je u tijeku žalbeni rok do 25.05.2011., da je svaki od
kandidata dobio odluku, stoga ukoliko žalba bude podnesena, u zakonskom roku će se
odgovoriti na istu, o čemu će vijećnike naknadno informirati. U svezi 2. pitanja istaknuo je da
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je postavljanje prometnog ogledala zaštićeno u gradskom proračunu, te će isto uskoro biti
postavljeno.
VIJEĆNIK JOSIP ŠOJAT
1. U prošlom mjesecu 15.04.2011. donesena je sramna presuda hrvatskim generalima
Gotovini i Markaču. Na spomen jednog od vitezova domovinskog rata Damira Tomljanovića
Gavrana svake godine se organizira memorijalni turnir na spomen njegova imena. Čast mi je
svake godine nazočiti tom događaju, jer vidim da svoj život nije dao uzalud. Žalostan sam jer
se svake godine postavljaju ista pitanja. Gdje je Grad Senj? Jedini koji je dobio poziv za
turnir u Selinama je Grad Senj, jedini koji se nije odazvalo pozivu organizatora je Grad Senj.
Kao čovjek, pitam se kako će Grad Senj izgraditi spomen dom za Damira Tomljanovića
Gavrana kad se neće odazvati da nazoči turniru? Pitam gradonačelnika, je li istina da se
samo gradu Senju piše poziv, a vi ne ne dođete. Ako je istina da ste dobili poziv, a niste
opravdali vaš nedolazak, onda je opravdana ljutnja organizatora prema Gradu Senju!
2. U razgovoru što sam ga imao sa 20-ak obitelji koji imaju problem sa prijedlogom
nove ceste, urbanističkim planom uređenja kojeg je predložio Grad Senj, tj. izrađivač
prostornog plana Grada Senja, problem koji je evidentiran već tri godine, a zove se cesta
koja ide od obitelji Bašić do obitelji Vukelić. U razgovoru je vidljivo da se problemi do
današnjeg dana nisu riješili, a Gradsko vijeće prošlog saziva dalo je nalog Gradu Senju i
izvršnoj vlasti, Gradonačelniku da se to riješi. Pitam u ime tih obitelji zašto to nije riješeno?
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Nekić, prof., je naglasio da Grad Senj svake godine
financijski pomaže održavanje navedenog turnira, uz napomenu da zbog privatnih obveza
ove godine nije mogao otići na turnir, što je objasnio obitelji Damira Tomljanovića Gavrana.
U svezi 2. pitanja gradonačelnik je istaknuo da je taj plan usvojen 2008. godine, da je on kao
zamjenik gradonačelnika digao ruku za taj prijedlog, te smatra suvišnim postavljanje takvog
pitanja. Kada se raspišu izmjene i dopune UPU-a to će se izmijeniti, nakon što se za
navedene izmjene osiguraju proračunska sredstva, istaknuvši da za ovu godinu sredstava za
izmjene i dopune UPU-a nema.
Vijećnik Josip Šojat istaknuo je da je tadašnji saziv Gradskog vijeća zauzeo stav da će se
tim obiteljima pomoći izmjenom i dopunom UPU-a, izrazivši djelomično zadovoljstvo s
odgovorom na 2. postavljeno pitanje. U svezi odgovora na 1. pitanje izrazio je
nezadovoljstvo istim, mišljenja je da se nedolaskom na turnir već 5 godina stvara jal između
udruga i gradonačelnika, te moli da se ovaj problem ne ponovi u idućoj godini!
U svezi izgradnje spomen kuće Damira Tomljanovića Gavrana gradonačelnik Nekić
prof., je istaknuo je da je nakon održavanja turnira razgovarao sa svima koji su nadležni za
rješavanje imovinsko-pravnog pitanja, a radi se o čestici uz kuću. Naglasio je da je Grad Senj
ishodio građ. dozvolu za spomen kuću, koja je još važeća, nije istekla, i tu nema problema,
naime obitelj je zatražila jednu česticu sa strane, koja je u vlasništvu RH, što je u nadležnosti
Državnog odvjetništva.
Sjednici je pristupio Neven Mudrovčić, dipl.ing.
VIJEĆNIK KREŠIMIR BLAŽEVIĆ
1. Da li Grad Senj i ovu sezonu namjerava dočekati bez javnog WC-a, prošlo je već dvije
godine kako je to obećano, ali još nismo dobili niti jedan wc?
2. Na ulasku u Grad Senj iz smjera Rončević Doca nastalo je odlagalište otpada. Da li se isto
misli sanirati, zašto je nastalo i kako nitko nije sankcioniran od strane komunalnih redara?
Naime, oznake su tamo kao i table, a nitko ih ne poštuje!
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Istaknuvši da je problem osigurati prostor za takvu vrstu sadržaja, gradonačelnik
Nekić, prof., najavio je rješavanje istog nakon iznalaženja prostora. U svezi 2. pitanja
naglasio je da su komunalni redari otkrili počinitelja, uklonjeno sve ono što je nastalo tijekom
zadnjih nekoliko mjeseci, komunikacija je oslobođena, a ukoliko bude nekih novih situacija o
istom će izvijestiti vijeće?
VIJEĆNIK JOSIP FILIPOVIĆ
1. Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada Senja spomenuto je 15
projekata koji su u nekoj izvedbi. Tražim pismeno da mi se za slijedeće Gradsko
vijeće dostavi u kojoj su fazi pojedini projekti, da se vide financijska sredstva, da li su
osigurana, početak i dovršetak izvedbe i građevinske dozvole koje su ishođene?
2. Obavijest za table, samo su tri postavljene, a ima više mjesnih odbora?
Istaknuvši da su postavljene tri table, gradonačelnik je najavio postavljanje istih,
sukladno raspoloživim sredstvima, dok je u svezi 1. pitanja najavio projekte razrađene po
dozvolama i financijskim sredstvima.
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće je većinom glasova (11«ZA»,
2»SUZDRŽANA»), bez primjedbi, u predloženom tekstu, usvojilo Zapisnik 16. sjednice
Gradskog vijeća Grada Senja, održane 31. ožujka 2011. godine Klasa: 021-05/11-01/02,
Ur.br: 2125-03/01-11-02.
Uz poziv za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, vijećnicima je dostavljen
prijedlog dnevnog reda s materijalima, uz mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise od
19. svibnja 2011. godine Klasa: 021-05/11-02/07, Urbroj:2125-03/01-11-03.
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo,
slijedeći
DNEVNI

RED

1. IZVJEŠĆE O RADU ŠPORTSKE DVORANE ROBERT BARBIĆ - BELI S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2010. GODINU
2. IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA
2010. GODINU UZ PROGRAM RADA ZA 2011. GODINU
3. IZVJEŠĆE O RADU RADIO POSTAJE RADIO SENJ d.o.o. S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA
2010. GODINU
4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRADSKOG KOMUNALNOG DRUŠTVA KOMUNALAC, DRUŠTVA
S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 2010. GODINU
5. PRIJEDLOG ANEKSA BR. 1 O UREĐENJU VLASNIČKOPRAVNIH ODNOSA IZMEĐU GRADA
SENJA I GOSPIĆKO-SENJSKE BISKUPIJE
6. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU POVLAŠTENE CIJENE ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ
ZONI « CESTARSKA KUĆA» UZ PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
UŽEG PODRUČJA GRADA SENJA
8. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA
RAZDOBLJE 2012. - 2013. – USKLAĐENJE
9. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA
RAZDOBLJE 2012.-2013. S OBRAZLOŽENJEM
10. PRIJEDLOG ODLUKE O UKLJUČIVANJU GRADA SENJA U PROVEDBENI PROGRAM
IZGRADNJE STANOVA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICAJNE STANOGRADNJE - (POS)
11. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA KUPNJU STANOVA IZ
PROGRAMA DRUŠTVENO POTICAJNE STANOGRADNJE
12. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M. C.
NEHAJEVA SENJ – DAVANJE SUGLASNOSTI
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13. PRIJEDLOG ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANJA S OSNOVA KOMUNALNE NAKNADE PRVI DIO
14. PRIJEDLOG PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2011. GODINU
15. PRIJEDLOG DODATKA BR. 1. UGOVORU O PRIJENOSU UGOVORA - USTUPANJU PRAVA
I OBVEZA OD 17. RUJNA 2010. GODINE
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. IZVJEŠĆE O RADU ŠPORTSKE DVORANE ROBERT BARBIĆ - BELI S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2010. GODINU

Podnositelj predmetnog Izvješća je Športska dvorana Robert Barbić - Beli. O
predmetnom Izvješću Gradonačelnik je raspravljao na Kolegiju, održanom 06. travnja 2011.
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/07, Ur.br: 2125-03/01-11-03
od 19. svibnja 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Darko Gržin, ing., ravnatelj Ustanove, nakon čega
je otvorena rasprava.
Vijećnik Josip Šojat sugerirao je da svako izvješće ustanova čiji je osnivač Grad
Senj treba sadržavati i Izvješće Upravnog vijeća.
Dodatna pojašnjenja dao je Darko Gržin, ing., ravnatelj Športske dvorane Robert
Barbić Beli, ukazavši na činjenicu da je Izvješće ustanove potpisano od strane predsjednika
Upravnog vijeća.
Vijećnik Josip Šojat smatra da materijal nije kompletiran.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno svih 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (11 «ZA», 3 «SUZDRŽANA»), u
predloženom tekstu, donijelo
ZAKLJUČAK
(Klasa: 400-06/11-01/07, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
2. IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA
2010. GODINU UZ PROGRAM RADA ZA 2011. GODINU

Podnositelj predmetnog Izvješća je Savez športova Grada Senja. O predmetnom
Izvješću raspravljao je Gradonačelnik na Kolegiju, održanom 13. travnja 2011. godine. O
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je Željko Biondić, dipl.ing., predsjednik Upravnog
odbora Saveza športova Grada Senja, nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnica Anita Lopac, dipl.oec., ukazala je na činjenicu da financijskog izvješća za
2010. godinu nema, predloživši da se ista skine s dnevnog reda, ukazavši da joj je u
prostorijama Grada Senja rečeno da je ono što je dobila kao vijećnica Gradskog vijeća,
kompletan materijal koji je dostavljen gradskim službama.
Nakon što je Gradonačelnik, u svojstvu predlagatelja povukao prijedlog, sukladno
odredbama članka 59. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja, konstatirano je da
se predmetna točka povlači predlagatelju na doradu, u smislu dopune materijala s
financijskim izvješćem za 2010. godinu.
3. IZVJEŠĆE O RADU RADIO POSTAJE RADIO SENJ d.o.o. S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA
2010. GODINU
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Podnositelj predmetnog Izvješća je radio postaja Radio Senj d.o.o. O predmetnom
Izvješću raspravljao je Gradonačelnik na Kolegiju, održanom 13. travnja 2011. godine. O
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je Gordana Biondić Martić, prof., direktorica i
glavna i odgovorna urednica radio postaje Radio Senj d.o.o., nakon čega je otvorena
rasprava.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje vezano za radijsku djelatnost u svezi
ograničavanja slobode medija, te konstatacije u svezi mijenjanja Skupštine društva kako se
navodi u Izvješću »koja je u tijeku». Vijećnik Josip Šojat ukazao je na činjenicu da je 27.
prosinca 2010. dogovoreno da konferencija za novinare koju je on imao ide u 12,15 h, te
smatra da je, zbog urgencije, ta konferencija puštena u 15,00 h, osvrnuvši se na financijski
dio Izvješća, smatrajući da bi županijski vijećnici trebali uprihodovati sredstva za radio.
Čestitavši direktorici na korektnom Izvješću, vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik
ukazao je na činjenicu da tekuća godina nije završena sa dobiti, istaknuvši vlasničku
strukturu istog. U nastavku sjednice osvrnuo se na financijski gubitak, smatrajući da se stvari
trebaju pokrenuti s mrtve točke.
Istaknuvši da odluku o tome kada će koja emisija biti puštena u eter uvijek donosi
ona u svojstvu glavne i odgovorne urednice radia, Gordana Biondić Martić, prof., direktorica
Radia istaknula je da Radio Senj ima svoju programsku shemu, te da se na radiu ništa ne
dogovara.
Bruno Brozičević, ing. kao predsjednik Nadzornog odbora osvrnuo se na
financijsku situaciju u radiu, istaknuvši da Nadzorni odbor u suradnji s gradonačelnikom
pronaći rješenje.
Istaknuvši da Skupštinu društva čine vlasnici, koji sada nisu u Skupštini,
predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić ukazao je na formiranje Skupštine, te na Zakon o
sprečavanju sukoba interesa kojim dužnosnici ne mogu biti članovi Nadzornih odbora
trgovačkih društava.
Osvrnuvši se na financijski dio Izvješća gradonačelnik Darko Nekić, prof., ukazao
je na činjenicu da će se u ovoj godini morati donijeti teška odluka.
Vijećnik Josip Šojat mišljenja je da radio treba privatizirati tako da posluje
pozitivno, smatrajući da građani imaju pravo na informaciju bez cenzure, navodeći da je
predsjednik Gradskog vijeća i predsjednik Skupštine Radija.
Dodatna pojašnjenja dala je Gordana Biondić Martić, prof. istaknuvši da je fer i
pošteno, kao i emitiranje emisije određeno korektno, bez cenzure, te je razmišljala o tome da
li emisiju kojom se, bez ikakvih dokaza, blati jedna osoba, uopće pustiti u eter, istaknuvši da
ona u 16 godina rada nije doživjela tako nešto.
Istaknuvši da niti jedna promjena Skupštine neće biti donesena bez Gradskog
vijeća gradonačelnik Darko Nekić,prof., ukazao je da po zakonu Skupštinu društva čine
vlasnici.
Vijećnik Josip Filipović,ing. zatražio je pojašnjenje u svezi plaća zaposlenika,
predloživši ukidanje treće smjene.
Dodatna pojašnjenja dala je Gordana Biondić Martić, prof., direktorica, glavna i
odgovorna urednica Radio Senja d.o.o. dodatno pojasnivši programsku shemu radija.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (12 «ZA», 2 «SUZDRŽANA»), u
predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći
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ZAKLJUČAK
(Klasa: 363-02/11-01/04, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRADSKOG KOMUNALNOG DRUŠTVA KOMUNALAC, DRUŠTVA
S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 2010. GODINU

Podnositelj predmetnog Izvješća je GKD Komunalac d.o.o. Senj. O predmetnom
Izvješću raspravljao je Gradonačelnik na Kolegiju, održanom 20. travnja 2011. godine. O
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je Bruno Brozičević, ing., direktor GKD Komunalac d.o.o.
Senj, po pojedinim radnim jedinicama, nakon čega je otvorena rasprava.
Pohvalivši predmetno Izvješće vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing. zatražio je podatke
o 10 najvećih dužnika Komunalca d.o.o. pravnih osoba i obrtnika.
Vijećnik Tomislav Boras ukazao je na dobro poslovanje Društva zatraživši pojašnjenje
u svezi grobalja u Krasnu i Svetom Jurju predloživši popravak rubnjaka, te proširenje ulaska
u parkiralište na Đigi iz pravca Splita, ukazavši na problem bacanja smeća oko kontejnera, te
čišćenje toga, smatrajući da je građane nužno bolje informirati u svezi termina za bacanje
krupnog otpada.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je od pročelnice Ureda Grada odgovor na pitanje tko vodi
Skupštinu GKD Komunalac, odnosno tko je predsjednik Skupštine GKD Komunalac d.o.o.
Senj, ukazavši na odredbe članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća.
Dodatna pojašnjenja dala je pročelnica Ureda Grada Maja Matičić, mag.iur. istaknuvši
da je Skupština društva Gradskog komunalnog društva Komunalac, Gradsko vijeće.
Vijećnik Josip Šojat predložio je da se zbog spriječenosti, vođenje sjednice prepusti
zamjeniku predsjednika, pozivajući se na članak 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja.
U nastavku sjednice smatra da je Izvješće nedostatno, u smislu odluke Skupštine društva o
imenovanju direktora, raspisivanja natječaja, te predmetno Izvješće smatra nezakonitim,
osvrnuvši se na naknade predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva, koje smatra
netočnim, zatraživši pojašnjenje u svezi cesija, kompenzacija u 2010. godini, dug građana,
pravnih subjekata, te koliki su prihodi od montaže i drugih radnji u vodovodu.
Predsjednik Gradskog vijeća ukazao je na istek vremena za izlaganje, a to je sukladno
Poslovniku najviše 5 minuta, međutim vijećnik Josip Šojat nastavio je s izlaganjem, bez
odobrenja predsjednika Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća oduzeo je riječ vijećniku Josipu Šojatu, prekinuo je
sjednicu i odredio pauzu u trajanju od 5 minuta.
Nakon pauze, predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić, ukazao je na odredbe članka
64. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja Grada Senja, izrekavši vijećniku Josipu Šojatu o
p o m e n u, nakon čega je uslijedila rasprava o predmetnoj točki dnevnog reda.
Vijećnik Josip Filipović, ing. zatražio je pojašnjenje u svezi troškova vezanih za
oštećenje pomorskog cjevovoda, str. 6 Izvješća, koliko je to oštećenje, kolika su materijalna
sredstva, koliko je radnika zaposleno u čistoći, koliko se uložilo ove godine u izgled
parkirališta na Đigi, osvrnuvši se na cijene u zimskom periodu, zatraživši pojašnjenje cijene
parkirališta u ljetnom periodu.
Dodatna pojašnjenja dao je Bruno Brozičević, ing., pozvavši vijećnika Blaževića, dipl.
ing., da odmah sutra do 10,00 sati u računovodstvu tvrtke izvrši uvid u 10 najvećih dužnika,
istaknuvši da je u 2010. godini poslano 800 opomena, 140 ovrha, niti jedan dug nije zastario,
te da, uz utuženje, ima privrednika kojima je voda isključena. U nastavku sjednice direktor
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GKD Komunalac d.o.o. Senj pojasnio je ulaganja u tržnicu i parkiralište na Đigi, te akcije u
svezi krupnog otpada, kao i troškove u svezi oštećenja pomorskog cjevovoda. U nastavku
sjednice direktor GKD Komunalac d.o.o. Senj Bruno Brozičević, ing., pojasnio je da će se
pitanje Skupštine razriješiti sukladno zakonu, istaknuvši da sve inspekcije nisu uočile
nedostatke u svezi poslovanja tvrtke, naglasivši da se tvrtka vodi sukladno Zakonu o
trgovačkim društvima («NN» 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 - Odluka USRH,118/03,107/07
146/08,137/09) ukazavši da je u svim komunalnim društvima okolnih gradova gradonačelnik
Skupština društva.
Vijećnik Josip Filipović, ing. zatražio je pojašnjenje u svezi radne jedinice parkiralište,
troškova u svezi istog.
Dodatna pojašnjenja u svezi parkirališta direktor Bruno Brozičević, ing., ukazao je da
je cjenik usluga parkirališta javan, istaknut na samom parkiralištu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić ukazao je na nedolično ponašanje vijećnika
Josipa Šojata koji uz izrazito drsko ponašanje, iznosi neistine i laži, te krši odredbe Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Senja, u nastavku sjednice dodatno pojasnivši da je ovo Gradsko
vijeće donijelo odluku o imenovanju njega, kao predsjednika Gradskog vijeća, kao i
predsjednika Nadzornog odbora GKD Komunalac d.o.o. Senj, naglasivši da su njegova
ukupna primanja od strane Grada i Komunalca 3.610,00 kuna.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., ukazavši na Zakon o
sprečavanju sukoba interesa kojim zamjenik gradonačelnik ne može biti član Nadzornog
odbora, najavivši za jednu od idućih sjednica Vijeća usklađenje cjelokupnog poslovanja
društva, istaknuvši da će Grad pomoći investicijski ciklus GKD Komunalac d.o.o. Senj.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (11 «ZA», 3»PROTIV»), u
predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
5. 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 11. svibnja 2011. godine. O predmetnom aneksu raspravljao je Odbor za
Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši da
naknadni razgovori nisu doveli do nekih pomaka, nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnica Anita Lopac, dipl.oec., zatražila je pojašnjenje kako se misli obvezati
Gospićko-senjska biskupija vezano na članak 6. stavka 3.
Vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik zatražio je pojašnjenje da li je na tom gradskom
području tržišna cijena građ. zemljišta 75 E/m2, te zašto se nije razgovarano o 10 %
kapaciteta.
Istaknuvši da Biskupija ne odustaje od cijene, koja je nešto viša od one po kojoj Grad
prodaje građ. zemljište, gradonačelnik Darko Nekić, prof. dodatno je pojasnio navedeno.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 1 »PROTIV», 4
»SUZDRŽANA») , u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2125-03/01-11-04)
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6. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU POVLAŠTENE CIJENE ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ
ZONI « CESTARSKA KUĆA» UZ PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 11. svibnja 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., istaknuvši da su
vijećnici na klupe dobili dopis Udruženja obrtnika Senj od 17.05.2011. Ur.br. 40/2-2011.
vezano za sastanak koji je s obrtnicima održan 16.05.2011. u hotelu «Libra», u nastavku
sjednice pročitavši isti, naglasivši i predloživši Vijeću da se predložene točke pod red. br.
1.,2.,3., i 5. usvoje u cijelosti, a da se pod točkom 4. prednost da pojedinim djelatnostima,
ali ne na predloženi način, već da se namjene ograniče na sadržaje koji nisu prodajni,
trgovački i sl., već da se djelatnosti navedu prema I. prijedlogu.
Podržavši prijedloge gradonačelnika, vijećnik Josip Šojat predložio je da privrednici s
područja Grada budu dodatno zaštićeni, osvrnuvši se na posebne uvjete pod toč.2.3.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši da će
najskuplje zemljište u poslovnoj zoni iznositi 30.000,00 kuna.
Vijećnik Josip Filipović, ing. zatražio je pojašnjenje pod toč.5., o kojoj se infrastrukturi
radi.
Istaknuvši da je vijećnik o navedenom dobio pisani odgovor, Gradonačelnik Darko
Nekić, prof., istaknuo je da će se stvarna cijena pokazati na natječaju, o čemu će vijećnici
biti obaviješteni.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, uz prihvaćanje u cijelosti toč. 1. 2.,3. 5., a toč. 4.
djelomično, u skladu sa Zakonom, većinom glasova ( 13 «ZA», 1 «SUZDRŽAN») usvojilo
predložene izmjene, te isti u cjelokupnom tekstu, većinom glasova (13 «ZA»,1
«SUZDRŽAN»), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2125-03/01-11-05)
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
UŽEG PODRUČJA GRADA SENJA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 11. svibnja 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 Josip Šojat zatražio je pojašnjenje o tome kako je odluka o prodaji donesena
ranije, a sada se donosi izmjena plana, uz napomenu da pojašnjenje traži od pravnika.
Obzirom da nema pravnika zaduženog za navedenu točku predsjednik Gradskog vijeća
najavio je odgovor, u pisanom obliku.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (13«ZA», 1 «SUZDRŽAN»), u predloženom
tekstu, usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UŽEG PODRUČJA
GRADA SENJA
(Klasa: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2125-03/01-11-06)
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8. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA
RAZDOBLJE 2012. - 2013. – USKLAĐENJE

Predlagatelj predmetnog Prijedloga izmjena i dopuna plana razvojnih programa Grada
Senja za razdoblje 2012.-2013. je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na Kolegiju,
održanom 11. svibnja 2011. godine. O predmetnom prijedlogu izmjena i dopuna plana
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2013. –
USKLAĐENJE
(Klasa: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2125-03/01-11-07)
9. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA
RAZDOBLJE 2012.-2013. S OBRAZLOŽENJEM

Predlagatelj predmetnog Prijedloga izmjena i dopuna projekcije Proračuna Grada
Senja za razdoblje 2012.-2013. s obrazloženjem je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na Kolegiju, održanom 11. svibnja 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu izmjena i dopuna
projekcije Proračuna Grada Senja za razdoblje 2012.-2013. godine raspravljao je Odbor za
Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje, nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeće
IZMJENA I DOPUNE
PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2012.-2013. S OBRAZLOŽENJEM
(Klasa: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2125-03/01-11-08)
10. PRIJEDLOG ODLUKE O UKLJUČIVANJU GRADA SENJA U PROVEDBENI PROGRAM
IZGRADNJE STANOVA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICAJNE STANOGRADNJE - (POS)

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 11. svibnja 2011. 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.
Vijećnica Anita Lopac, dipl.oec., zatražila se pojašnjenje da li će se budući stanovi
graditi istim tempom kao i oni od Tehnike ispod Konzuma i oni na Fortici.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje članka 2. Prijedloga odluke te smatra
da istom treba utvrditi uređenje okoliša.
Istaknuvši da se isto regulira pravilima APN-a, dodatna pojašnjenja je dao Nikica
Dizdar, dipl.oec., voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, malo i srednje
poduzetništvo istaknuvši da je obveza Grada davanje zemljišta, izgradnja infrastrukture i
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priključke na istu, te uređenje okoliša, što predstavlja zadnju fazu ovog projekta, dodatno
pojasnivši natječajni postupak i utvrđivanje liste prvenstva.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu,
donijelo, slijedeću
ODLUKU
O UKLJUČIVANJU GRADA SENJA U PROVEDBENI PROGRAM IZGRADNJE STANOVA PO
PROGRAMU DRUŠTVENO POTICAJNE STANOGRADNJE - (POS)
(Klasa: 363-02/11-01/05, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
11. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA KUPNJU STANOVA IZ
PROGRAMA DRUŠTVENO POTICAJNE STANOGRADNJE

Predlagatelj Prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz
programa društveno poticajne stanogradnje je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na
Kolegiju, održanom 11. svibnja 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.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU
O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO
POTICAJNE STANOGRADNJE
(Klasa: 363-02/11-01/05, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
12. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M. C.
NEHAJEVA SENJ – DAVANJE SUGLASNOSTI

Predlagatelj Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta M. C.
Nehajeva Senja je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 11.
svibnja 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog
učilišta M. C. Nehajeva Senj raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom
podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 363-02/11-01/05, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
13. PRIJEDLOG ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANJA S OSNOVA KOMUNALNE NAKNADE PRVI DIO

Podnositelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 04. svibnja 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.
Vijećnik Josip Šojat, podržao je navedeni prijedlog otpisa, istaknuvši da problem
vidi u lobiranju izvršne i zakonodavne vlasti prema nekim poduzetnicima, koji pričinjavaju
štete Gradu Senju, koji stopiraju projekte Grada Senja.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., zatražio je od vijećnika Josipa Šojata podatke u
smislu tko za koga lobira.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 940-03/11-01/02, Urbroj: 2125-03/01-11-05)
14. PRIJEDLOG PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2011. GODINU

Predlagatelj predmetnog Prijedloga plana sredstava spomeničke rente za 2011.
godinu je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 11. svibnja 2011.
godine. O predmetnom Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
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.
Vijećnica Anita Lopac, dipl.oec., zatražila je pojašnjenje koliko je u konačnici
koštala kula Lipica, da li je probijen troškovnik po ponudi iz natječaja.
Istaknuvši da za sada troškovnik nije probijen Gradonačelnik Darko Nekić, prof., je
naglasio da Grad čeka da nadzorni inženjer dostavi okončanu situaciju, uz napomenu da je
rok za izvođenje radova 01.06.2011., najavivši odgovor u pisanom obliku za iduću sjednicu
Vijeća.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, većinom glasova (13 «ZA», 1 «SUZDRŽAN), u
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
PLAN RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2011. GODINU
(Klasa: 940-01/11-04-02, Urbroj: 2125-03/01-11-04)
15. PRIJEDLOG DODATKA BR. 1. UGOVORU O PRIJENOSU UGOVORA - USTUPANJU PRAVA
I OBVEZA OD 17. RUJNA 2010. GODINE

Predlagatelj Prijedloga dodatka br. 1. Ugovoru o prijenosu ugovora - ustupanju
prava i obveza od 17. rujna 2010. godine je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na
Kolegiju, održanom 11. svibnja 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu Dodatka br. 1.
Ugovoru o prijenosu Ugovora – ustupanju prava i obveza od 17. rujna 2010. godine
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 smatra da Stručne službe Grada imaju
problema oko sastavljanja istih iz razloga što se često ide u izmjene ugovora.
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Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje u svezi probnog rada vjetrenjača, da li
isti ulazi u prihod grada, te pojašnjenje firma Selan se nalazi u prostorijama vijeća MO Krivi
Put od 2008. godine, zanima ga da li su do danas podmirena sva dugovanja.
Istaknuvši da je 15.12. 2010. godine dobivena uporabna dozvola za što je Gradu
isplaćeno 60.000,00 kuna, a za 2011. godinu nužna je bila ova izmjena ugovora u smislu
mjesečnog plaćanja prihoda Gradu.
Vijećnik Josip Šojat pojasnio je 2. pitanje zatraživši, u pisanom obliku, odgovor na
idućoj sjednici.
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: 061-01/11-01/03, Urbroj: 2125-03/01-11-04)

Sjednica je zaključena oko 21,30 sati.
Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Nekić
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