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ZAPISNIK
18. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 21. srpnja 2011. godine s
početkom u 18,00 sati u prostorijama HEP-a u Senju, Obala dr. Franje Tuđmana 2.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 18. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nije nazočan; Krešimir Blažević, dipl.ing. i Mile Šojat.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća uvodno pozdravio gradske vijećnike,
izvjestitelje, gradonačelnika i njegove suradnike, te predstavnike medija otvorio je sjednicu
Gradskog vijeća Grada Senja, te je predsjedavao istoj obrazloživši zašto sjednica Gradskog
vijeća danas neće biti direktno u eteru.
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 pravnog tima, stručnih službi grada
, te i dalje inzistira na pisanom odgovoru odvjetnika Grada gosp. Begonje. Isto tako izrazio je
nezadovoljstvo odgovorom u svezi donošenja odluke o prodaji i odluke o izradi izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja užeg područja grada, zatraživši, u pisanom obliku,
kopiju odluke Gradskog vijeća od 02. ožujka i presliku ugovora koji je potpisan s
Autotransom d.d.
Vijećnik Josip Filipović, ing., izrazio je nezadovoljstvo odgovorom na pitanje postavljeno u
svezi popisa projekata i dozvola koje su za iste dobivene.
U nastavku sjednice Gradonačelnik Darko Nekić, prof., je naglasio da navedeni projekti
iziskuju značajna financijska sredstva koja odjednom nije moguće osigurati, naglasivši da u
ovom trenutku Grad ima osam građ. dozvola, a ispisane su još dvije, za poslovnu zonu
Cestarska kuća i za Dom za stare i nemoćne osobe.
Vijećnica Anita Lopac, dipl.oec., zatražila je pojašnjenje odgovora u svezi utroška sredstava
za kulu Lipicu. Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Nekić, prof, istaknuvši da je , u
međuvremenu, donesena odluka da se s izvođačem radova na sanaciji kule Lipice raskida
ugovor, obzirom da radovi nisu na vrijeme izvedeni.
Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Željka Nekića da se pitanje na koje je dan
odgovor, ukoliko vijećnik nije nazočan na samoj sjednici, ne prolongira za iduću sjednicu,
istaknuo je da isto nije regulirano Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Senja, pozvavši
vijećnike da glasuju o istom. U nastavku sjednice Vijeće je, većinom glasova (8 «ZA», 5
«PROTIV») usvojilo navedeni prijedlog, uz napomenu da se na taj način ne umanjuju prava
vijećnika.
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA
Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja
prije prelaska na dnevni red sjednice, članovi Gradskog vijeća mogu postavljati pitanja, tražiti
obavijesti i davati prijedloge, neovisno o točkama dnevnog reda, uz naznaku kome ih
upućuju, usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradskog vijeća.
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DEAN ORLIĆ
1. Lift za invalide? Naime, prije nekih godinu i pol, odnosno u ožujku 2010. godine
gradonačelnik je zajedno sa direktorom Komunalca gosp. Brunom Brozičevićem, ing, obećao
(dokaz članak u «Novom listu» dana 18.03.2010.) da će u Senju postaviti i osposobiti lift za
invalide na Škveru. Dio sredstava je osiguralo Ministarstvo turizma u sklopu projekta
«Turizam bez zapreka», a dio iz Proračuna Grada. Kako znamo da u Senju postoji određeni
broj invalida kako civilnih tako i radnih zanima me što je to zapelo? Naime, prema mojim
saznanjima lift za invalide postavljen je u travnju 2010. g., te od tada stoji spremljen u
Komunalcu. Žalosno je da prolazi druga sezona, drugo ljeto nakon vašeg obećanja gosp.
gradonačelniče invalidima, a lift još uvijek nije u funkciji. Vjerojatno je već istekla garancija,
a da nijedanput nije upotrijebljen. Neke od razloga za koje sam čuo zašto taj lift nije u
funkciji je navodno da nema vode, jer se voda potrebna za pokretanje tog lifta nalazi na
nekih 10-15 m od mjesta koje je predviđeno za postavljanje lifta. Mislim da to ne bi smio biti
problem, te me zanima da mi kažete u čemu je problem, kako ga namjeravate riješiti, te
točno datum kada predviđate postavljanje lifta!
2. Međunarodna suradnja Grada Senja! Čuo sam u gradu, uspio sam saznati neke stvari, jer
toga nema nigdje, teško je doći do informacije. Grad je pred nekih 10-15 dana bio u posjetu
Poljskom gradu Wielun, koji je trajao nekih 4-5 dana. Ispravite me ako griješim jer stvarno
podatke je teško dobiti. Na web stranici Grada Senja koja je za svaku pohvalu, mogu se
vidjeti sve aktivnosti gradonačelnika, međutim o posjetu Wielunu nema niti riječi, a kamo li
slike. Žalosno je da ja, a vjerujem da i veliki dio gradskih vijećnika saznanja o tom posjetu
dobivamo na ulici, a da ne govorim o tome da nas je netko trebao pitati želimo li biti u
delegaciji grada, jer ipak predstavljamo dio građana Grada Senja. Kome se to sviđalo, a
kome ne ! Da ne dužim, zanima me nekoliko informacija za taj izlet. Koliko je financijski taj
izlet opteretio Proračun Grada Senja , koliko je bilo djelatnika grada, da li su dobili dnevnice,
ako nisu da li su koristili godišnji odmor. Želio bi dobiti informaciju da li su uspostavljeni
ikakvi gospodarski kontakti ili se radilo o čistom izletničkom turizmu. Te na kraju, volio bi da
mi se dostavi popis svih učesnika tog izleta, uz napomenu da traži odgovor u pisanom obliku.
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Darko Nekić, prof., je naglasio da će se odgovor zatražiti i
od Komunalca, a ono što je njemu poznato je to da je problem s vodom, odnosno s pritiskom
vode koji je potreban da se taj lift stavi u funkciju. Kako su me iz Komunalca izvijestili nije
problem u duljini cijevi nego u pritisku koji je potrebno osigurati kako bi se taj lift stavio u
funkciju. Obzirom da je grad čekao građ. dozvolu za uređenje Škvera, iz izvješća koje je
dostavljeno vijećniku Filipoviću, ing. ta građ. dozvola izdana je u lipnju ove godine, stoga je
grad u suradnji s Komunalcem zaključio da se pričeka s ugradnjom lifta obzirom da se planira
na tom dijelu izvršiti rekonstrukcija vodovodne mreže. Gradonačelnik je istaknuo da je lift
pohranjen u Komunalcu te će isti biti stavljen u funkciju čim se riješi pitanje vode, odnosno
kada se omogući dovoljan pritisak za funkcioniranje istog. Kada će biti točan datum
postavljanja ne može reći, jer isto ovisi o prethodno navedenim radovima, naglasivši da u
ovoj godini za navedeno nisu osigurana sredstva u proračunu, ali će se isto predvidjeti
Proračunom Grada Senja za 2012. godinu.
U svezi 2. pitanja gradonačelnik je naglasio da se svake godine u okviru proračunskih
sredstava predviđaju sredstva i za međunarodnu suradnju, suradnju s gradovima prijateljima
u koji spada i grad Wielun u Poljskoj. Ove godine grad Wielun je pozvao u posjet našu školu,
školsku delegaciju i Grad Senj se obvezao da će osigurati isključivo autobus za prijevoz do
Wieluna, što je podmireno iz sredstava namijenjenih za međunarodnu suradnju. Dakle, nitko
nije dobio nikakve dnevnice, s tim da je škola odredila delegaciju sa svoje strane.
Gradonačelnik je istaknuo da je u toj delegaciji bilo 6 učiteljica i učitelja iz OŠ u Senju, koji su
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imali poziv još prošle godine, ali se posjet nije realizirao zbog nedostatka sredstava. Istaknuo
je da se ne radi o izletu, već se suradnja sa svakim gradom zasniva na nekoliko postulata, a
to je gospodarska, kulturna, športska suradnja, te svaki drugi oblik suradnje s našim
gradovima prijateljima. Naglašeno je da su u Poljskoj bili organizirani i radni sastanci i oni
vezani za turizam, što se može jako dobro primijetiti obzirom da je broj posjetitelja iz tog
područja Poljske povećan, upravo zahvaljujući toj suradnju i uspostavljenim kontaktima, što
će se vidjeti i za karneval kada će jedna grupa iz Poljske posjetiti Grad Senj, a bit će
smještena u osnovnoj školi. Istaknuto je da postoji dobra i redovita suradnja sa udrugom
koja se zove Jadransko-hrvatska, a koju su Poljaci osnovali s ciljem promicanja Grada Senja
na Poljsko tržište, uz napomenu da se o svakom posjetu delegacije Grada vodi evidencija
popraćena fotografijama za razdoblje od 2000. g. do danas. Gradonačelnik je naglasio da
nitko nije dobio dnevnice, trošak grada je bio trošak prijevoza, dok su sve ostale troškove
snosili domaćini. U svezi pitanja tko je odredio sastav delegacije, istaknuo je da je to učinio
on i predsjednik Gradskog vijeća koji je ujedno i predsjednik Odbora za međugradsku
suradnju , u čemu on ne vidi ništa sporno, dakle gradska delegacija je bila pratnja školskoj
delegaciji, koja je bila pozvana u Wielun, istaknuvši da je službenu delegaciju Grada uvijek
do sada sastavljala izvršna i zakonodavna vlast koja je u tom trenutku bila na vlasti.
U svezi 1. pitanja vijećnik Orlić, struč. spec. eec. komentirao je kako ne vidi u čemu je
problem i zanima ga kada će lift za invalide biti postavljen, dok je u svezi 2. pitanja, u
pisanom obliku, zatražio popis osoba koje su posjetile Grad Wielun.
ANITA LOPAC
1.Obzirom da vidim da je ovo ljeto bogato sadržajima u gradu, između ostalog imamo i
lunapark, zanima me kome je lunapark platio najam za zemljište gdje se nalazi, a isto tako
me zanima s obzirom na sadašnjeg vlasnika, da li je to zemljište prodano po starom ili po
novom prostornom planu vezano za izgradnju autobusne stanice?
Gradonačelnik Nekić, prof., najavio je odgovor u pisanom obliku.
Sjednici je pristupio vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing.
TOMISLAV BORAS
1. Grupa iznajmljivača postavlja pitanje u svezi regulacije tzv. «hvataća» stranaca na
neprimjerenim mjestima kao što je magistrala, centar grada i sl. Uz sebe imam Zakon o
ugostiteljstvu i djelatnosti pročitavši, u nastavku sjednice, članak 28. istog. Mišljenja je da bi
Grad trebao donijeti odluku na koji način to izregulirati, naime svjedoci smo niz neugodnih
situacija, lovljenja po cesti i u centru grada. Svjestan sam da to nije samo naš problem već je
to problem na cijelom Jadranu.
Istaknuvši da je to problem na cijelom području RH, a nedavno se iz dnevnog tiska moglo
pročitati da takav problem ima i Crikvenica, gradonačelnik Darko Nekić,prof. naglasio je da
se postavlja pitanje u čijoj je nadležnosti kažnjavanje ljudi koji se bave tzv »lovom» na
turiste. Istaknuo je da grad nema mehanizam na temelju kojeg bi te ljude mogao kažnjavati
na bilo koji način. Istaknuo je da te ljude ne može kažnjavati komunalno redarstvo,
naglasivši da je problem bio stavljen pod kontrolom u vrijeme kada je postojala dobra
suradnja sa Državnim inspektoratom, tadašnjim inspektorom pok. Uzelcem, istaknuvši da isti
problem postoji i sa prodajom sireva na području od Senja do Žute Lokve, grad nema druge
mehanizme osim novčanog kažnjavanja tih ljudi s 1.000,00 kuna kazne.
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JOSIP FILIPOVIĆ
1. Pitanja u svezi cijelog mandata dok sam tu vijećnik. Bilo je postavljeno od nas oporbe, bila
su postavljena pitanja, bili su odgovori, ljudi su bili zadovoljni s odgovorom, međutim od tih
odgovora na koncu nema ništa, nema nikakvih rezultata, barem većina. Sva pitanja, npr.
table samo su tri postavljene, a ja sam vidio samo jednu, gosp. Boras je postavio pitanje u
svezi kućica kod restorana Martina, nisam čuo što je napravljeno od toga, kućice su i dalje
tamo, a plus toga na magistrali od Senja prema Jablancu ne može se niti parkirati jer su ta
ugibališta onećišćena, trebao bi Grad i Komunalac poraditi na tome da se ista očiste. Pitanje
je postavljeno gradonačelniku.
Istaknuvši da se radi o državnoj cesti gradonačelnik Nekić, prof. je najavio da će se isto
pitanje uputiti Hrvatskim cestama, naglasivši da isto nije u nadležnosti grada. U svezi
oglasnih ploča gradonačelnik je naglasio da su postavljene one koje su bile i naručene, a
pročelnik Bilović, dipl.iur., može reći na kojim lokacijama. U svezi kućica ukazao je na upravni
postupak koji se vodi, a koji je njemu kao inspektoru poznat. Naime, komunalno redarstvo
je provelo upravni postupak, izdalo rješenja, te na ta rješenja stranka ima pravo žalbe,
postupak je u tijeku. Gradonačelnik je naglasio da bi on postavio pitanje u svezi sanacije zida
u Ulici Petra Kružića, zašto na 2. požurnicu Grada nitko ne odgovora, ništa se po tom pitanju
ne poduzima. Svjestan je da vijećnik Filipović, ing. kao inspektor pozna upravni postupak,
stoga ga čudi postavljanje ovakvog pitanja.
DEAN BABIĆ
1. Održavanje postojeće komunalne infrastrukture vezano za održavanje stepenica koje
vode na Trbušnjak od «Kave» dolje do kupališta, za stepenice u Ulici Damira Tomljanovića
Gavrana, tj. od Bunjevačke ceste koje vode prema Ulici P. Kružića, dvoje stepenica koje vode
od Ulice I. Lenkovića na Ulicu N. Jurišića, na rukohvate u Ulicama Kozjak, N. Jurišića i I.
Lenkovića. Očito je da se te stepenice i rukohvati ne održavaju, da se ne farbaju, te da je
jedan dio istih u lošem stanju, da su poneke stepenice i podesti već počeli propadati što
predstavlja opasnost za građane Grada.
Pitam gradonačelnika, zašto se po tom pitanju ništa ne poduzima, na njihovom osnovnom
održavanju i kada i u kom vremenu se misli nešto i učiniti? S tim u svezi je ono moje pitanje
prije nekoliko sjednica vezano za postavljanje tih istih rukohvata zbog zime, leda i bure koja
tuče u Ul. I. Lenkovića od broja 35 do 53 i postavljanje prometnog ogledala na križanju Ulice
D. Tomljanovića Gavrana i I. Lenkovića preko puta mesnice, ni to do sada nismo riješili.
2. pitanje je vezano za dopis koji sam dobio od nezadovoljnog građana iz centra Grada.
Svjedoci smo u prethodna tri dana da se svako jutro u pola 5 centar Grada budi jer vozilo
Komunalca vrši odvoz smeća, uz buku tehnički neispravnog vozila. Da li je moguće da
Komunalac d.o.o. vrši odvoz smeća u neko drugo vrijeme i uz tehnički ispravno vozilo?
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Nekić, prof., je naglasio da je nemoguće sve popraviti,
postoje prioriteti, dok je u svezi 2. pitanja naglasio da će se odgovor na navedeno pitanje
zatražiti od GKD Komunalac d.o.o.
JOSIP ŠOJAT
1. Deponij u Svetom Jurju, imamo građ. dozvolu, tražim da se osnuje Povjerenstvo i da
se žurno krene u rješavanje navedenog problema!
2. Spomenik Hrvatskim braniteljima, 16. godina je od završetka Domovinskog rata, a
Grad Senj nema spomenika braniteljima, imam saznanja da je sudski spor završen,
stoga pitam kada će se krenuti s realizacijom spomenika?
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Nekić, prof., je naglasio da se navedeni problem neće
riješiti dok županijski sud ne donese presudu, što je naglasio i priliko nedavnog posjeta
Vijeću mjesnog odbora Sveti Juraj. U svezi 2. pitanja istaknuo je da je u svezi navedenog

5

donesena prvostupanjska odluka, istaknuvši da Grad bez pravomoćno okončanog sudskog
spora neće moći započeti sa izgradnjom spomenika braniteljima Domovinskog rata.
Vijećnik Josip Šojat izrazio je nezadovoljstvo odgovorima, zatraživši podršku vijećnika
da se u svezi 1. pitanja otvori jedna tematska sjednica, u cilju iznalaženja nekog rješenja.
Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof.
ŽELJKO NEKIĆ
1. Nadogradnja Osnovne škole je krenula, stoga će od jeseni svi osnovnoškolci biti u jednoj
smjeni, što je s prometom, promet treba riješiti jednosmjernom ulicom zajedno sa Ulicom S.
S. Kranjčevića uz prijedlog izrade studije glavne raskrsnice u Gradu u suradnji s Hrvatskim
cestama, da li će se ista realizirati u ovoj godini ?
2. Prijedlog je da se obavijeste svi vlasnici, Ministarstvo pravosuđa, zgrada suda je u vrlo
lošem stanju, u prizemlju su dva poslovna prostora koja nisu stavljena u funkciju, zgrada
Biskupije, zgrada PP Senj, dakle prijedlog je da se svi vlasnici obavijeste o stanju njihove
imovine.
Gradonačelnik Nekić, prof. je u svezi 1. pitanja naglasio da će se u Proračunu Grada Senja za
2012. godinu predvidjeti i sredstva za izradu sveobuhvatne studije kojom će se riješiti pitanje
prometa i parkiranja, a time i Ulice S. Radića. U svezi 2. pitanja naglasio je da je Grad Senj
izvršio sve obveze, snosi 25 % troškova, Županijska uprava za ceste očitovala se na način da
će snositi 25 % troškova, uz napomenu da se još čeka, očitovanje Hrvatskih cesta. U svezi 2.
pitanja Gradonačelnik je predložio da Gradsko vijeće u tom smislu donese odluku, koja će
imati težinu u odnosu na odluku gradonačelnika.
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće je jednoglasno (14 «ZA»), bez
primjedbi, u predloženom tekstu, usvojilo Zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja,
održane 19. svibnja 2011. godine Klasa: 021-05/11-01/03, Ur.br: 2125-03/01-11-02.
Uz poziv za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, vijećnicima je dostavljen
prijedlog dnevnog reda s materijalima, uz mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise od
21. srpnja 2011. godine Klasa: 021-05/11-02/09, Urbroj:2125-03/01-11-03.
U nastavku sjednice Vijeće je većinom glasova (8«ZA», 6»PROTIV») usvojilo prijedlog
predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika kao predlagatelja da se predložena točka pod
red. br. 15. pod nazivom «Prijedlog procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Senja» razmotri
kao točka 1. obzirom da je izvjestitelj, ovdje prisutan, predstavnik tvrtke NW-wind d.o.o.
gosp. Nenad Vidović, mag. politologije iz Varaždina, te prijedlog izmjene naziva toč.4. koja
sada glasi «Informacija o stanju zdravstva na području Grada Senja», te prijedlog da se
predložena točka pod rednim brojem 11. «Prijedlog odluke o grobljima» izostavi, obzirom da
je predlagatelj navedeni prijedlog povukao. Na taj način predložena točka 1. pod nazivom
«Izvješće o radu Saveza športova Grada Senja s financijskim izvješćem za 2010. godinu uz
program rada za 2011. godinu» postaje točkom 2. i tako dalje redom. Vijeće je, u nastavku
sjednice, u predloženom tekstu, u cijelosti (8»ZA», 6»PROTIV») usvojilo, slijedeći
DNEVNI

RED

1. PRIJEDLOG PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH
DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA SENJA
2. IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA
2010. GODINU UZ PROGRAM RADA ZA 2011. GODINU
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3. IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA SENJA I DVD-a ZA 2010. GODINU
UZ FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA ZA 2011. GODINU
4. INFORMACIJA O STANJU ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA SENJA
5. PRIJEDLOG I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU UZ
OBRAZLOŽENJE
6. PRIJEDLOG I IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2011. GODINU
7. PRIJEDLOG I IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2011. GODINU
8. PRIJEDLOG USKLAĐENJA ZA 2011. GODINU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE OD 2011. - 2013. GODINE
9. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA
PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI «CESTARSKA KUĆA» U
SENJU
10. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO JAVNOM NATJEČAJU
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA –
ASFALTIRANJE MAKADAMSKIH PROMETNICA, NOGOSTUPA I PARKIRALIŠTA NA
PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 2011. – 2013. GODINE KOJI JE OBJAVLJEN
U NOVOM LISTU DANA 19. LIPANJA 2011. GODINE
11. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA DAVANJE KONCESIJE
ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA
12. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU ULICA ZA NOVOFORMIRANA NASELJA
13. PRIJEDLOG ZA OTPIS POTRAŽIVANJA S OSNOVA KOMUNALNE NAKNADE – OD
DRUGOG DO ŠESTOG DIJELA
14. PRIJEDLOG UGOVORA O FINANCIRANJU IZRADE PARCIJALNE IZMJENE I DOPUNE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA RADI IZGRADNJE POSLOVNE
GRAĐEVINE TRGOVAČKE NAMJENE
15. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2011. GODINE
16. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU GRADSKE
KNJIŽNICE SENJ
17. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE STATUTA GRADSKE KNJIŽNICE SENJ – DAVANJE
SUGLASNOSTI
18. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU SKUPŠTINE RAZVOJNE AGENCIJE SENJ d.o.o.
19. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU SKUPŠTINE GRADSKOG KOMUNALNOG
DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o. SENJ
20. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU SKUPŠTINE RADIO SENJA d.o.o.
21. PRIJEDLOG KONAČNOG SPORAZUMA O RJEŠAVANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBVEZA
IZMEĐU GRADA SENJA I VIPnet d.o.o. ZAGREB
22. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI ZAKLJUČKA O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. PRIJEDLOG PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH
DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA SENJA

Predlagatelj Prijedloga procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Senja je gradonačelnik koji
je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 6. srpnja 2011. godine. O predmetnom
Prijedlogu procjene raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/09, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 21. srpnja
2011.
Uvodno obrazloženje podnio je direktor tvrtke NW-wind d.o.o. iz Varaždina koja je
izradila predmetnu procjenu gosp. Nenad Vidović, mag. politologije, nakon čega je otvorena
rasprava.
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Vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik mišljenja je da je i gosp. Vidović, u dobivenim
materijalima trebao biti naveden kao izvjestitelj, smatra da se ne poštuje procedura, uz
napomenu da istu podržava.
Vijećnica Mira Nekić Lopac, dr. med. osvrnula se na tri područne ambulante, što
nije tako, Dom zdravlja Senj sa sjedištem u Senju ima više od 3 područne ambulante, radi se
o tome kada liječnik dolazi pacijentu jednom tjedno, na 4-5 sati.
Vijećnik Tomislav Boras osvrnuo se na benzinske postaje u gradu, zatraživši
pojašnjenje nadležnosti ove tvrtke, mišljenja je da bi trebalo izmjestiti benzinsku postaju u
Gradu.
Dodatna pojašnjenja dao je predstavnik tvrtke NW-wind d.o.o. istaknuvši
nadležnost tvrtke.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno svih 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu,
donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 810-01/11-01/03, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
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.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., zatražio je pojašnjenje utroška sredstava
koje Grad Senja preko Saveza športova daje klubovima, pitanje je da li se želi amaterski ili
profesionalni šport, osvrnuvši se na utakmice mlađeg naraštaja, smatra da bi trebalo platiti
domaće ljude, senjsku djecu, smatrajući da bi uz ovo izvješće trebala ići i financijska izvješća
klubova.
Vijećnica Anita Lopac, dipl.oec. zatražila je pojašnjenje troškova reprezentacije,
intelektualnih usluga i nagrada, te naknada za prijevoz.
Dodatna pojašnjenja dao je Željko Biondić, dipl.ing., predsjednik Upravnog odbora
Saveza športova Grada Senja.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 3 »PROTIV», 1
«SUZDRŽAN»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 021-05/11-01/04, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
3. IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA SENJA I DVD-a ZA 2010. GODINU
UZ FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA ZA 2011. GODINU

Podnositelj predmetnog Izvješća je Vatrogasna zajednica Grada Senja. O
predmetnom Izvješću raspravljao je Gradonačelnik na Kolegiju, održanom 1. lipnja 2011.
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.

8

Uvodno obrazloženje podnio je Branko Mudrovčić, tajnik VZGS, 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, usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 214-01/11-01/07, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
4. INFORMACIJA O STANJU ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA SENJA

Podnositelj predmetne Informacije je Dom zdravlja Senj. O predmetnoj Informaciji
raspravljao je Gradonačelnik na Kolegiju, održanom 1. lipnja 2011. godine. O predmetnoj
Informaciji raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom
vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je Ana Šojat, dipl.oec., predsjednica Upravnog vijeća
Doma zdravlja Senj, nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Tomislav Boras osvrnuo se na stanje objekata i opreme.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje u svezi protočnosti hidranata, da li
udovoljavaju zakonskim uvjetima.
Dodatna pojašnjenja dala je Mira Nekić Lopac, dr.med., ravnateljica Doma zdravlja
Senj.
Uvodno konstatirajući da se o predmetnoj Informaciji neće glasovati Vijeće je prešlo
na slijedeću točku dnevnog reda.
5. PRIJEDLOG I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU UZ
OBRAZLOŽENJE

Predlagatelj predmetnog Prijedloga I izmjena i dopuna Proračuna Grada Senja za
2011. godinu uz obrazloženje je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na Kolegiju,
održanom 13. srpnja 2011. godine. O predmetnom prijedlogu raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. Vijeće je usvojilo prijedlog
gradonačelnika Darka Nekića, prof., da se predložene točke pod rednim brojem 5.,6.,7. i 8.
objedine u raspravi, a glasovat će se odvojeno za svaku točku dnevnog reda.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., predloživši
amandman, odnosno prijedlog za preraspodjelu sredstava po I. Izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Senja za 2011. godinu na način da u posebnom dijelu Proračuna funkcijska
klasifikacija 10 - socijalna zaštita, pod aktivnosti – naknade građanima i kućanstvima
smanjuju se sredstva za 21.500,00 kuna te se mijenja iznos od 800.000,00 kuna na 778.
500,00 kuna i preraspoređuje se na aktivnosti: «Pomoć u kući starijim osobama» koja se
povećava sa 185.570,00 kuna na 207.070,00 kuna. Povećanje od 21.500,00 kuna se
preraspoređuje na poziciju 31 – rashodi za zaposlene. Nakon uvodnog obrazloženja
gradonačelnik je otvorio raspravu.
Vijećnik Josip Šojat smatra da je projekcija proračun napravljena iracionalno,
istaknuvši da investicije na području Grada Senja iznose između 500.000,00 - 600.000,00
kuna, mišljenja je da nema razvojnih programa na temelju kojih bi omladina ostala na ovom
području.
Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof.
Vijećnica Anita lopac, dipl.oec., ukazala je na oglasnu ploču kraj Tiska i na poslovne
prostore na Potoku, koji su oblijepljeni oglasima i plakatima, te nagrđuju izgled Grada,
priloživši fotografije.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Nekić, prof. izrazivši čuđenje da se ovo
pitanje postavlja u okviru ove točke dnevnog reda.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, uz prihvaćanje amandmana gradonačelnika na način
kako je to navedeno, većinom glasova (8 «ZA», 6 «SUZDRŽANIH») usvojilo predložene
izmjene, te Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Senja za 2011. godinu u
predloženom tekstu, s usvojenim amandmanom, većinom glasova (8 «ZA», 6
«SUZDRŽANIH») , te donijelo
I IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
(Klasa: 400-06/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
6. PRIJEDLOG I IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2011. GODINU

Predlagatelj I izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Senja za 2011. godinu je Gradonačelnik koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 13. srpnja 2011. godine. O predmetnom prijedlogu I
izmjena i dopuna predmetnog Programa gradnje za 2011. godinu raspravljao je Odbor za
Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (8 «ZA», 6«SUZDRŽANIH»), u
predloženom tekstu, usvojilo, slijedeće
I IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2011. GODINU
(Klasa: 363-02/11-01/10, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
7. PRIJEDLOG I IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2011. GODINU

KOMUNALNE

Predlagatelj predmetnog Prijedloga I izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Senja za 2011. godinu je Gradonačelnik koji je
o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 13. srpnja 2011. godine. O predmetnom
prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa održavanja za 2011. godinu raspravljao je Odbor za
Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (8 «ZA», 6 »SUZDRŽANIH), u
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
I IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA
ZA 2011. GODINU
(Klasa: 363-02/11-01/11, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
8. PRIJEDLOG USKLAĐENJA ZA 2011. GODINU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE OD 2011. - 2013. GODINE

Predlagatelj predmetnog Prijedloga usklađenja za 2011. godinu Plana razvojnih
programa Grada Senja za razdoblje od 2011.- 2013. godine je Gradonačelnik koji je o istom

10

raspravljao na Kolegiju, održanom 13. srpnja 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu
usklađenja za 2011. godinu Plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2011.-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 i provedene rasprave, većinom glasova (8 «ZA», 1 »PROTIV», 5
«SUZDRŽANIH»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeće
USKLAĐENJE ZA 2011. GODINU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA
RAZDOBLJE OD 2011. - 2013. GODINE
(Klasa: 400-06/11-01/13, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
9. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA
PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI «CESTARSKA KUĆA» U
SENJU

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 13. srpnja 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.
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 PO NATJEČAJU ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U
PODUZETNIČKOJ ZONI «CESTARSKA KUĆA» U SENJU
(Klasa: 363-02/11-01/08, Urbroj: 2125-03/01-11-09)

10. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO JAVNOM NATJEČAJU
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA –
ASFALTIRANJE MAKADAMSKIH PROMETNICA, NOGOSTUPA I PARKIRALIŠTA NA
PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 2011. – 2013. GODINE KOJI JE OBJAVLJEN
U NOVOM LISTU DANA 19.LIPANJA 2011. GODINE

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 13. srpnja 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 Filipović, ing., osvrnuo se na debljinu, odnosno kvalitetu asfalta i na
priloženi opisni troškovnik.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof.,
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 1 »PROTIV», 3
»SUZDRŽANA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeću
ODLUKU O ODABIRU
NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO JAVNOM NATJEČAJU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE
DJELATNOSTI- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA –ASFALTIRANJE MAKADAMSKIH
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PROMETNICA, NOGOSTUPA I PARKIRALIŠTA NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA
RAZDOBLJE OD 2011. – 2013. GODINE KOJI JE OBJAVLJEN U NOVOM LISTU DANA
19.LIPANJA 2011. GODINE
(Klasa: 360-02/11-01/08, Urbroj: 2125-03/01-11-09)
11. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA DAVANJE KONCESIJE
ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Predlagatelj Prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude za davanje koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju,
održanom 29. lipnja 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
DIMNJAČARSKIH POSLOVA
(Klasa: 363-02/11-01/01, Urbroj: 2125-03/03-11-14)
12. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU ULICA ZA NOVOFORMIRANA NASELJA

Predlagatelj Prijedloga odluke o utvrđivanju ulica za novoformirana naselja je
Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 13. srpnja 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.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Josip Šojat smatrajući da je prijedlog trebao doći
za cijelo područje Grada Senja, a ne samo za novoformirana naselja.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (13 «ZA»,1 «SUZDRŽAN»), u
predloženom tekstu, donijelo, slijedeću
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU ULICA ZA NOVOFORMIRANA NASELJA
(Klasa: 015-01/11-01/02, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
13. PRIJEDLOG ZA OTPIS POTRAŽIVANJA S OSNOVA KOMUNALNE NAKNADE – OD
DRUGOG DO ŠESTOG DIJELA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga za otpis potraživanja s osnova komunalne
naknade – od drugog do šestog dijela je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na
Kolegiju, održanom 18 i 25. svibnja, 15. i 29. lipnja 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu
za otpis potraživanja s osnova komunalne naknade – od drugog do šestog dijela 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.
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Vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik, ukazao je da se radi o otpisu od cca 300.000,
00 kuna s tim da smo sada došli do slova P, smatra da ovo nije način na koji se rješavaju
problemi, a to nije kraj.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., osvrnuo se na predloženi otpis istaknuvši da
se rade greške, zapitavši kad će netko odgovarati za njih.
Dodatna pojašnjenja dao je Mislav Bilović, dipl.iur., pročelnik Općeg upravnog
odjela ukazavši na zakonsku osnovu otpisa.
Vijećnik Josip Šojat postavio je pitanje u svezo ocjenjivanja službenika i
namještenika.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof.,
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (13 «ZA», 1 «SUZDRŽAN»), u
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 363-03/11-01/19, Urbroj: 2125-03/01-11-14)
14. PRIJEDLOG UGOVORA O FINANCIRANJU IZRADE PARCIJALNE IZMJENE I DOPUNE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA RADI IZGRADNJE POSLOVNE
GRAĐEVINE TRGOVAČKE NAMJENE

Predlagatelj Prijedloga Ugovora o financiranju izrade parcijalne izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Grada Senja radi izgradnje poslovne građevine trgovačke
namjene je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 13. srpnja 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA» ), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 053-02/11-01/14, Urbroj: 2125-03/01-11-05)
15. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2011. GODINE

Podnositelj Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada
Senja za razdoblje siječanj - lipanj 2011. godine je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao
na Kolegiju, održanom 13. srpnja 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 Josip Šojat osvrnuo se na odobrenje sredstava u iznosu od 2.000,00 kuna
tvrtki Studio 23 iz Zadra za realizaciju filmskog projekta, dokumentarca TV-serijala o
Domovinskom ratu pod nazivom «Pobjednici».
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (13 «ZA», 1 «SUZDRŽAN»), u
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
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ZAKLJUČAK
(Klasa: 400-06/11-01/11, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
16. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU GRADSKE
KNJIŽNICE SENJ

Predlagatelj Predmetnog prijedloga odluke je Gradska knjižnica Senj. O
predmetnom prijedlogu odluke raspravljao je Gradonačelnik na Kolegiju, održanom 13.
srpnja 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je i Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je Marijana Čorić, prof., ravnateljica Gradske
knjižnice Senj, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ
(Klasa: 612-01/11-01/02, Urbroj: 2125-03/05-11-02)
17. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE STATUTA GRADSKE KNJIŽNICE SENJ – DAVANJE
SUGLASNOSTI

Predlagatelj prijedloga Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Senj je istoimena
Ustanova. O predmetnom prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice Senj
raspravljao je Gradonačelnik na Kolegiju, održanom 13. srpnja 2011. godine. O predmetnom
Prijedlogu izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Senj raspravljao je i Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je Marijana Čorić, prof., ravnateljica istoimene
Ustanove, 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
ZAKLJUČAK
(Klasa: 612-01/11-01/02, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
18. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU SKUPŠTINE RAZVOJNE AGENCIJE SENJ d.o.o.

Predlagatelj Prijedloga odluke o utvrđivanju Skupštine Razvojne agencije Senj d.o.o. je
Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 13. srpnja 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., ukazao je na zastupljenost stranaka,
zatraživši 4 člana HDZ-a i 3 člana oporbe, dok je vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik
predložio da se predložene točke 18. 19. i 20. odgode u cilju proširenja članova skupštine, te
rasprave na koordinaciji. U nastavku sjednice vijećnik Josip Šojat ukazao je na kaznenu
odgovornost vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić odredio je pauzu u trajanju od 5 minuta.
Sjednicu su napustili: Dean Orlić, struč. spec. oec., Josip Filipović, ing., Krešimir
Blažević, dipl.ing., i Josip Šojat.
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Nakon pauze, Gradonačelnik je u svojstvu predlagatelja povukao prijedlog odluke
vezan za točke 18., 19. i 20. predloženog dnevnog reda sukladno odredbama članka 59.
stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja, stoga je konstatirano da je predlagatelj
povukao predmetne točke, te se smatra da su točke skinute s dnevnog reda i da prijedlozi
nisu podneseni.
21. PRIJEDLOG KONAČNOG SPORAZUMA O RJEŠAVANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBVEZA
IZMEĐU GRADA SENJA I VIPnet d.o.o. ZAGREB

Predlagatelj prijedloga konačnog Sporazuma o rješavanju međusobnih prava i obveza
između Grada Senja i Vipnet d.o.o. Zagreb je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na
Kolegiju, održanom 13. srpnja 2011. godine. O predmetnom prijedlogu konačnog sporazuma
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 10 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (10 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 021-05/11-01/04, Urbroj: 2125-03/01-11-05)
22. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI ZAKLJUČKA O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

Predlagatelj Prijedloga zaključka o izmjeni Zaključka o izboru Mandatne komisije je
Odbor za izbor i imenovanja. Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je sukladno odredbama
članka 46. stavka 1. točke 14. Statuta grada Senja («Službeni glasnik Grada Senja» 6/09) o
predmetnom prijedlogu dao pozitivno mišljenje, Klasa: 021-01/11-01/04, Ur.br: 2125-03/0311-01 od 20. srpnja 2011. O predmetnom Prijedlogu zaključka raspravljao je i Odbor za
Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnijela je Mira Nekić Lopac, dr.med.,
predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (10 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o izboru Mandatne komisije
(Klasa: 021-05/11-01/04, Urbroj: 2125-03/01-11-06)

Sjednica je zaključena oko 22,30 sati.

Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Nekić
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