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ZAPISNIK
19. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 26. rujna 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 19. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nije nazočan; Josip Filipović, ing., Anita Lopac, dipl.oec., Dean Babić, uprav.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća uvodno pozdravio gradske i županijske
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 očitovanjem odvjetnika Grada gosp. Begonje
zatraživši od predsjednika Gradskog vijeća da ga zaštiti u smislu opaski za nepoštivanje
odredbi Statuta Grada Senja, zatraživši, u pisanom obliku audio zapis sa sjednice Gradskog
vijeća od 02. ožujka 2011. godine, komentirajući ugovor između Grada Senja i tvrtke
Autotrans d.d. Rijeka, iz razloga što su vijećnici digli ruke za izgradnju autobusnog kolodvora.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., ukazao je na proceduru donošenja izmjena i
dopuna Prostornog plana Grada Senja.
U nastavku sjednice vijećnik Dean Orlić,struč. spec.oec., izrazio je nezadovoljstvo
odgovorom u svezi posjeta prijateljskom gradu Wielunu, smatrajući da je takav izlet preskup,
a nezadovoljan je i odgovorom GKD Komunalac d.o.o. u svezi postavljanja lifta za invalide na
Škveru, zatraživši garanciju da će isti proraditi do 1.06.2012.godine.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., dodatno je dao obrazloženja u svezi posjeta
prijateljskom gradu Wielunu i postavljanja lifta za invalide.
U nastavku sjednice Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je da su stručne službe
Grada svim političkim strankama poslale dopis u kojem se traži popis kandidata za skupštine
trgovačkih društava, naglasivši da je očitovanje uredno došlo jedino od Hrvatske narodne
stranke, stoga umoljava da se isti dostavi u što kraćem roku.
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 ORLIĆ
1. Izašli su vijećnici jer smo smatrali da omjer ljudi u skupštinama trgovačkih društava
ne odgovora omjeru vijećnika u Gradskom vijeću. Da li će se i dalje na tome inzistirati
,ako se bude inzistiralo SDP neće nikog stavljati jer su oporbene stranke od 9 članova
skupština zastupljene sa dva člana.
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2. Kada će Grad Senj ispostaviti račun HDZ – u za najam gradskih vozila korištenih u
stranačke svrhe ili će se kao što je i do sada bio običaj voziti na teret građana Grada
Senja. Takvo ponašanje se može kvalificirati kao crne fondove samo što se ovdje
točno zna porijeklo novaca, a to je Proračun Grada Senja ?
Istaknuvši da ukoliko do slijedeće sjednice Gradskog vijeća političke stranke ne
dostave popis kandidata za članove skupštine, iste predložiti u skladu s dostavljenim
prijedlozima, zatraživši da se navede o kojem vozilu se radi, kada i gdje.
Vijećnik Orlić, struč. spec. oec. istaknuo je da se radi o 14.07.2011. Brinje kada su iz
Senja išla 3 vozila i 8.09.2011. Gospić.
Gradonačelnik Nekić, prof., naglasio je da je u Brinje otišao na poziv potpredsjednika Vlade
Republike Hrvatske, dok u svezi 08.09.2011. traži pojašnjenje.
Vijećnik Orlić, struč. spec. oec., istaknuo je da svaki stranački klub mora biti registriran,
pojasnivši da se 08.09.2011. radi o tiskovnoj konferenciji HDZ-a, koju je održao gosp.
Milinović, predsjednik županijskog HDZ-a, vjerujući da ga je potpredsjednik Vlade RH pozvao
na neku stranačku aktivnost.
Istaknuvši da nikad ne ide na put ako taj dan nema nekoliko dogovorenih sastanaka,
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasio je da je 08.09.2011. također bio i na sastanku sa
županom gosp. Jurkovićem u svezi izgradnje doma za starije i nemoćne osobe.
VIJEĆNIK JOSIP ŠOJAT
1. Na konferenciji na novinare koja je održana koncem 2010. godine predsjednik Hrvatske
stranke umirovljenika izjavio je da građevinski radovi na izgradnji doma umirovljenika
započinju krajem turističke sezone ili u 9 mj. 2011. godine. Pitam ako se ovakvom
dinamikom budu odvijaju građevinski radovi kako se odvijaju danas, kada će se otvoriti
starački dom, jesu li osigurana sva sredstva za izgradnju doma, koliko je osigurano u
Proračunu Grada Senja, Proračunu Ličko-senjske županije i Proračunu Republike Hrvatske?
Odgovor traži od strane potpredsjednika Gradskog vijeća ili gradonačelnika!
2. Svi članovi Gradskog vijeća su u radnom odnosu i o održavanju sjednice po Poslovniku se
obavještavaju o održavanju sjednice pet dana prije održavanja sjednice. To je funkcioniralo
bezprijekorno sve do 15. rujna 2011. Obrazloženje koje sam ja dobio za odgodu sjednice je
bolest predsjednika Gradskog vijeća. Informacije koje cure iz vladajućih je da koalicija puca
po šavovima i da je jedini koji spašava ovu koaliciju uvaženi vijećnik «đoker zovi». Pitam
predsjednika Gradskog vijeća, je li doista bio bolestan, ako je istina, želim da dostavi pisanu
potvrdu zdravstvene ustanove da je dana 15.09.2011. u 15,00 h bio hospitaliziran.
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Nekić, prof., je istaknuo da projekt Doma za stare i
nemoćne osobe obuhvaća tri dijela, 1. dio je izgradnja pristupne ceste do Doma uključujući
rekonstrukciju mosta, u srijedu se otvara natječaj za koji je osam poduzeća podiglo
dokumentaciju, 2. natječaj za rušenje starih objekata je završen, i tu će se uskoro potpisati
ugovor, 3. dio je sama izgradnja Doma koja je u nadležnosti Ličko-senjske županije i na
idućoj županijskoj skupštini bi u tom smislu trebala biti izmjena Statuta jedinstvene
županijske ustanove za staračke domove, a u međuvremenu je županija 29.07.2011.
navedeni projekt kandidirala na natječaj za sredstva Europske investicijske banke, što će
obrazložiti kasnije.
U svezi 2. pitanja predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja ukazao je na odredbe
članka 45. Statuta Grada Senja, istaknuvši da nije bio kod doktora, a zahvaljuje se na lijepim
željama, istaknuvši da je odgoda sjednice Gradskog vijeća bila u skladu sa Statutom i
Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Senja.
Vijećnik Josip Šojat izrazio je nezadovoljstvo odgovorom, dodatno pojasnivši pitanje.
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Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće, većinom glasova(8 «ZA», 3»
SUZDRŽANA») uz primjedbu vijećnika Josipa Šojata na str. br. 2. stoji da je dobio preslik
ugovora između Grada Senja i tvrtke Autotrans d.d., a nije dobio odluku Upravnog vijeća, na
str. br. 9. vezano za hidrante, dodatnog pojašnjenja vijećnice Mire Nekić Lopac, dr.med. nije
bilo, naime ona je konstatirala što je on rekao za hidrante, na str. br. 14., mišljenja je da su
svi oporbeni vijećnici izašli, a ne samo oni koji su navedeni, u predloženom tekstu, usvojilo
Zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 21. srpnja 2011. godine Klasa:
021-05/11-01/04, Ur.br: 2125-03/01-11-02.
Uz poziv za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, vijećnicima je dostavljen
prijedlog dnevnog reda s materijalima, uz mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise od
26. rujna 2011. godine Klasa: 021-05/11-02/10, Urbroj:2125-03/01-11-03.
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (11 «ZA») usvojilo prijedlog
Gradonačelnika kao predlagatelja da se predložena točka pod red. br. 1. pod nazivom
«Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Senja» izostavi, obzirom da je istu nužno
nadopuniti u skladu s inspekcijskim nadzorom Državne uprave za zaštitu i spašavanje koji je
održan 22. rujna 2011. godine, uz napomenu da je vijećnicima dostavljen i zapisnik o
navedenom Klasa: UP/I821-02/09-02/02, Ur.br:543-05-01-11-7, o čemu se Vijeće suglasilo (
11 «ZA»), stoga će se prijedlog plana uz nadopune prezentirati na idućoj sjednici Gradskog
vijeća. Na taj način predložena točka 2. pod nazivom «Izvješće revizije za 2010. godinu»
postaje točkom 1., predložena točka 3. «Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
Senja za 2011. godinu» točkom 2. i tako dalje redom. Vijeće je, u nastavku sjednice, uz
navedeni prijedlog, u predloženom tekstu, u cijelosti, jednoglasno ( 11 «ZA» ) usvojilo,
slijedeći
DNEVNI

RED

1. IZVJEŠĆE REVIZIJE ZA 2010. GODINU
2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011.
GODINU
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - LIPANJ 2011. GODINE
4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ LIPANJ 2011. GODINE
5. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2011.
GODINE
6. PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011.
GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2012. I 2013. GODINU UZ
OBRAZLOŽENJE
7. PRIJEDLOG USKLAĐENJA ZA 2011. GODINU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 2011. - 2013. GODINE
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA
SPOMENIČKE RENTE ZA 2011. GOINU
9. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA
PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI «CESTARSKA
KUĆA» U SENJU - DRUGI KRUG
10. PRIJEDLOG ZA OTPIS POTRAŽIVANJA S OSNOVA KOMUNALNE NAKNADE –
SEDMI DIO
11. PRIJEDLOG ODLUKE O GROBLJIMA
12. MIŠLJENJE NA KONAČAN PRIJEDLOG 4. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG
PLANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
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Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. IZVJEŠĆE REVIZIJE ZA 2010. GODINU
Podnositelj Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Senja za 2010. godinu je
Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 15. lipnja 2011. godine. O
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/10, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 26. rujna
2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Predloživši vijećnicima da predmetno Izvješće prihvate vijećnik Dean Orlić, struč.
spec. oec. zatražio je pojašnjenje na stranici 10 navedeno je da za prekid zastare nije
dovoljna opomena, te pojašnjenje u svezi mišljenja revizije na str.13 stav.3 ustrojavanje
sustava unutarnjih kontrola, poduzimanje mjera za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, zapitavši gradonačelnika zašto to nije učinjeno i zašto
nisu otklonjene nepravilnosti utvrđene u izvješću.
Istaknuvši da se dospjela potraživanja od 12 mil. kuna odnose se na potraživanja
za prodaju imovine tvrtki Regulus, što je utuženo, sve je na sudu, 562.000,00 kuna je
pokrenuto ovrha u prošloj godini, istaknuvši da je tijekom 2011. poslane sve ovrhe za
spomeničku rentu i dio za komunalnu naknadu.
Dodatna pojašnjenja u svezi provođenja ovrha dao je Mislav Bilović, dipl.iur.,
pročelnik Općeg upravnog odjela.
Dodatna pojašnjenja u svezi sustava financijskog upravljanja i kontrola dala je
Branka Katalinić, dipl. oec., pročelnica Odjela za financije i gradski proračun.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje u svezi provođenja zakonske procedure
prilikom davanja jamstva za zaduživanje GKD Komunalac d.o.o. na iznos od 626.832,00 kune
(str. 14)
Istaknuvši da se radi o jamstvu za izgradnju zgrade Komunalca i za kanalizacijski
sustav, te da je Državna revizija na stajalištu da ta imovina treba biti upisana na Grad Senj, a
ne na GKD Komunalac d.o.o., Gradonačelnik je istaknuo da su ugovori potpisani još 2003.
godine, te se na to ne može utjecati za vrijeme dok su isti na snazi.
Vijećnik Josip Šojat ukazao je na činjenicu da se takve stvari u buduće ne
događaju.
Gradonačelnik Nekić, prof. naglasio je da je Grad Senj u svezi mišljenja revizije
dao očitovanje na način da će se imovinsko-pravni odnosi riješiti kada grad u cijelosti podmiri
kreditne obveze za izgrađeni sustav.
Dodatna pojašnjenja dao je Bruno Brozičević, ing., istaknuvši da je Gradsko vijeće
Grada Senja donijelo odluku o zaduženju, nositelju investicije, svi članovi tadašnjeg NO
potpisali su vlastoručno odluku o izgradnji kanalizacijskog sustava naglasivši da će svim
vijećnicima kopirati navedene odluke, naglasivši da reviziju buni upis nekretnine, svaka
nekretnina koja je upisana na Komunalac je vlasništvo Grada, jer je Grad njegov jedini
osnivač.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (11 «ZA»), u predloženom tekstu,
donijelo, slijedeći
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ZAKLJUČAK
(Klasa: 041-01/11-01/02, Urbroj: 2125-03/01-11-08)
2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011.
GODINU
Podnositelj predmetnog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja
za 2011. godinu je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 8. rujna
2011. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te
o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. Vijeće je jednoglasno (11 «ZA») usvojilo prijedlog
Gradonačelnika Darka Nekića, prof., da se predložene točke pod rednim brojem 2.,3 i 4.
objedine u raspravi, a glasovat će se odvojeno za svaku točku dnevnog reda.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. zatražio je pojašnjenje u svezi ukupnih
prihoda i primitaka, planirani rashodi i izdaci, izrazio je sumnju da će se u ovih narednih šest
mjeseci ostvariti 70% prihoda, osvrnuvši se na izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata za 2011. godinu koji Program je izvršen s 9%, smatrajući da novaca nema i da ih
neće biti.
Istaknuvši da je neprihvatljivo uprihodovanje proračuna sa 30 % u prvih šest
mjeseci vijećnik Josip Šojat mišljenja je da rashodovna strana nije planirana kako bi trebala
biti, treba rezati troškove, naglasivši da su građani u ruralnom području nezadovoljni jer
uplaćuju u proračun, a u prvih šest mjeseci nema investicija na ruralnom području, izrazivši
nezadovoljstvo time da punjenje proračuna nije onakvo kakvo bi trebalo biti, predloživši
izradu jedne studije razvoja Grada i ruralnog područja.
Istaknuvši da polugodišnji izvještaj nije 43.772.544,00 nego je rebalansom
smanjen proračun na 37.632.875,00 kuna, Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je naglasio da je
postotak ostvarenja proračuna puno veći od 29% istaknuvši da se po financijskoj
metodologiji u prvih šest mjeseci ne može dostaviti izvješće koje je bilo rebalansom,
navodeći da su prihodi u prvih šest mjeseci na razini prošle godine, istaknuvši da Grad nije u
minusu, što nije slučaj sa drugim jedinicama lokalne samouprave, naglasivši da su natječaji
uglavnom išli u sedmom mjesecu, obrazloživši u nastavku sjednice investicije sukladno
Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, te dodatne
prihode sukladno zaključenim ugovorima.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje u svezi prihoda s osnova poreza na
dohodak u ovoj u odnosu na prošlu godinu, smatrajući da grad stagnira zapitavši se koliko će
navedene investicije utjecati na novo zapošljavanje.
Dodatna pojašnjenja u svezi poreza na dohodak dala je Branka Katalinić, dipl.oec.,
pročelnica Odjela za financije i gradski proračun, istaknuvši da je Grad rebalansom u 7
mjesecu smanjio porez na dohodak na 11.500.000,00 kuna koji plan je ostvariv do kraja ove
godine.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši da je
Vlada RH usvojila Zakon kojim Grad ne dobiva više isti postotak sredstava s osnova poreza
na dohodak.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (8 «ZA», 3 »PROTIV»), u
predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
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ZAKLJUČAK
(Klasa: 400-06/11-01/18, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - LIPANJ 2011. GODINE
Podnositelj predmetnog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Senja za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine
je Gradonačelnik koji je o predmetnom Izvješću raspravljao na Kolegiju, održanom 8. rujna
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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (8 «ZA», 3 «PROTIV») u predloženom
tekstu, usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 363-02/11-01/13, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ LIPANJ 2011. GODINE
Podnositelj predmetnog Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata
komunalne infrastrukture na području Grada Senja za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine
je Gradonačelnik koji je o predmetnom Izvješću raspravljao na Kolegiju, održanom 8. rujna
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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (8 «ZA», 3 «PROTIV») u predloženom
tekstu, usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 363-02/11-11-01/14, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
5. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2011.
GODINE
Podnositelj poredmetnog Izvješća je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na
Kolegiju, održanom 8. rujna 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., istaknuvši u
nastavku sjednice donošenje prostorno planske dokumentacije za 6 planova koja je osnova
za bilo kakva ulaganja, obrazloživši iste, uz napomenu da će izmjene i dopune Prostornog
plana u ruralnom području omogućiti legalizaciju postojećih objekata. Istaknuo je da je pri
kraju izrada UPU-a Svetog Jurja i UPU- Bunica, za koja će uskoro biti objavljena javna
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rasprava, osvrnuvši na projekte tijekom šest mjeseci, te kroz 7., 8. i 9. mjesec. Nakon
uvodnog obrazloženja otvorena je rasprava.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. zatražio je spisak projekata o kojima je
Gradonačelnik govorio, mišljenja je da bi navedeni projekti trebali biti sastavni dio Izvješća
Gradonačelnika koja vijećnici do sada nisu dobili, te je na traženje i dobio presliku projekata.
Istaknuvši da nije potrebno da Gradonačelnik za iduću sjednicu podnosi Izvješće o
radu za mjesec srpanj i prosinac 2011. godine, vijećnik Orlić, struč.spec.oec. mišljenja je da
bi projekti trebali biti sastavni dio Izvješće Gradonačelnika, zahvalivši se na tablici koju je u
nastavku sjednice dobio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (11 «ZA») donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 021-05/11-01/05, Urbroj: 2125-03/01-11-04)
6. PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011.
GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2012. I 2013. GODINU UZ
OBRAZLOŽENJE
Predlagatelj II izmjena i dopuna Proračuna Grada Senja za 2011. godinu i projekcije
Proračuna za 2012. i 2013. godinu uz obrazloženje je Gradonačelnik koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 8. rujna 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu II.
izmjena i dopuna Poračuna Grada Senja za 2011. godinu i projekcije Proračuna za 2012. i
2013. raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje. Vijeće je jednoglasno (11 «ZA») usvojilo prijedlog Gradonačelnika Darka Nekića,
prof., da se predložene točke pod rednim brojem 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., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (11 «ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeće
II IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA
2012. I 2013. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
(Klasa: 400-06/11-01/18, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
7. 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
raspravljao na Kolegiju, održanom 8. rujna 2011. godine. O predmetnom prijedlogu
usklađenja za 2011. godinu Plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje od 2011.2013. 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.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (11 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeće
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USKLAĐENJE ZA 2011. GODINU
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 2011. - 2013.
GODINE
(Klasa: 400-06/11-01/18, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA
SPOMENIČKE RENTE ZA 2011. GOINU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Plana raspodjele
sredstava spomeničke rente za 2011. godinu je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na
Kolegiju, održanom 8. rujna 2011. godine O predmetnom Prijedlogu odluke za 2011. godinu
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (11 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeću
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA
2011. GODINU
(Klasa: 612-08/11-01/14, 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- DRUGI KRUG
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 8. rujna 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 11 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (11 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU O ODABIRU
NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI «CESTARSKA KUĆA» U SENJU – drugi krug
(Klasa: 940-02/11-01/02, Urbroj: 2125-03/01-11-18)
10. PRIJEDLOG ZA OTPIS POTRAŽIVANJA S OSNOVA KOMUNALNE NAKNADE –
SEDMI DIO
Predlagatelj predmetnog Prijedloga za otpis potraživanja s osnova komunalne
naknade – sedmi dio je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 24.
kolovoza 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (11 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 363-03/11-01/19 Ur.br: 2125-03/01-11-20)
11. PRIJEDLOG ODLUKE O GROBLJIMA
Predlagatelj Prijedloga odluke o grobljima je Gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 8. rujna 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.
Vijećnik Josip Šojat mišljenja je da naknada za dodjelu grobnog mjesta i godišnje
naknade trebaju biti sastavni dio ove odluke, a ne da je isto u nadležnosti uprave. Isto tako
vijećnik je mišljenja da odlukom treba biti riješeno i izvlaštenje grobnih mjesta, zatraživši
pojašnjenje u svezi navedenog kao i pojašnjenje članka 21. prijedloga Odluke u kojem ne
stoji cijena, smatrajući da bi jedna stručna osoba, po struci inženjer građevine, trebala vršiti
nadzor nad primjenom ove odluke, a ne komunalno redarstvo kako je navedeno.
Dodatna pojašnjenja dao je Mislav Bilović, dipl.iur., pročelnik Općeg upravnog
odjela.
Dodatna obrazloženja dao je Bruno Brozičević, ing., direktor GKD Komunalac
d.o.o. Senj istaknuvši da cijene komunalnih usluga donosi Nadzorni odbor te takav prijedlog
upućuje Gradskom poglavarstvu sada Gradonačelniku, u skladu sa Statutom GKD Komunalac
d.o.o. Senj. Istaknuvši da se niti jedno grobno mjesto neće prekopati.
Vijećnica Mira Nekić Lopac, dr.med. predložila je usklađenje članka 20. toč.2 u
svezi održavanja pogreba u zimskim i ljetnim mjesecima, usklađenje sa stvarnim stanjem.
Istaknuvši da članak 14. Zakona o grobljima regulira pitanje koncesije, dodatna
pojašnjenja dao je Mislav Bilović, dipl.oec., pročelnik Općeg upravnog odjela.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (11 «ZA»), u predloženom tekstu,
donijelo, slijedeću
ODLUKU O GROBLJIMA
(Klasa: 363-02/11-01/15, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
12. MIŠLJENJE NA KONAČAN PRIJEDLOG 4. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG
PLANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Predlagatelj mišljenja na konačan Prijedlog 4. izmjene i dopune Prostornog plana
Ličko-senjske županije je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 8.
rujna 2011. godine. O predmetnom mišljenju 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 u svezi plinifkacije RH, naime trasa
plinovoda definirana je po županiji, a Grad Senj je po nekim prijašnjim dogovorima trebao
dobiti ukapčeni plin.
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Konstatirajući da navedeno pitanje
Gradonačelnik nije odgovorio na navedeno pitanje.

nije

predmet

točke

dnevnog

reda

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (11 «ZA»), u predloženom tekstu,
donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)

Sjednica je zaključena oko 18,00 sati.

Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Nekić
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