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ZAPISNIK
21. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 23. studenog 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 21. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nije nazočan; Mile Šojat i Josip Šojat, Tomislav Boras.
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 19. sjednici
Gradskog vijeća, održanoj 26. rujna 2011. godine.
Obzirom da nije nazočan vijećnik Josip Šojat očitovat će se na idućoj sjednici Gradskog
vijeća, u svezi odgovora na pitanje postavljeno u svezi donošenja odluke za izgradnju
autobusne postaje.
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.
DEAN ORLIĆ
1. Povodom pada Vukovara, 20 godina od tog tragičnog događaja, najavljena je povijesna
postrojba senjskih uskoka na mimohodu, zašto postrojba nije otišla u Vukovar?
2. Na inicijativu 26 građana, koji su potpisali peticiju, kratko 2.10.2008. godine Gradsko
vijeće je donijelo Prijedlog odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
užeg područja Grada Senja. Prilikom donošenja odluke rečeno je da će se riješiti problem
ceste koja je ucrtana u privatnim vrtovima od Bašića do Vukelića. 30.10. je donesena odluka
o izradi izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja, gdje su dani rokovi, 30 dana da će
se to pokrenuti, cca 7-8 mjeseci da se donese ta izmjena. 16.05.2011. podnesen je zahtjev
za izdavanje odluke o brisanju te prometnice koja je upisana. Rok je bio 7 mjeseci, u
međuvremenu od 2008. do 2011. godine gradu je upućeno 7 raznih zahtjeva vezanih za
rješavanje te problematika, niti na jedan nije odgovoreno s tim da je zadnji podnesen
16.05.2011. Zanima me kada će te riješiti problem te ceste i kada ćete održati obećanje koje
ste dali tim ljudima. Ovdje imam peticiju potpisanu od 26 građana koju je potpisao i
dogradonačelnik Miroslav Prpić, dr. med. Kratko, kada mislite to riješiti?
Istaknuvši da on kao Gradonačelnik, odnosno Grad Senj nije dobio službenu
pozivnicu, Gradonačelnik Darko Nekić, prof., je u svezi 1. pitanja najavio odgovor za slijedeću
sjednicu Vijeća nakon što o istom dobije informaciju od nadležnih subjekata.
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U svezi 2. pitanja Gradonačelnik Nekić, prof., je naglasio da Plan donosi Gradsko
vijeće, istaknuvši da je u prijedlogu proračuna predviđeno 300,00 kn za izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Grada Senja, i izrađivač plana koji će se odabrati putem javnog
natječaja snosi odgovornost za izradu istog. Rečeno je da je izrađivač plana, koji je radio
plan 2008. godine, a to je Arhitektonski fakultet u Zagrebu inzistirao da se ta cesta uvrsti u
prostorni plan Grada Senja. Nakon što je Plan izrađen 2008. godine isti je usvojen na
Gradskom vijeću. U nastavku sjednice Gradonačelnik je naglasio da donošenje i izrada Plana
ne ovisi o njemu.
Vijećnik Orlić, struč.spec.oec., istaknuo je da su ljudi prilikom izrade plana 2008.
godine podnijeli prigovor, istaknuvši da cesta ide kroz privatan vrt, naglasivši još jednom da
se radi o privatnom vlasništvu, smatrajući šlamperajom to što niti na jedan zahtjev nije dan
odgovor.
U nastavku sjednice Gradonačelnik Nekić, prof., ukazao je proceduru donošenja
prostornih planova, rokove u svezi podnošenja prigovora, odgovora i sl. istaknuvši da 4 plana
čekaju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Senja, najavivši donošenje iste za
sjednicu Vijeća u prosincu ove godine.
Vijećnik Orlić, struč. spec. oec. traži pisani odgovor na 2. postavljeno pitanje.
Sjednici je pristupio Tomislav Boras.
KREŠIMIR BLAŽEVIĆ
1. Tko se brine o održavanju pojedinih objekta na području grada i tko Gradsku upravu
upozorava na njegovu devastaciju, npr. sunčani sat, nema konzola za pokazivanje vremena,
fontana na Cilnici nema pipa, a fontana na dvorcu ne liči na ništa, kosturnica na Nehaju,
žbuka je otpala. Nije mi jasno kako to nikog ne smeta, nego uz sitne popravke koji stručno i
financijski nisu zahtjevni treba isto sanirati što prije?
2. Iduće godine gradska glazba obilježava 170 godina svoga postojanja. Prodajom zemljišta
Plodinama ta ista gradska glazba ostaje bez svoga prostora u kojem je bila više od 40
godina. Nužni smještaj u prostorijama Doma kulture ne zahtjeva potrebama glazbe jer te iste
prostore koriste i ostala gradska amaterska društva, a i glazbi trebaju prostori za
instrumente, odore i arhivu. Zanima me da li će glazba proslaviti svoj jubilej kao podstanar i
što ćete poduzeti da ta ista glazba dobije svoje stalne prostore i u kojem vremenskom roku?
U svezi 1. pitanja Gradonačelnik Nekić, prof., je predložio vijećniku da u tom smislu
podnese pisani amandman na Prijedlog proračuna grada Senja za 2012. godinu, budući je
ovo prvo čitanje.
Istaknuo je da nitko od dosadašnjeg čelništva glazbe nije pokrenuo postupak da se
navedeni prostor koji je gradska glazba koristila više od 40 godina uknjiži na njih, već je to
učinila Metalna oprema, naglasivši da će njegov prijedlog biti taj da se prostor gradske
glazbe osmisli u sklopu budućeg vatrogasnog doma koji projekt će se graditi u 2012. godini.
Smatra odgovornim čelništvo gradske glazbe, za koje on ne može snositi odgovornost.
MIRA NEKIĆ LOPAC
1. Cesta od Sibinja do Povila ? Počelo je od djelatnika Doma zdravlja Senj, vozača hitne
medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza sestara i liječnika koji se dnevno 3-4 puta
voze za Rijeku, navedeni dio smatraju neizdrživim u situaciji kada se bolesnik pod
flešom vozi za Rijeku u kolima hitne pomoći. Ima li smisla da se nadležnim tijelima
uputi zahtjev za sanaciju tog dijela ceste'?
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Naglasivši da je navedeno pitanje u nekoliko navrata postavljeno upravi Hrvatskih cesta, bez
obzira što se ne nalazi na području Grada Senja na koje je dobiven odgovor da je Vlada RH i
Hrvatske ceste donijelo odluku da taj projekt uđe u tzv. Betermen program svjetske banke,
s tim da prema zadnjim informacijama koje ima informaciju da Hrvatske ceste s tim
projektom kreću u 2012. godini. Smatra da posebni zahtjev Hrvatskim cestama nije potrebno
uputiti, tek se može reagirati ako taj projekt ne krene početkom 2012. godine.
ŽELJKO NEKIĆ
1. Kada će započeti radovi na budućem trgovačkom centru Plodine i na rotoru u Senju ?
U svezi pristupne ceste za Dom za stare i nemoćne osobe, odnosno mosta Gradonačelnik
Nekić, prof. je naglasio da je Grad od Strabaga dobio pisano izvješće da će most biti u
funkciji do kraja ove godine, a početkom siječnja 2012.g. će se moći istim prometovati. U
svezi Ulice Stjepana Radića naglasio je da je ovo jednosmjerno prometovanje privremeno,
iako postoji niz zahtjeva da to rješenje bude i stalno, o čemu će struka donijeti konačnu
odluku. Istaknuo je da će se lokacijska i građevinska dozvola zatražiti nakon što Grad donese
Izmjene i dopune UPU-a, dok će radovi na uređenju rotora započeti za cca 10-ak dana,
budući je izvođač radova GP Krk prije dva dana uveden u posao za koji projekt je potpisan
trojni ugovor između Grada Senja, Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste.
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće je, jednoglasno (13 «ZA»), bez
primjedbi, u predloženom tekstu, usvojilo Zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja,
održane /izvanredne/ sjednice Gradskog vijeća, održane 18. listopada 2011. godine Klasa:
021-05/11-01/06, Ur.br: 2125-03/01-11-02.
Uz poziv za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, vijećnicima je dostavljen
prijedlog dnevnog reda s materijalima, uz mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise od
23. studenog 2011. godine Klasa: 021-05/11-02/13, Urbroj:2125-03/01-11-03.
Javivši se za riječ vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik osvrnuo se na predložene točke
dnevnog reda pod rednim brojem 17.,18.,19.,20.,21. naglasivši da je on o toj problematici
govorio na sjednici Vijeća 21. srpnja 2011., nakon koje je provedena formalna procedura,
istaknuvši da nije uvažena niti jedna primjedba, konstatacija, stoga ne žele sudjelovati u
daljnjem radu ovog Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća ukazao je na odredbe Poslovnika u svezi utvrđivanja
dnevnog reda.
Sjednicu su napustili: Dean Orlić, struč.spec.oec., Dean Babić, uprav. pravnik, Anita
Lopac, dipl.oec., Josip Filipović,ing., Krešimir Blažević,dipl.ing.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši proceduru
koja je provedena u svezi predmetnih točaka dnevnog reda, a to je da su 02. rujna 2011.
godine sve stranke koje participiraju vlast u Gradskom vijeću Grada Senja zaprimile poziv da
dostavu pisanih očitovanja za članove skupštine trgovačkih društava zaključno s 06. rujna
2011. godine do 15,00 sati. Nakon toga, u otvorenom roku HNS se očitovala i predložila da
se za člana skupštine GKD Komunalac d.o.o. imenuje Željko Matijević i Josip Filipović, za
Razvojnu agenciju Senj d.o.o. Mario ili Marija Butorac i Josip Filipović , te za skupštinu Radio
Senj d.o.o Ivan Škrgatić i Mario ili Marija Butorac. Nakon toga dana 30.09.2011. godine HNS
odustaje od podnesenih prijedloga vezanih za dopis od 06.09.2011. Gradonačelnik
Nekić,prof., istaknuo je da je procedura provedena, o čemu postoji dokumentacija u Uredu
grada, te od istih, u svojstvu predlagatelja ne odustaje.
Istaknuvši da vijećnici nisu pričekali da im se odgovori, već su odmah napustili
sjednicu, predsjednik Gradskog vijeća nastavio je sa sjednicom Vijeća predloživši glasovanje
o predloženom dnevnom redu.
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U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (8 «ZA») u predloženom tekstu, usvojilo,
slijedeći
DNEVNI

RED

1. PRIJEDLOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SENJA
2. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA «TRAVICA»
SENJ ZA PEDAGOŠKU 2010./2011. GODINU
3. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I
AKCIJE - I IZMJENE I DOPUNE
4. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE SRPANJ-RUJAN 2011. GODINE
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM
DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA
6. PRIJEDLOG ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANJA S OSNOVA KOMUNALNE NAKNADE OSMI I DEVETI DIO
7. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE
PRAVA VLASNIŠTVA SA 11. SJEDNICE, ODRŽANE 8. RUJNA I 12. SJEDNICE, ODRŽANE 11.
LISTOPADA 2011. GODINE
8. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE I
PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. I 2014. GODINU
- PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2012.-2014.
GODINE - prvo čitanje
9.
PRIJEDLOG
PROGRAMA
GRADNJE
OBJEKATA
I
UREĐAJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2012. GODINU – prvo čitanje
10. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
GRADA SENJA ZA 2012. GODINU – prvo čitanje
11. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I
AKCIJE – prvo čitanje
12. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
13. PRIJEDLOG ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA (B) ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE
14. PRIJEDLOG ODLUKE O SPOMENIČKOJ RENTI
15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU/IMENOVANJU RAVNATELJA/CE PUČKOG
OTVORENOG UČILIŠTA M. C. NEHAJEVA SENJ
16. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA POS
-a
17. PRIJEDLOG ODLUKE O KONSTITUIRANJU SKUPŠTINA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
18. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU SKUPŠTINE RAZVOJNE AGENCIJE SENJ d.o.o.
19. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU SKUPŠTINE RADIO SENJ d.o.o.
20. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU SKUPŠTINE GKD KOMUNALAC d.o.o.
21. PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA I UVJETIMA ZA
ČLANOVE NADZORNIH ODNOSNO UPRAVNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U
KOJIMA GRAD IMA UDJELE I DIONICE
22. PRIJEDLOG ODLUKE U SVEZI SUFINANCIRANJA TROŠKOVA KUPNJE GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA
23. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADSKOM MUZEJU SENJ ZA
IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPORA

Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. PRIJEDLOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Plana zaštite i spašavanja Grada Senja je
Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog 2011. godine.
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O predmetnom Prijedlogu Plana raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03
od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Nenad Vidović, dipl. politolog,
predstavnik izrađivača, tvrtke NW-wind d.o.o. iz Varaždina, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno ( 8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 041-01/11-01/02, Urbroj: 2125-03/01-11-08)

2. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA
«TRAVICA» SENJ ZA PEDAGOŠKU 2010./2011. GODINU
Podnositelj predmetnog Izvješća je Dječji vrtić «Travica» Senj. O predmetnom
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 29. rujna 2011. godine. O
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23.
studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnijela je Dubravka Glavaš, ravnateljica Dječjeg vrtića
«Travica» Senj, nakon čega je otvorena rasprava.
Čestitavši ravnateljici i svim djelatnicama na ostvarenim rezultatima Gradonačelnik
Nekić, prof., zahvalio se na uspješnoj dosadašnjoj suradnji.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 400-06/11-01/18, Urbroj: 2125-03/01-11-02)

3.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I
AKCIJE - I IZMJENE I DOPUNE

Predlagatelj Prijedloga Programa javnih potreba Grada Senja za 2011. godinu u
predškolskom odgoju i naobrazbi, kulturi, športu i za ostale udruge i akcije – I izmjene i
dopune je Gradonačelnik koji je o predmetnom Prijedlogu programa raspravljao na Kolegiju,
održanom 12. listopada 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu Programa raspravljao je
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 02105/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Vijećnik Tomislav Boras ukazao je na tešku sadašnju situaciju športskih klubova,
zamolivši Gradonačelnika da vodi o tome račun prilikom rebalansa Proračuna iduće godine.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof. naglasivši da on želi
i može pomoći klubovima samo u okviru sredstava koje je izglasalo Gradsko vijeće.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (8 «ZA») u predloženom tekstu, usvojilo,
slijedeći
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PROGRAM
JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I
NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE - I IZMJENE I DOPUNE
(Klasa: 363-02/11-01/13, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
4. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE SRPANJ-RUJAN 2011. GODINE

Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na
Kolegiju, održanom 05. listopada 2011. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor
za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/1102/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA») u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 363-02/11-11-01/14, Urbroj: 2125-03/01-11-02)
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM
DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Gradonačelnik koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 26. listopada 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof. nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno ( 8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU
OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA
(Klasa: 021-05/11-01/05, Urbroj: 2125-03/01-11-04)
6. PRIJEDLOG ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANJA S OSNOVA KOMUNALNE NAKNADE OSMI I DEVETI DIO

Predlagatelj Prijedloga odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade je
Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 14. i 29. rujna 2011. godine.
O predmetnom Prijedlogu odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 400-06/11-01/18, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
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7. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE
PRAVA VLASNIŠTVA SA 11. SJEDNICE, ODRŽANE 8. RUJNA I 12. SJEDNICE, ODRŽANE 11.
LISTOPADA 2011. GODINE

Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na
Kolegiju, održanom 26. listopada 2011. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor
za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/1102/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Mislav Bilović, dipl.iur., pročelnik Općeg upravnog
odjela, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeće
ZAKLJUČAK
(Klasa: 400-06/11-01/18, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
8. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE I
PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. I 2014. GODINU
- PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2012.-2014.
GODINE - prvo čitanje

Predlagatelj predmetnog Prijedloga Proračuna grada Senja za 2012. godinu uz
obrazloženje i Prijedlog projekcije Proračuna grada Senja za 2013. i 2014. godinu
- prijedlog plana razvojnih programa grada Senja za razdoblje 2012.-2014. godine - prvo
čitanje je Gradonačelnik koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog
2011. godine O predmetnom Prijedlogu Proračuna Grada Senja za 2012. godinu raspravljao
je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa:
021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Vijeće je jednoglasno (8 «ZA») usvojilo prijedlog Gradonačelnika Darka Nekića, prof.,
da se predložene točke pod rednim brojem 8.,9.,10., i 11. objedine u raspravi, a glasovat će
se odvojeno za svaku točku dnevnog reda.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši da je
Grad s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 20. listopada
2011. godine
potpisao memorandum o razumijevanju br. 3010911075 koji definira
međusobna prava i obveze za dodjelu sredstava iz IPARD programa za izgradnju sustava
kanalizacije Trbušnjak u sektoru sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda koji je u
nastavku sjednice vijećnicima dan na klupe. Gradonačelnik Nekić, prof., naglasio je rok za
podnošenje amandmana, a to je 03. prosinca 2011. godine, nakon čega je otvorena
rasprava.
Vijećnica Mira Nekić Lopac, dr.med., osvrnula se na Prijedlog Proračuna Grada Senja
za 2012. godinu – prvo čitanje istaknuvši da je u Prijedlogu proračuna za 2012., 2013. i
2014. godini za zdravstvo predviđeno 250.000,00 kuna. Vijećnica Lopac, dr.med., naglasila je
da 2005. godine niti jedna kuna nije sufinancirala zdravstvo na području Grada Senja, što je
krenulo 2005. godine pa nadalje zahvalivši se u ime djelatnika i građana Grada Senja za
navedena izdvajanja i podršku.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 612-08/11-01/14, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
9.
PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2012. GODINU – prvo čitanje
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Predlagatelj predmetnog Prijedloga Programa je Gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog 2011. O predmetnom Prijedlogu Programa
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 612-08/11-01/14, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
10. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
GRADA SENJA ZA 2012. GODINU – prvo čitanje

Predlagatelj predmetnog Prijedloga Programa je Gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog 2011. O predmetnom Prijedlogu Programa
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 612-08/11-01/14, Urbroj: 2125-03/01-11-01)

11. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I
AKCIJE – prvo čitanje
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Programa je Gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog 2011. O predmetnom Prijedlogu Programa
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 612-08/11-01/14, Urbroj: 2125-03/01-11-01)
12. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Predlagatelj Prijedloga odluke o komunalnoj naknadi je Gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23. studenog 2011. U
nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (8 «ZA») usvojilo prijedlog Gradonačelnika Darka
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Nekića, prof., da se predložene točke pod rednim brojem 12. i 13. objedine u raspravi, a
glasovat će se odvojeno za svaku točku dnevnog reda.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasivši da se
ista primjenjuje od siječnja 2012. godine, nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnica Mira Nekić Lopac, dr.med., zatražila je pojašnjenje odredbe članka 16.
prijedloga odluke, pročitavši isti u cijelosti.
Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof. istaknuvši da je
komunalna naknada namjenski prihod koji se koristi za izgradnju komunalne infrastrukture.
Dodatna pojašnjenja dao je Mislav Bilović, dipl. iur., pročelnik Općeg upravnog
odjela, suglasivši se u ime predlagatelja da se u članku 16. kao posebna kategorija uvrste
poduzetnici.
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (8 «ZA») usvojilo prijedlog da se u
članku 16. Prijedloga odluke, kao posebna kategorija, uvrste poduzetnici.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, s
usvojenim prijedlogom, donijelo, slijedeću
ODLUKU
O KOMUNALNOJ NAKNADI
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
13. PRIJEDLOG ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA (B) ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Predlagatelj Prijedloga odluke o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade
je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog 2011.
godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-1103 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., naglasivši da se
ista primjenjuje od siječnja 2012. godine, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU
O VRIJEDNOSTI BODA (B) ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
14. PRIJEDLOG ODLUKE O SPOMENIČKOJ RENTI

Predlagatelj Prijedloga odluke o spomeničkoj renti je Gradonačelnik, koji je o istom
raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., osvrnuvši se na
odredbe članka 5. i 9. Prijedloga odluke, nakon čega je otvorena rasprava.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU
O SPOMENIČKOJ RENTI
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU/IMENOVANJU
OTVORENOG UČILIŠTA M. C. NEHAJEVA SENJ

RAVNATELJA/CE

PUČKOG

Predlagatelj Prijedloga Rješenja o izboru/imenovanju ravnatelja/ce Pučkog otvorenog
učilišta M. C. Nehajeva Senj je Odbor za izbor i imenovanja koji je o predmetnom Rješenju
raspravljao na svojoj 15. sjednici, održanoj 11. studenog 2011. godine. O predmetnom
Prijedlogu Rješenja Gradonačelnik je sukladno odredbama članka 46. stavka 1. točke 4. dao
pozitivno mišljenje Klasa: 022-01/11-01/06, Ur.br: 2125-03/03-11-01.
O predmetnom Prijedlogu Rješenja raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 212503/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja, odnosno Odbora za izbor i imenovanja
dala je Mira Nekić Lopac, dr. med., nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeće
RJEŠENJE
O IZBORU/IMENOVANJU RAVNATELJA/CE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M. C.
NEHAJEVA SENJ
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
16. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA POS
-a

Predlagatelj Prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa
POS-a je Odbor za izbor i imenovanja koji je o predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao na
svojoj 15. sjednici održanoj 11. studenog 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke
Gradonačelnik je sukladno odredbama članka 46. stavka 1. točke 4. dao pozitivno mišljenje
Klasa: 022-01/11-01/06, Ur.br: 2125-03/03-11-02.
O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-1103 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja, odnosno Odbora za izbor i imenovanja
dala je Mira Nekić Lopac, dr. med., nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA POS - a
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
17. PRIJEDLOG ODLUKE O KONSTITUIRANJU SKUPŠTINA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Predlagatelj Prijedloga odluke o konstituiranju skupština trgovačkih društava je
Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog 2011. godine.
O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
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istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03
od 23. studenog 2011.
Vijeće je na prijedlog Gradonačelnika usvojilo prijedlog da se predložene točke
pod rednim brojem 18.,19.,20.,21. objedine u raspravi, a glasovat će se o svakoj posebno.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik, Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena
rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU
O KONSTITUIRANJU SKUPŠTINA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
18. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU SKUPŠTINE RAZVOJNE AGENCIJE SENJ d.o.o.

Predlagatelj Prijedloga odluke o imenovanju skupštine Razvojne agencije Senj d.o.o.
je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog 2011.
godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-1103 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik, Darko Nekić, prof., još jednom
obrazloživši proceduru koja je u svezi predmetnog prijedloga odluke provedena, nakon čega
je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU
O IMENOVANJU SKUPŠTINE RAZVOJNE AGENCIJE SENJ d.o.o.
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
19. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU SKUPŠTINE RADIO SENJ d.o.o.

Predlagatelj Prijedloga odluke o imenovanju skupštine Radio Senj d.o.o. je
Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog 2011. godine.
O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03
od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik, Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU
O IMENOVANJU SKUPŠTINE RADIO SENJ d.o.o.
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
20. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU SKUPŠTINE GKD KOMUNALAC d.o.o.

Predlagatelj Prijedloga odluke o imenovanju skupštine GKD Komunalac d.o.o. Senj je
Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog 2011. godine.
O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
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istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03
od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik, Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU
O IMENOVANJU SKUPŠTINE GKD KOMUNALAC d.o.o.
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
21. PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA I UVJETIMA ZA
ČLANOVE NADZORNIH ODNOSNO UPRAVNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U
KOJIMA GRAD IMA UDJELE I DIONICE

Predlagatelj Prijedloga odluke o načinu provedbe natječaja i uvjetima za članove
nadzornih odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele i dionice
je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog 2011.
godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-1103 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik, Darko Nekić, prof., istaknuvši da je
prijedlog da sadašnjim nadzornim odgovorima trgovačkih društava mandat vrijedi do isteka
istog, naglasivši da će se u slučaju podnošenja ostavke u slučaju sukoba interesa, provesti
javni natječaj, u skladu s Prijedlogom odluke.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU
O NAČINU PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA I UVJETIMA ZA ČLANOVE NADZORNIH
ODNOSNO UPRAVNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA GRAD IMA UDJELE I
DIONICE
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
22. PRIJEDLOG ODLUKE U SVEZI SUFINANCIRANJA TROŠKOVA KUPNJE GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA

Predlagatelj Prijedloga odluke o sufinanciranju troškova kupnje građevinskog
zemljišta je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju, održanom 14. studenog
2011. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 021-05/11-02/13, Ur.br: 212503/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik, Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeću
ODLUKU
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)
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23. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADSKOM MUZEJU SENJ ZA
IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPORA

Predlagatelj Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Gradskom muzeju Senj za
izvansudsko rješavanje spora je Gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na Kolegiju,
održanom 14. studenog 2011. godine. O predmetnom Prijedlogu zaključka raspravljao je
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje Klasa: 02105/11-02/13, Ur.br: 2125-03/01-11-03 od 23. studenog 2011.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik, Darko Nekić, prof., istaknuvši da su
vijećnici na klupe dobili i rješenje ministarstva zaštite okoliša, nakon čega je otvorena
rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon
uvodnog obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (8 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 350-02/11-01/12, Urbroj: 2125-03/01-11-03)

Sjednica je zaključena oko 18,30 sati.

Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Nekić
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