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Z A P I S N I K 

26. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 31. svibnja 2012. godine s 
početkom u 16,00 sati u prostorijama GKD Komunalac d. o. o. u Senju, Splitska 2.   

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti 
vijećnika 26. sjednici Gradskog vijeća nazočno svih 15 vijećnika, stoga Vijeće može 
pravovaljano odlučivati.  
 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 O DOBIVENIM ODGOVORIMA NA 
POSTAVLJENA VIJEĆNIČKA PITANJA  
 

Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja 
vijećnici Gradskog vijeća izjašnjavaju se o odgovorima na pitanja postavljena na 24. sjednici 
Gradskog vijeća, održanoj 22. ožujka 2012. godine. 

Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. zadovoljan je odgovorom na pitanje u svezi 
utroška sredstava za asfalt i javnu rasvjetu u Hrmotinama. 

Vijećnik Josip Filipović, ing. zadovoljan je odgovorom Županijske uprave za ceste u 
svezi utroška sredstava na proširenje ceste Senj – Krivi Put.  
 
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. Dobio sam informaciju da se u ponedjeljak zatvara poštanski ured u Krivom Putu pa me 
zanima je li to istina i što je gradonačelnik zajedno sa gradskom administracijom učinio da se 
to spriječi i koji su rezultati njihovih nastojanja? 
2. Prošle godine, na 16. sjednici Gradskog vijeća održanoj 31. ožujka postavio sam pitanje 
vezano za uređenje grada, između ostalog sam postavio pitanje i za Sunčani sat. Tada sam 
dobio odgovor da se grad uređuje na proljeće, prije sezone, no Sunčani sat i danas stoji isti 
onakav kakav je bio prije godinu dana. Na 18. sjednici održanoj u srpnju 2011. postavio sam 
pitanje vezano za lift za invalide koji se trebao postaviti na Škver. Tada sam dobio odgovor 
da je građevinska dozvola izdana mjesec dana prije te da će se sredstva predvidjeti u 
proračunu za 2012. godinu. Dvije godine su prošle od nabavke tog lifta a primijetio sam da 
glede toga u proračunu nije ništa planirano. Molim da mi se odgovori hoće li se išta raditi u 
ovom gradu? 
 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof. uvodno je pozdravio vijećnike, sve prisutne službe, 
izvjestitelje, predstavnike medija. 
Gradonačelnik je glede prvog pitanja odgovorio da je Hrvatska pošta krajem trećeg, odnosno 
početkom četvrtog mjeseca dostavila dopis Gradu Senju u kojem traži da Grad Senj 
sufinancira djelatnost poštanskog ureda u Krivom Putu. U tom dopisu naveli su da godišnji 
prihod koji ostvaruje poštanski ured u Krivom Putu iznosi 38.000,00 kuna, a rashod iznosi 
140.000,00 kuna. Izračunali su manjak od 111.000,00 kuna koje poštanski ured u Krivom 
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Putu po njima radi i zatražili su da se Grad Senj očituje je li spreman sufinancirati djelovanje 
poštanskog ureda u Krivom Putu. Odgovoreno im je dopisom kojim je zatražena točna 
specifikacija troškova jer se navodi o tome kako spomenuti poštanski ured ostvaruje manjak 
u iznosu od 111.000,00 kuna ne mogu prihvatiti bez ikakvog obrazloženja, budući da se od 
Grada traži pokriće tog manjka kako bi poštanski ured opstao.  U dopisu je navedeno da je 
Grad spreman osloboditi ih plaćanja zakupa (koji ionako ne plaćaju), komunalne naknade, 
troškova struje za taj prostor i financirati onaj dio posla koji se odnosi na raznošenje pošte 
po Krivome Putu. Dakle, spreman je određeni dio troškova sufinancirati iz gradskog 
proračuna kako bi se zadržala pošta u Krivom Putu ali ne želi isplaćivati plaću poštanskog 
službenika. Do danas nije pristigao nikakav odgovor na taj dopis niti obavijest da se 
poštanski ured zatvara. Navedeni dopis može se priložiti za slijedeću sjednicu Gradskog 
vijeća.  
Glede drugog pitanja, gradonačelnik je odgovorio kako postoje stvari koje nisu napravljene. 
Primjerice, lift za invalide koji biti postavljen tijekom šestog mjeseca u sklopu radova na 
Škveru i to nije sporno. Glede, Sunčanog sata navodi kako nije odrađeno ono što je 
najavljeno, no za male cifre koje je vijećnik spomenuo nije moguće izvesti sve potrebne 
radove odjednom. Postoji plan, program i način rješavanja pojedinih stvari u Gradu te su za 
to osigurana financijska sredstva. Sunčani sat je jedina točka glede koje nije još ništa 
poduzeto. Gradonačelnik je kazao kako će do slijedeće sjednice Gradskog vijeće ispitati o 
čemu se radi te će tada dati preciznu informaciju.   
 
ANITA LOPAC 
 
1. Pitanje je vezano uz turističku manifestaciju «Lika u fokusu». Je li se naplaćivao taj 
izlagački prostor za izlagače koji su na toj manifestaciji sudjelovali, ako je koliko? 
2. «Sambastico» je predstavljao Grad Senj u Italiji pa me zanima me jesu li dobili nešto 
novaca u tu svrhu? Proslava Dana Grada Senja traje desetak dana pa me zanima koliki je 
trošak svega toga? Molim odgovor u pismenom obliku. 
 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je u vezi prvog pitanja kazao da će se direktor 
Turističke zajednice prilikom izlaganja dotaknuti i tog pitanja. Glede drugog pitanja 
gradonačelnik je kazao da se udruga «Sambastico» podupire iz gradskog proračuna svake 
godine. 2011. ih je Grad Senj podupro sa 20.000,00 kuna u novcu te je iz sredstava 
reprezentacije sufinanciran trošak manifestacije. Gradonačelnik je konstatirao kako se ne 
može se sjetiti je li poduprt i put u Italiju, no pogledati će te odgovoriti na slijedećoj sjednici 
Gradskog vijeća. Trošak vezan uz Dan Grada prikazan je u gradskom proračunu za 2012. 
godinu odnosno prikazana su planirana sredstva i ta sredstva nisu probijena. Dan Grada nije 
koštao ništa više u odnosu na 2011. godinu. No mora se uzeti u obzir da je ove godine gost 
bio predsjednik Republike Hrvatske i jedino to iziskuje malo veći trošak, a svi drugi troškovi 
su ostali isti kao i dosada. Na slijedećoj sjednici vijećnici će dobiti točan izvještaj koliko je 
koštala svaka od manifestacija odnosno koliko je utrošeno iz gradskog proračuna. 
 

Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće je, jednoglasno (15 «ZA») u 
predloženom tekstu, usvojilo Zapisnik 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 22. 
ožujka 2012. godine Klasa: 021-05/12-01/01, Ur.br: 2125-03/01-12-02 i (14 «ZA», 1 
«SUZDRŽAN») Zapisnik 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 20. travnja 2012. 
godine Klasa: 021-05/12-01/02, Ur.br: 2125-03/01-12-02. 
 

Prije samog predlaganja dnevnog reda Predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da 
su svi vijećnici nazočni te da je Odbor za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 
27. sjednici razmatrao navedene točke i dao pozitivna mišljenja. 

 



 4

Gradonačelnik je predložio da se točka 9. «IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM 
IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU RADIO POSTAJE RADIO SENJ d.o.o.» izostavi s današnje 
sjednice. 

 
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno ( 15 „ZA“) usvojilo navedeni prijedlog, te 

jednoglasno ( 15 „ZA“) utvrdilo slijedeći  
  

D N E V N I    R E D 
 
1. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG MUZEJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2011. GODINU  
2. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2011. GODINU  
3. IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M. C. NEHAJEVA SENJ S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU  
4. IZVJEŠĆE O RADU ŠPORTSKE DVORANE «ROBERT BARBIĆ- BELI» S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU  
5. IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA SENJA I DOBORVOLJNIH 
VATROGASNIH DRUŠTAVA ZA 2011. GODINU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM I 
PLANOM RADA ZA 2012. GODINU  
6. IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU JAVNE 
VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA   
7. INFORMACIJA O STANJU ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA SENJA  
8. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA 
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SENJA ZA 2011. GODINU  
9. INFORMACIJA O POSLOVANJU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM I BILJEŠKAMA 
VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK d.o.o.   
10. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA 
SENJA ZA 2012. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, 
ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE  
11. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA 
PRODAJU NEKRETNINE U K.O. SVETI JURAJ  
12. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA 
KUPOPRODAJU NEKRETNINA   
13. PRIJEDLOG RAZRJEŠENJA MEĐUSOBNIH ODNOSA IZMEĐU GRADA SENJA I 
RAČA EURO CAMP D.O.O. SVETI JURAJ ZAKLJUČENJEM SUDSKE NAGODBE  
14. PRIJEDLOG ČLANA NADZORNOG ODBORA GKD KOMUNALAC d.o.o. Senj  
 
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda. 
 
 
1. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG MUZEJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2011. GODINU  
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradski muzej Senj.  
O predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 4. travnja 2012. 
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o 
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 

Uvodno obrazloženje podnijela je Blaženka Ljubović, prof., ravnateljica Gradskog 
muzeja Senj, nakon čega je otvorena rasprava.  
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          Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. konstatirao je da Gradski muzej Senj ima milijun 
kuna na računu te je izrazio zadovoljstvo zbog toga, no izrazio je i bojazan da im se umanje 
dotacije zbog iznosa koji imaju na računu. 
          Blaženka Ljubović, prof., ravnateljica Gradskog muzeja Senj smatra da će ministarstvo 
dati financijska sredstva. Kazala je kako ima saznanja o tome da je odobreno 300.000,00 
kuna za Nehaj i 500.000,00 za lođu. 

Vijećnica Anita Lopac, dipl. oec želi da joj se pojasni kako pod marketinšku djelatnost 
dolaze samo dvije crtice a to su tiskanje ulaznica za tvrđavu Nehaj i suradnja s turističkim 
agencijama. Ukazala je Gradskom muzeju da je područje marketinga potrebno doraditi te 
izraditi web stranicu.  

Blaženka Ljubović, prof., ravnateljica Gradskog muzeja Senj istaknula je da to košta 
te da im na raspolaganju stoji web stranica Grada Senja. Ukazala je da ljudi dolaze i vraćaju 
se zbog uspješnosti, stručnosti i zanimljivosti.  

Vijećnik Dean Babić, upr. prav. podsjetio je da je kroz prethodne sjednice postavljao 
pitanja vezana za lođu. Na njegovo vijećničko pitanje sredinom prošle godine vezano za 
nagodbu koja je trebala biti postignuta s bivšim vlasnikom u toj zgradi prvo je odgovoreno 
da od toga nema ništa, zatim je na Gradskom vijeću donesena odluka da se nagodba sa tim 
vlasnikom zaključi i da se taj vlasnik isplati. Pitao je je li nagodba sa vlasnikom zaključena, je 
li on isplaćen a ako nije, zašto nije. Drugo pitanje odnosi se na zgradu koja se nalazi tik do 
muzeja odnosno kakav je njezin status i hoće li se po tom pitanju što učiniti.   

Blaženka Ljubović, prof., ravnateljica Gradskog muzeja Senj glede prvog pitanja 
odgovorila je kako nije sasvim upućena u materiju te da je taj slučaj preuzeo Grad. Ustvrdila 
je da lođa ima spomenički dio i dio koji nije spomenik kulture te da se na tome radi. Glede 
drugog pitanja kazala je kako iščekuje rješenje imovinsko – pravnih odnosa te da spomenuta 
zgrada bude vlasništvo Grada i da Grad svojim sredstvima i uz pomoć države krene u obnovu 
te zgrade pa da se muzej proširi.  

Vijećnik Tomislav Boras ukazao je kako u Izvješću nije spomenuta kula Lipica te ga 
zanima je li prešla na upravljanje Gradskom muzeju.  

Blaženka Ljubović, prof., ravnateljica Gradskog muzeja Senj konstatirala je da je kula 
Lipica u vlasništvu Grada te da Gradski muzej nema ovlasti odlučivati o kuli Lipici. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je raspravu i dao riječ gradonačelniku Darku 
Nekiću, prof. 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof. prvo je odgovorio na pitanje vijećnika Deana 
Babića, upr. prav., glede lođe a vezano uz nagodbu. Konstatirao je da je nagodba postignuta 
i da je Grad odobrio 13.000,00 eura. Taj iznos je rezerviran u gradskom proračunu da se 
sklopi nagodba između Gradskog muzeja i vlasnika odnosno suvlasnika zgrade, međutim, 
pojavio se problem sudskih troškova. Naime, pojavili su se odvjetnički troškovi u iznosu oko 
50.000,00 kuna koje potražuje suprotna strana, s time da su spremni razgovarati o tome da 
jedan dio tih troškova izbriše pa da ostane oko 35.000,00 – 38.000,00 kuna odvjetničkih 
troškova na što Grad ne pristaje, jer smatramo da je to preveliki iznos za sve one radnje koje 
su se poduzimale prilikom nagodbe i svega ostalog.  

Glede izgorjele zgrade gradonačelnik je konstatirao da je od 1990. do 2006. godine 
bila u privatnom vlasništvu i u tom periodu ništa nije napravljeno da se ona postupno otkupi 
od privatnih vlasnika. Tada je napravljena procjena s kojom se veći dio suvlasnika složio i do 
danas je Grad otkupio oko 86% ili 84% zgrade. Otkupljeni su udjeli od svih suvlasnika osim 
od gospodina Pavelića koji ne želi isplatu u novcu prema procjeni ovlaštenog sudskog 
vještaka gosp. Željka Kraljića, nego želi da mu se osigura zamjenski stan što nažalost Grad 
nije u mogućnosti, a i iznos koji je Grad prema spomenutoj procjeni dužan platiti nije ni 
približno dostatan za kupnju stana.  

Glede pitanja koje se odnosi na kulu Lipicu gradonačelnik je odgovorio kako je kula 
Lipica građevinski sanirana i uređena iznutra te se čeka izrada koncepcije. Razvojna agencija 
je izradila jedan program s kojim će se krenuti prema fondovima i svima koji bi mogli 
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sufinancirati taj program. Pristiglo je i pismo namjere Državnog hidrometerološkog zavoda 
koji je spreman sudjelovati u onom djelu koji se odnosi isključivo na struku. Više informacija 
o tome će vijećnici dobiti na jednoj od slijedećih sjednica Gradskog vijeća jer je to ovog 
trenutka još u razvojnoj fazi.  

Gradonačelnik je čestitao ravnateljici Gradskog muzeja Senj, prof. Blaženki Ljubović, 
na 50. obljetnici Gradskog muzeja koja će se obilježiti najesen. U ovih 50. godina muzej je iz 
jedne ruševne zgrade pretvoren u jednu respektabilnu kulturnu i znanstvenu instituciju. 
Napomenuo je da su se u tih 50. godina promijenila samo tri ravnatelja i svatko od njih je 
zaslužan što Gradski muzej izgleda ovako kako izgleda danas. Naposljetku je izrazio 
zadovoljstvo brojem posjetitelja koji raste iz godine u godinu te prihodom od prodaje 
ulaznica u iznosu od pola milijuna kuna. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 15 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (15 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, 
slijedeći 

 
ZAKLJUČAK 

(Klasa: 021-05/12-01/03, Urbroj:2125-03/01-12-03) 
 
2. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2011. GODINU  
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradska knjižnica Senj.  
O predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 4. travnja 2012. 
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je 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.  

Vijećnik Dean Babić, upr. prav. kazao je kako ga smeta što je kompletno financijsko 
poslovanje, kao i prihodi i rashodi prikazano na jednom listu papira. Smatra kako je uz 
izvješće vijećnicima potrebno dostaviti i dodatno obrazloženje gdje će se i naglasiti važne 
točke na koje treba posebno obratiti pažnju. 

Marijana Čorić, prof., ravnateljica Gradske knjižnice Senj, odgovorila je kako je 
Izvješće napravljeno i dostavljeno poput elaborata te da vijećnici imaju sažetak istog. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić zamijetio je da u Izvješću stoji zahvala 
Ministarstvu kulture te upitao koji su njihovi prihodi.  

Marijana Čorić, prof., ravnateljica Gradske knjižnice Senj odgovorila je kako je 
Ministarstvo kulture pružilo financijsku potporu i omogućilo fond knjiga zbog čega im je i 
iskazana zahvalnost. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatim je upitao uslijed čega je naknada zaposlenima 
porasla sa 24.000,00 na 29.000,00 kuna. 

Marijana Čorić, prof., ravnateljica Gradske knjižnice Senj pojasnila je kako se radi o 
troškovima prijevoza djelatnika na posao. 

U nastavku sjednice gradonačelnik Darko Nekić, prof. zahvalio se ravnateljici i svim 
zaposlenicima knjižnice na dobroj suradnji te im čestitao na postignutim rezultatima. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 15 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (15 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, 
slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(Klasa: 021-05/12-01/03, Urbroj:2125-03/01-12-04) 
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3. IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M. C. NEHAJEVA SENJ S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU  
 
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je Pučko otvoreno učilište M. C. Nehajeva Senj.  
O predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 4. travnja 2012. 
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o 
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 

Uvodno obrazloženje podnio je Ivan Prpić, ravnatelj Ustanove, nakon čega je 
otvorena rasprava. 

Vijećnica Anita Lopac, dipl. oec. zatražila je pojašnjenje rashoda za usluge u iznosu 
od 180.000,00 kuna te ukazala da na Izvješću stoji prijašnji naziv Ustanove „Dom kulture“ 
što bi trebalo ispraviti. 

Ivan Prpić, ravnatelj Ustanove pojasnio je da u rashode za usluge spadaju usluge 
telefona i pošte, usluge tekućeg održavanja, promidžba, komunalne usluge, intelektualne 
usluge te grafičke usluge.  

Vijećnik Dean Babić, upr. prav. pitao je ravnatelja i gradonačelnika je li proizvedeni 
gubitak posljedica toga što je pomoć iz proračuna u odnosu na planirana sredstva manja za 
13.000,00 kuna, odnosno je li ostvareni gubitak razlog toga što su i prihodi od proračuna u 
odnosu na planirana sredstva manji za 50.000,00 kuna. 

Ivan Prpić, ravnatelj Ustanove odgovorio je da se gubitak prenosi od ranije jer je 
Ličko – senjska županija sustavno po godini ostajala dužna do 15.000,00 kuna. 

Vijećnik Josip Filipović, ing. pitao je koliko ima zaposlenih u Pučkom otvorenom 
učilištu M. C. Nehajeva. 

Ivan Prpić, ravnatelj Ustanove odgovorio je da su u Ustanovi zaposlena tri djelatnika. 
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. napomenuo je kako sve institucije nemaju jednake 

mogućnosti u ostvarenju prihoda te je to potrebno uzeti u obzir. Ustvrdio je da su prihodi 
Grada Senja onakvi kao što su planirani u gradskom proračunu.  

U nastavku sjednice gradonačelnik se zahvalio ravnatelju i svim djelatnicima na 
dobroj suradnji. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 15 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (15 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, 
slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(Klasa: 021-05/12-01/03, Urbroj:2125-03/01-12-05) 

 
4. IZVJEŠĆE O RADU ŠPORTSKE DVORANE «ROBERT BARBIĆ- BELI» S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU 
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je Športska dvorana Robert Barbić – Beli.  
O predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 11. travnja 
2012. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te 
o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 

Uvodno obrazloženje podnio je Darko Gržin, ing., ravnatelj Športske dvorane Robert 
Barbić – Beli, nakon čega je otvorena rasprava. 

Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. istaknuo je kako Grad treba iznaći sredstva za 
tekuće održavanje dvorane. Predložio je da se spomenuti troškovi ne uključuju u proračun 
dvorane već da to ide iz strogo namjenskih sredstava Grada. Pitao je koliko iznosi komunalni 
trošak. Drugo pitanje odnosi se na prostore koje imaju klubovi, odnosno je li Grad te 
prostore poklonio klubovima, jesu li ti prostori u najmu, jesu li dani na korištenje i tko plaća 
režijske troškove za sve te prostore.   
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Darko Gržin, ing., ravnatelj Športske dvorane Robert Barbić – Beli glede komunalnih 
troškova odgovorio je da je riječ o iznosu od oko 200.000,00 kuna. Glede prostora za 
klubove ustvrdio je da je napravljen koncesijski ugovor. 

Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. smatra kako bi klubovi trebali plaćati određeni 
iznos za korištenje prostora u dvorani ili bi Grad u okviru svojih mogućnosti trebao pokriti 
troškove tekućeg održavanja. 

Vijećnik Josip Šojat pohvalio je rad Športske dvorane Robert Barbić – Beli te apelirao 
na sve vijećnike da se u idućem proračunu zaštite sredstva za adaptaciju dvorane, ponajviše 
radi sigurnost djece. 

U nastavku sjednice gradonačelnik Darko Nekić, prof. konstatirao je kako je u zadnje 
četiri godine dotacija iz gradskog proračuna za Športsku dvoranu podignuta za 100.000,00 
kuna. Pojasnio je da su mogućnosti gradskog proračuna takve da je bilo moguće izdvojiti 
najviše 571.000,00 kuna iz gradskog proračuna što bi trebalo biti dostatno za brigu o 
Športskoj dvorani. Primijetio je kontinuirano smanjenje prihoda dvorane što je vezano i uz 
klubove koji koriste tu dvoranu a koji, nažalost, veliki dio tih troškova ne plaćaju. Potrebno je 
potražiti nove mogućnosti financiranja dvorane, odnosno privući i neke druge korisnike koji bi 
mogli povećati prihod Športske dvorane jer Grad ovog trenutka ne može više povećavati 
izdatke iz proračuna. Postavio je pitanje zašto se Športska dvorana u potpunosti financira iz 
gradskog proračuna te istaknuo da se na trgovačkom sudu u Zagrebu još uvijek vodi spor 
između „Industrogradnje“ i Grada Senja iz 1997. godine oko gradnje Športske dvorane i još 
se ne zna kako će završiti taj dio. Konstatirao je da je potrebno pričekati ishod spora te da će 
se u slijedećim godinama nastojati osigurati najvažnije sanacije. Naposljetku se zahvalio 
ravnatelju i svim djelatnicima. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 15 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, (14 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u predloženom tekstu usvojilo, 
slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(Klasa: 021-05/12-01/03, Urbroj:2125-03/01-12-06) 

 
5. IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA SENJA I DOBORVOLJNIH 
VATROGASNIH DRUŠTAVA ZA 2011. GODINU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM I 
PLANOM RADA ZA 2012. GODINU  
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je Vatrogasna zajednica Grada Senja.  
O predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 16. svibnja 
2012. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te 
o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 

Uvodno obrazloženje podnio je Branko Mudrovčić, tajnik Vatrogasne zajednice Grada 
Senja, nakon čega je otvorena rasprava. 
 Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. zatražio je pojašnjenje stavke gdje je DVD-u 
Sveti Juraj odobreno 46.000,00 kuna za popravak vozila i stavke – rashodi zajednice gdje 
stoji da je za nabavku fotokopirnog uređaja odobreno 12.900,00 kuna. 

Branko Mudrovčić, tajnik Vatrogasne zajednice Grada Senja pojasnio je kako je DVD 
Sveti Juraj kupilo jedno vozilo marke „Man“ i to vozilo nije bilo u potpunoj upotrebi stoga su 
ta sredstva bila potrebna kako bi se to vozilo stavilo u upotrebu. Sredstva su bila planirana 
na Skupštini Vatrogasne zajednice za 2011. godinu te su tijekom godine Društvu i dana. 
Glede nabavke fotokopirnog uređaja pojasnio je da navedeni uređaj služi za sve DVD-e te je 
to također predviđeno planom na Skupštini zajednice. 

Vijećnik Dean Babić, upr. prav. osvrnuo se na stavku – za knjigovodstvo i stavku – za 
tajničke poslove te upitao tko je i zašto donio odluku da se knjigovodstveni poslovi vode van 
Grada Senja, zašto se godišnje daje 12.000,00 kuna privatnom knjigovodstvenom servisu, 
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zašto taj novac ne ostaje u gradskom proračunu. Zatražio je pojašnjenje troškova za tajničke 
poslove te tko ih obavlja za određenu naknadu istaknuvši da su troškovi prilično visoki za 
obavljanje volonterskih tajničkih poslova.  

Branko Mudrovčić, tajnik Vatrogasne zajednice Grada Senja pojasnio je da u Statutu 
Vatrogasne zajednice stoji da knjigovodstvene poslove obavlja računovodstveni servis. Sa 
računovodstvenim servisom je potpisan i ugovor dok je obavljanje  tajničkih poslova 
regulirano odlukom predsjedništva Vatrogasne zajednice a mjesečno iznose 700,00 kuna 
neto. Zaključio je da je sve navedeno predviđeno Statutom Vatrogasne zajednice. 

Vijećnik Josip Šojat izrazio je nezadovoljstvo financijskim izvještajem, posebice 
načinom na koji su razrađene stavke. Pojasnio je kako je zamoljen od strane korisnika OPG-a 
da postavi pitanje o korištenju pitke vode na području Grada Senja, odnosno je li potpisan 
ugovor sa Gradom Senjom za prijevoz vode, zašto to ne čini „Komunalac“ te da li postoji dug 
od strane Grada Senja. 

Branko Mudrovčić, tajnik Vatrogasne zajednice Grada Senja konstatirao je kako glede 
financijskih pokazatelja nije ništa loše napravljeno. 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof. prokomentirao je veliki broj vozila DVD-a te ustvrdio 
da je potrebno stati s daljnjom nabavkom. Glede investicija naglasio je da su u proteklih šest 
godina izgrađena dva vatrogasna doma, u Svetom Jurju i Krasnu. Ustvrdio je da će sredstva 
od Hrvatskih šuma biti prepolovljena i tome se treba prilagoditi. Također je istaknuo da Grad 
Senj ne vodi knjigovodstvo udrugama već samo javnim ustanovama u stopostotnom 
vlasništvu Grada Senja. Glede prijevoza pitke vode konstatirao je da je ugovor sklopljen te 
da dug na današnji dan iznosi oko 35.000,00 kuna, no treba uzeti u obzir da se radi o 
iznimno sušnoj godini. 

Vijećnik Josip Šojat kazao je da Zakon o vatrogastvu obvezuje jedinicu lokalne 
samouprave da u svom proračunu osigura sredstva za popravak vatrogasnih vozila te 
istaknuo važnost redovite opskrbe pitkom vodom. 

Gradonačelnik je konstatirao kako je upoznat sa svim zakonskim obvezama te se one 
u potpunosti ispunjavaju. Glede redovite opskrbe pitkom vodom ustvrdio je kako će se učiniti 
rebalans te da će opskrba biti omogućena svima.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 15 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (15 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, 
slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(Klasa: 214-01/12-01/06, Urbroj:2125-03/01-12-03) 

 
6. IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU JAVNE 
VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA   
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je Javna vatrogasna postrojba Grada Senja.  
O predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 07. ožujka 2012. 
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o 
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 

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

Vijećnik Dean Orlić, struč. Spec. oec. zatražio je pojašnjenje zašto jedno vatrogasno 
vozilo ima ZG tablice. 

Zvonimir Lončarić, dipl. ing. sig., zapovjednik JVP Grada Senja je odgovorio da vozilo 
nije u cijelosti plaćeno, dok je gradonačelnik ustvrdio kako je s nadležnim ministrom 
dogovorena obročna otplata tog vozila.   

Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje zašto se kasni s plaćama djelatnicima JVP 
uz napomenu da su sredstva iz državnog proračuna na vrijeme doznačena. 
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Dodatna obrazloženja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof.  
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, 
slijedeći 

ZAKLJUČAK 
(Klasa: 214-01/12-01/01, Urbroj:2125-03/01-12-03) 

7. INFORMACIJA O STANJU ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA SENJA  
 

Podnositelj predmetne Informacije je Dom zdravlja Senj.  
O predmetnoj Informaciji raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 23. svibnja 
2012. 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, 
nakon čega je otvorena rasprava. 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je Dom zdravlja Senj najuspješnija 
ustanova takvog profila u zdravstvu u Ličko – senjskoj županiji. 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof. ustvrdio je da Dom Zdravlja nije gradska već 
županijska ustanova te istaknuo pitanje koje se ovdje pojavljuje, s obzirom da je u pripremi 
novi zakon, hoće li Dom zdravlja pripasti jedinici lokalne samouprave. Utvrdio je da i Grad 
Senj svojim sredstvima doprinosi radu Doma zdravlja te se zahvalio na dobroj suradnji. 

S obzirom da se radi samo o informaciji Vijeće se o istoj nije izjašnjavalo. 
 
8. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA 
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SENJA ZA 2011. GODINU  
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je Turistička zajednica Grada Senja.  
O predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 23. svibnja 
2012. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te 
o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 

Uvodno obrazloženje podnio je Jurica Žumberac, dipl. oec., direktor Turističkog ureda 
TZGS, nakon čega je otvorena rasprava. 

Vijećnik Tomislav Boras upitao je što znači smeđa signalizacija te naglasio kako treba 
bolje podržati manifestacije koje promoviraju Grad Senj te bolje koordinirati vrijeme njihovog 
održavanja. 

Vijećnica Anita Lopac, dipl. oec. postavila je pitanje vezano uz firmu „Fotogafica“, 
odnosno na temelju čega je ta firma izabrana i kakav je ugovor sklopljen. 

Vijećnik Dean Babić, upr. prav. pitao je zašto je Turističku zajednicu Grada Senja 
predstavljala Turistička zajednica Ličko – senjske županije, odnosno zašto TZGS sama ne 
izlazi na turističke sajmove i zašto se ne posjećuju veliki turistički sajmovi na kojima bi se 
Grad trebao prezentirati. Zatražio je pojašnjenje izdataka za zaposlene te želi da mu se 
odgovori koliko je iznosio manjak iz prethodnih godina i sa koliko je sredstava TZGS u 
protekloj godini sufinancirala promidžbu javne ustanove NP Sjeverni Velebit. Naposljetku je 
zaželio dobar i uspješan rad direktoru TZGS. 

Jurica Žumberac, dipl. oec., direktor Turističkog ureda TZGS složio se s konstatacijom 
vijećnika Borasa oko veće potpore za manifestacije i zaključio kako su stvari zasada takve 
kakve jesu. Zaključio je da je Izvještaj podnesen do kraja veljače a Plan za 2012. godinu 
donesen je do 31. listopada 2011. godine. Glede smeđe signalizacije ustvrdio je da je 
postojao plan da se nadopuni smeđa signalizacija za što su određena sredstva trebala biti 
doznačena iz županije te napomenuo kako se bolje financira unutrašnjost (60%) nego more 
(40%). Riječ je o vrlo skupom projektu i ako ne bude sufinanciranja Hrvatske TZ i Ličko – 
senjske županije neće se moći realizirati. Glede sporazuma s „Fotograficom“ ustvrdio je da je 
potpisan prije direktorovog dolaska u TZGS pa nema saznanja o tome je li raspisan natječaj 
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te se zapitao je li to uopće potrebno ako je nešto besplatno. Naime, ni TZGS niti Grad nisu 
trebali išta platiti. Na pitanje vijećnika Babića odgovorio je da Turistička zajednica Ličko – 
senjske županije dobiva puno više sredstava od središnjice te da posjećuje skoro sve 
sajmove na kojima prezentiraju i Grad Senj. Istaknuo je kako su ponuđeni novi sadržaji na 
internet-stranici na kojoj će se moći besplatno reklamirati svi turistički objekti. Glede izdataka 
za zaposlene pojasnio je da se stavka Turistički ured odnosi na plaću direktora a stavka 
Turistički informativni centar na plaće djelatnika. Na pitanje vezano za manjak od prethodnih 
godina zaključio je da ako bude potrebno dostaviti će se pismeni odgovor. Naime, radi se o 
tome da je TZ prije nekoliko godina imala uređenje informativnog centra a lani u 10. 
mjesecu otplaćen je ostatak kredita. Konstatirao je kako je ove godine započeta suradnja s 
NP Sjeverni Velebit na projektu biciklističkih staza u okolici Senja i na području NP. Lani se 
nije održala Antonja u Krasnu i zbog toga nisu im doznačena predviđena sredstva što ove 
godine nije slučaj. 

Vijećnik Josip Šojat nadovezao se na pitanje o „Fotografici“ te upitao koliko je koštao 
iznajmljeni prostor odnosno štand na Pavlinskom trgu što je iznajmljivala firma. Želi znati 
kakve su vizije TZGS glede osvježavanja i upotpunjenja sadržaja kojeg nude turistima te 
kakva će biti suradnja TZGS i obrtnika Grada Senja. Pohvalio je rad TZGS u protekloj godini i 
čestitao na postignutim rezultatima. 

Jurica Žumberac, dipl. oec., direktor Turističkog ureda TZGS ustvrdio je da TZGS u 
odnosu na okolna mjesta i gradove ima najviše događanja te da se radilo na tome da se 
uvedu novi proizvodi (med, ronilački klub u Svetom Jurju, Cross itd.) što piše u Planu i 
programu za 2012. godinu.  

Vijećnik Tomislav Boras smatra da bi trebalo više poraditi na promidžbi te traži 
pojašnjenje aneksa ugovora. 

Jurica Žumberac, dipl. oec., direktor Turističkog ureda TZGS zaključio je kako bi 
gradonačelnik bolje pojasnio aneks ugovora. Pojasnio je da bi se reklamiranje manifestacija 
u organizaciji TZGS obavljalo kroz agencije i prijevozničke tvrtke koje djeluju na području 
Zagreba i Istre tako da bi se posjetiteljima sufinancirao dio prijevoza a te iste tvrtke bi po 
povoljnoj cijeni reklamirale određeni događaj i obavljali prijevoz na taj događaj. 

Vijećnik Josip Šojat inzistira na odgovoru na prvo pitanje. 
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. naglasio je da je na području Grada Senja po prvi 

put ostvareno više od 300.000 noćenja. Glede aneksa ugovora ustvrdio je da je sklopljen 
upravo zbog velikog broja gostiju, dolazaka na „Mesopust“ u siječnju i veljači te radi glazbe 
koju je trebalo dodatno platiti kroz taj ugovor. Na slijedeću sjednicu vijećnicima se može 
dostaviti aneks ugovora i sve što je uz to vezano. Na pitanje vijećnika Šojata odgovorio je da 
trošak iznosi 600,00 kuna a jedini doprinos Grada manifestaciji je bio da se javna površina 
odobri na korištenje besplatno. I ove godine će se izaći u susret poduzetnicima koji su 
spremni snositi sve troškove takve manifestacije. Prošle godine na Međunarodnom ljetnom 
karnevalu omogućeno je poduzetnicima da oni imaju prioritet koji se ostvaruje kroz njihovo 
sudjelovanje u ugostiteljskoj ponudi, no od toga je Grad imao i štetu budući da je ukradeno 
7 stolova i 14 klupa koje je Grad morao platiti. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, (12 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u predloženom tekstu usvojilo, 
slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(Klasa: 021-05/12-01/03, Urbroj:2125-03/01-12-07) 

 
 
 
9. INFORMACIJA O POSLOVANJU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM I BILJEŠKAMA 
VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK d.o.o.   
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Podnositelj predmetne Informacije je Hrvatsko primorje – Južni ogranak d. o. o.  

O predmetnoj Informaciji raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 11. travnja 
2012. godine. O predmetnoj Informaciji raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, 
te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 

Uvodno obrazloženje podnio je Darko Rukavina, dipl. ing., direktor Društva, nakon 
čega je otvorena rasprava. 

Vijećnik Dean Babić, upr. prav. želi informaciju o tome što se događa glede situacije u 
kojoj Grad Senj u skupštini društva odbija prihvatiti odluku o povećanju temeljnog kapitala za 
sredstva uložena u izgradnju stanice Stinica jer se ne slaže s načinom dokapitalizacije što je 
uzrok da do promijene poslovnih udjela nije došlo od 2009. godine do danas. 

Darko Rukavina, dipl. ing., direktor Društva dao je traženu informaciju uz pojašnjenje 
procesa dokapitalizacije od 1989. godine. 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof. konstatirao je kako kompletan cjevovod ide preko 
područja Grada Senja. Nažalost, ugovorom koji je potpisan 70-ih predviđeno je da se sve 
daje besplatno, bez ikakve naknade ili prava služnosti. U mandatu 1997-2001. god. Grad 
Senj je tražio da se napravi nova procjena temeljnog kapitala, da se likvidiraju stara 
poduzeća i da se novo poduzeće registrira na način da Grad Senj bude većinski vlasnik tog 
poduzeća. 2001. godine nova vlast je povukla zahtjev Grada Senja. Grad Senj odbija 
prihvatiti odluku jer nastoji zaštititi svoje interese. Konstatirao je da će novi vodovod biti na 
području Grada Senja i za to bi se gradu trebalo platiti. 

S obzirom da se radi samo o informaciji Vijeće se o istoj nije izjašnjavalo. 
 
10. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA 
SENJA ZA 2012. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, 
ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga je gradonačelnik Darko Nekić, prof. 
O predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 11. travnja 
2012. godine. O predmetnom Prijedlogu raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, 
te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 

Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je 
otvorena rasprava. 

Vijećnik Dean Babić, upr. prav. predložio je da se Gradskom vijeću podnese izvješće 
odnosno informacija o tome kako udruge troše dodijeljena sredstva. 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je kako gradske ustanove i poduzeća 
podnose izvješća. Izvješća Matice hrvatske i Sakralne baštine nalaze se u Odjelu za financije i 
gradski proračun budući da se svake godine dostavljaju spomenutom Odjelu te ne idu na 
usvajanje Gradskom vijeću. Ukoliko vijećnici zatraže, navedena izvješća biti će im 
proslijeđena.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, 
slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(Klasa:400-06/12-01/13, Urbroj:2125-03/01-12-02) 

 
11. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA 
PRODAJU NEKRETNINE U K.O. SVETI JURAJ  
 

Predlagatelj predmetne Odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. 
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O predmetnoj Odluci raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 16. svibnja 2012. 
godine. O predmetnoj Odluci 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 usvojilo, slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(Klasa:940-02/12-02/04, Urbroj:2125-03/01-12-05) 

 
12. PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA 
KUPOPRODAJU NEKRETNINA   
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga natječaja je gradonačelnik Darko Nekić, prof. 
O predmetnoj Odluci raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 11. travnja 2012. 
godine. O predmetnom Prijedlogu natječaja raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 

Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je 
otvorena rasprava. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja bez rasprave, većinom glasova ( 9„ZA“, 1 „PROTIV“), u predloženom tekstu 
usvojilo, slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(Klasa: 021-05/12-01/03, Urbroj:2125-03/01-12-09) 

 
13. PRIJEDLOG RAZRJEŠENJA MEĐUSOBNIH ODNOSA IZMEĐU GRADA SENJA I 
RAČA EURO CAMP D.O.O. SVETI JURAJ ZAKLJUČENJEM SUDSKE NAGODBE  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga je gradonačelnik Darko Nekić, prof. 
O predmetnom Prijedlogu raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom 
podnio Gradskom vijeću mišljenje. 

Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je 
otvorena rasprava. 

Vijećnik Dean Babić, upr. prav. istaknuo je kako Grad Senj nikome ništa ne duguje. 
Smatra da nije odabran pravi put rješavanja ovih odnosa. Traži da se i pri rješavanju ostalih 
sličnih slučajeva bude dosljedno ovom načinu rješavanja. 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je kako ovakav prijedlog nagodbe 
sadržava sve što je ispregovarano u dvije godine. Zatražio je od vijećnika da formulira 
zaključak koji predlaže a gradonačelnik će zatim dati svoj odgovor. 

Vijećnik Dean Babić, upr. prav. kazao je kako Grad Senj glede ovog slučaja treba 
zaštititi u svakom smislu. U prijedlogu ugovora Grad Senj dozvoljava dužniku da kroz obroke 
otplati svoj dug i obvezuje se sljedeće obveze plaćati u određenim vremenskim rokovima. 
Upitao je što će se dogoditi ako dužnik ne plati prvu ratu, drugu ratu. Smatra kako bi najbolji 
instrument osiguranja bila osobna imovina ili imovina tvrtke koja bi u slučaju neplaćanja 
prešla u vlasništvo Grada Senja.  
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. pročitao je članake 5., 7., i 8. nagodbe te ustvrdio da se 
nagodba ne mijenja nego se samo nešto mora ponuditi kao osiguranje naplate. 

Pročelnik Općeg upravnog odjela Mislav Bilović, dipl. iur., konstatirao je da se članku 
8.  dodaje stavak 3. koji glasi: „Za sve financijske obveze koje bi sklapanjem ove nagodbe 
preuzela „Rača Euro Camp“ prije njezinog sklapanja dužna je izdati Gradu Senju primjereni 
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instrument osiguranja (mjenica, zadužnica, imovina i sl.), koji će jamčiti njihovu naplatu u 
slučaju da neuredno ispunjava ili ne ispunjava svoje obveze preuzete ovom nagodbom.“ 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, (9 „ZA“) uz napomenu da se vijećnik Mile Šojat o istoj 
nije izjašnjavao, u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(Klasa: 701-01/09-01/09, Urbroj:2125-03/01-12-23) 

 
14. PRIJEDLOG ČLANA NADZORNOG ODBORA GKD KOMUNALAC d.o.o. Senj  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga je gradonačelnik Darko Nekić, prof. 
O predmetnom Prijedlogu 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 9 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (9 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(Klasa: 021-05/12-01/03, Urbroj:2125-03/01-12-08) 

 
 
 

Sjednica je zaključena oko 21,00 sat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pročelnica Ureda Grada     Predsjednik Gradskog vijeća 
Maja Matičić, mag. iur.      Željko Nekić 
 

 
 
 


