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ZAPISNIK
27. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 05. srpnja 2012. godine s
početkom u 18,00 sati u prostorijama GKD Komunalac d. o. o. u Senju, Splitska 2.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 27. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati. Sjednici nije nazočan: vijećnik mr. sc. Neven Mudrovčić i Mile Šojat.
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 26. sjednici
Gradskog vijeća, održanoj 31. svibnja 2012. godine.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. glede odgovora na pitanje u svezi poštanskog
ureda u Krivom Putu konstatirao je kako je potrebna veća ažurnost u odgovaranju na dopise
glede ovog predmeta. Izrazio je nezadovoljstvo odgovorom na pitanje u svezi Sunčanog sata
smatrajući da su dostavljeni nepotrebni podaci i pojašnjenja, a konkretan odgovor je
izostavljen.
Vijećnica Anita Lopac, dipl. oec. pojasnila je kako je svrha pitanja u svezi firme
„Fotografica“ i manifestacije „Lika u fokusu“ bila; saznati jesu li i drugi imali mogućnost javiti
se za taj posao.
Gradonačelnik je glede primjedbe na ažurnost odgovaranja na dopise a u svezi
poštanskog ureda u Krivom Putu pojasnio da se komunikacija odvijala i usmenim putem, no
nakon što nije postignut dogovor započeta je komunikacija u pisanom obliku. Konstatirao je
da je na Škveru postavljen lift za invalide te da će i potrebni radovi za Sunčani sat uskoro biti
riješeni.
Na pitanje vijećnice Anite Lopac, dip. oec. odgovorio je da će svatko tko se javi, a želi
organizirati bilo kakvu vrstu manifestacije na području Grada Senja dobiti iste uvjete kakve je
dobila i spomenuta tvrtka.
Vijećnica Anita Lopac, dipl. oec. podsjetila je da se firma „Fotografica“ javljala za
uslugu iznajmljivanja štandova. Budući da će se i ove godine održati spomenuta
manifestacija pita hoće li i drugi imati mogućnost javiti se za to, te hoće li biti omogućeno da
se to sazna putem medija ili web stranice.
Gradonačelnik je konstatirao da je navedeno već objavljeno na stranicama Turističke
zajednice Grada Senja, te je sudjelovanje omogućeno svim zainteresiranim.
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA
Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja
prije prelaska na dnevni red sjednice, članovi Gradskog vijeća mogu postavljati pitanja, tražiti
obavijesti i davati prijedloge, neovisno o točkama dnevnog reda, uz naznaku kome ih
upućuju, usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradskog vijeća.
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DEAN ORLIĆ
1. Vijećnik je kazao kako lift za invalide nije postavljen kvalitetno ni praktično te upitao koliko
je koštao?
Gradonačelnik je utvrdio da je najveći problem pri postavljanju spomenutog lifta bio
priključak na vodu. Sadašnje rješenje je postignuto zahvaljujući pristanku vlasnika čestice da
se spoji na njegov vod. U izboru lokacije sudjelovale su stručne gradske službe sa stručnim
ljudima koji su lift izradili i prodali, smatrajući da glede toga nema ništa sporno.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. ponovno je upitao koliko je lift koštao te
napomenuo da je gradonačelnik izjavio kako u proračunu nema novaca za tu namjenu.
Gradonačelnik je najavio odgovor u pisanom obliku.
ANITA LOPAC
1. Zanima me što je s kompenziranim zemljištem firme „Tehnika“? Na trbušnjaku ispod
kafića „Suzy“ stoji vrlo neuredno zemljište što nije lijepa slika za turiste, je li ga bilo moguće
urediti te je li o tome vođen kakav razgovor?
2. Što je sa zemljištem „Autotransa“? Prošle godine raspravljalo se o izgradnji kolodvora,
nedavno je uređeno parkiralište pa me zanima kakva je obveza vlasnika zemljišta po
izvršenju namjene zemljišta odnosno izgradnje kolodvora?
3. Mještane Crnog Kala zanima kada će se postaviti lampe na 30 postavljenih stupova ispred
domaćinstava? Što je sa sporom između Grada i Hrvatskih šuma oko čestica Osnovne škole?
Što je sa pristupnom cestom u Đominama koja je u vrlo lošem stanju i navodno se ni
automobili ne mogu mimoići?
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je prvo dao odgovor na posljednje pitanje utvrdivši
da su stupovi postavljeni nedavno. Sve investicije HEP-a se uredno prate, čim HEP završi
svoju investiciju Grad će pripremiti svoju. Taj dio Crnog Kala biti će uključen u rebalans
proračuna i pitanje javne rasvjete bit će riješeno. Glede pristupne ceste u Đominama
konstatirao je kako nije u tako lošem stanju kao što vijećnica tvrdi, uvrštena je u program
sanacije rupa, a popravak će krenuti krajem osmog mjeseca. Zatim je konstatirao kako se
radi o sporu između Grada i privatnog vlasnika koji više ne živi u Hrvatskoj, a ne Hrvatskih
šuma. Napomenuo je kako spor već dugo traje te izrazio nadu da će se uskoro riješiti.
Na prvo pitanje odgovorio je kako zemljište nije kompenzirano od „Tehnike“ nego je prodano
„Tehnici“. Spomenuta tvrtka se javila na javni natječaj, uredno platila cijenu no radi
ekonomske krize ne planiraju ove godine početi gradnju već čekaju bolja vremena. U svezi
zemljišta koje je vijećnica spomenula kao neuredno i neugledno za turiste konstatirao je kako
to zemljište nije gradsko. Postoji građevinska dozvola za projekt na tom zemljištu koji je
također obustavljen zbog ekonomske krize.
Na pitanje u svezi „Autotransa“ odgovorio je da je napravljen idejni projekt i „Autotrans“ je
predao zahtjev za lokacijsku dozvolu, a kada se ishode svi potrebni papiri krenut će i ta
investicija.
Vijećnica Anita Lopac, dipl. oec. kazala je kako je pitanje vezano za lampe postavila
jer je dobila informaciju da je HEP izvršio svoj dio posla.
Gradonačelnik je konstatirao da je informacija točna ali je posao završen nakon pet
godina predloživši da spomenuta investicija u devetom mjesecu uđe u rebalans i da se do
kraja godine lampe postave.
JOSIP ŠOJAT
1. Tražim od gradonačelnika i predsjednika Skupštine GKD Komunalac da mi dostave
dokumentaciju na temelju koje dokumentacije GKD gospodari parkiralištem „Điga“. Pod
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dokumentacijom podrazumijevam uporabnu, lokacijsku, građevinsku dozvolu, javni natječaj,
ugovor sa vlasnicima zemljišta itd. Odgovor tražim u pisanom obliku.
2. Pitanje postavljam u ime žitelja Hrmotina. Naime, iz proračuna Grada Senja se izdvajaju
sredstva za javnu rasvjetu i žitelji su dobili javnu rasvjetu koja ne služi nikome. Naime, pali
se u 2.00 sata poslije ponoći, a gasi se u 5.00 sati ujutro.
Gradonačelnik je konstatirao da će se odgovor na prvo pitanje dostaviti u pisanom
obliku. Glede drugog pitanja gradonačelnik je priznao da postoje problemi s javnom
rasvjetom. Naime, još uvijek nisu podešeni svi parametri na solarnim pločama i sl., ali uskoro
će biti dovedena u ispravno stanje da bi radila cijelu noć. Nakon konzultacije s
dogradonačelnikom Miroslavom Prpićem, dr. med. istaknuo je kako su dan prije sjednice
podešene solarne ploče te bi javna rasvjeta trebala ispravno raditi.
KREŠIMIR ŠOJAT
1. Prije puno godina uklonjen je dalekovod između Novog Vinodolskog i Senja. Znam da je
gradnja krenula prošle godine. Zanima me kada će taj profunkcionirati?
Gradonačelnik je odgovorio da su prema informacijama dobivenim od HEP-a radovi
krenuli prošle godine i dobro napreduju na području Novog Vinodolskog. Problem se pojavio
u Bunici. Naime, radi se o dva stupa na privatnom zemljištu i na tom dijelu su radovi
zaustavljeni. Odgovor na pitanje kada će to biti riješeno može se dostaviti slijedeći put u
pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 27. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće je većinom glasova, (11 «ZA», 2
„SUZDRŽANA“) u predloženom tekstu, usvojilo Zapisnik 26. sjednice Gradskog vijeća Grada
Senja, održane 31. svibnja 2012. godine Klasa: 021-05/12-01/03, Ur.br: 2125-03/01-12-02.
Prije samog predlaganja dnevnog reda Predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da
je Odbor za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 28. sjednici razmatrao
navedene točke i dao pozitivna mišljenja.
Vijećnica Anita Lopac, dipl. oec., i vijećnik Dean Babić, upr. prav., su predložili da se
točka 4. «IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM
ZA 2011. GODINU » skine s dnevnog reda navodeći da je predmetno Izvješće nejasno i
nepotpuno, podsjećajući kako je na prošlogodišnjoj sjednici vezanoj uz ovo izvješće jasno
rečeno i obećano od strane predsjednika Saveza športova da će se uz ovogodišnje Izvješće
priložiti izvješća svih korisnika sredstava odnosno svih klubova, što nije učinjeno.
Gradonačelnik je predložio da predmetna točka ostane na dnevnom redu imajući u
vidu da će vijećnici kroz postavljena pitanja dobiti potpuniji i jasniji uvid u predmetno
Izvješće.
Prijedlog da se predložena točka 4. izostavi s dnevnog reda današnje sjednice sa (6
“ZA”, 7 “PROTIV”) nije usvojen.
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U nastavku sjednice Vijeće je većinom glasova (7 „ZA“, 6 „PROTIV“) utvrdilo slijedeći
DNEVNI

RED

1. INFORMACIJA O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE RAZVOJNE AGENCIJE SENJ
D.O.O. ZA 2011. GODINU
- PROGRAM RADA RAZVOJNE AGENCIJE SENJ D.O.O. ZA 2012. GODINU
- PRIJEDLOG PREREGISTRACIJE DRUŠTVA
2. INFORMACIJA O RADU RADIO POSTAJE RADIO SENJ D.O.O. S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU
3. INFORMACIJA O POSLOVANJU I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADSKOG
KOMUNALNOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. SENJ ZA RAZDOBLJE OD 01.
SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2011. GODINE
4. IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU
5. PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O PREKRŠAJIMA
PROTIV JAVNOG REDA I MIRA
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI GRADA SENJA
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICJENTIMA
ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
8. PRIJEDLOG PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2012.
GODINU
9. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA SA 15. SJEDNICE, ODRŽANE 5. LIPNJA 2012.
GODINE
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. INFORMACIJA O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE RAZVOJNE AGENCIJE SENJ
D.O.O. ZA 2011. GODINU
- PROGRAM RADA RAZVOJNE AGENCIJE SENJ D.O.O. ZA 2012. GODINU
- PRIJEDLOG PREREGISTRACIJE DRUŠTVA
Podnositelj predmetne Informacije, financijskog izvješća, Programa rada i Prijedloga
registracije društva je Razvojna agencija Senj d. o. o.
O predmetnoj Informaciji, Financijskom izvješću, Programu rada i Prijedlogu
registracije Društva raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 06. lipnja 2012.
godine.
O predmetnoj Informaciji, Financijskom izvješću, Programu rada i Prijedlogu
registracije Društva raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je Dorotea Prpić, mag. nov. – oec., direktorica
Društva, nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Dean Babić, upr. prav., izrazio je zadovoljstvo predmetnom informacijom, te
se zahvalio direktorici Društva i njezinim suradnicima. Čestitao je Razvojnoj agenciji d. o. o.
na dobivenoj nagradi Ličko – senjske županije za ovu godinu, te direktorici Društva na
dobivenoj nagradi Grada Senja za ovu godinu.
S obzirom da se radi samo o informaciji Vijeće se o istoj nije izjašnjavalo.
2. INFORMACIJA O RADU RADIO POSTAJE RADIO SENJ D.O.O. S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU
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Podnositelj predmetne Informacije je Radio Senj d. o. o. O predmetnoj Informaciji
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21. lipnja 2012. godine. O predmetnoj
Informaciji raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom
vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je Gordana Biondić Martić, prof., direktorica i glavna
urednica Društva, nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Dean Babić upr. prav. zatražio je pojašnjenje predsjednika Skupštine,
predsjednika Nadzornog odbora i direktorice Društva je li ista osoba imenovana za člana
Skupštine i za člana Nadzornog odbora.
Gordana Biondić Martić, prof., direktorica i glavna urednica Društva potvrdila je da se
radi o istoj osobi i podsjetila da je Skupština imenovana na sjednici Gradskog vijeća.
Vijećnik Dean Babić upr. prav. zaključio je kako se u tom slučaju radi o sukobu
interesa i kršenju Zakona o trgovačkim društvima te predložio da se predmetno Izvješće
povuče sa sjednice kako bi se obavile potrebne konzultacije i napravile potrebne izmjene.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. složio se s prijedlogom da se predmetna Informacija
izostavi s današnjeg dnevnog reda.
Obzirom da je predlagatelj povukao točku 2. s dnevnog reda Vijeće je prešlo na
slijedeću točku dnevnog reda.
3. INFORMACIJA O POSLOVANJU I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADSKOG
KOMUNALNOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. SENJ ZA RAZDOBLJE OD 01.
SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2011. GODINE
Podnositelj predmetne Informacije je GKD Komunalac d. o. o Senj. O predmetnoj
Informaciji raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 13. lipnja 2012. godine. O
predmetnoj Informaciji raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je Bruno Brozičević, ing., direktor Društva, nakon čega je
otvorena rasprava.
Vijećnik Josip Šojat zatražio je da se vijećnike i građane informira o raspravi na
Skupštini.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. iznio je relevantne činjenice za ovu točku. Počevši
od činjenice da je Gradsko vijeće izabralo Skupštinu GKD Komunalac d. o. o. te da je
oporbenim vijećnicima bio ponuđen određeni broj mjesta u Skupštini GKD Komunalac d. o. o
no samo jedna stranka (HNS) je poslala pisani prijedlog u kome je predložila svoje članove u
Skupštinu GKD Komunalac d. o. o no kasnije ga je povukla. Osvrnuo se i na postupak
oporbenih vijećnika koji su napisali pismo Županijskom uredu i Ministarstvu u kojem iznose
pritužbe na rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika te na usvojene akte konstatirajući da je
Ministarstvo od Grada zatražilo tumačenje navedenog čemu je Grad udovoljio. Konstatirao je
da je Skupština GKD Komunalac d. o. o legalno izabrana što je potvrdio Trgovački sud
provođenjem upisa, te da su sva izvješća GKD Komunalac d. o. o objavljena na Internet
stranici i dostupna građanima. Istaknuo je da sva trgovačka društva uredno posluju, nemaju
gubitke i nisu dizali cijene.
S obzirom da se radi samo o informaciji Vijeće se o istoj nije izjašnjavalo.
4. IZVJEŠĆE O RADU SAVEZA ŠPORTOVA GRADA SENJA S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU
Podnositelj predmetnog Izvješća je Savez športova Grada Senja. O predmetnom
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 13. lipnja 2012. godine. O
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predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je Željko Biondić, dipl. ing., predsjednik Upravnog
odbora Saveza športova, nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. izvjestio je prisutne da će oporbeni vijećnici
napustiti sjednicu budući da njihovom zahtjevu da se uz predmetno Izvješće prilože izvješća
svih korisnika sredstava odnosno svih klubova, nije udovoljeno, niti je predmetno Izvješće
skinuto s dnevnog reda.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su oporbeni vijećnici napustili sjednicu i
to: Krešimir Blažević, dipl. ing., Dean Orlić, struč. spec. oec., Dean Babić upr. prav., Anita
Lopac, dipl. oec, Josip Šojat, Josip Filipović,ing.
Predsjednik Gradskog vijeća odredio je pauzu u trajanju od deset minuta.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika (sjednici je pristupio
vijećnik Mile Šojat), Vijeće je nakon uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno
(8 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 021-05/12-01/04, URBROJ: 2125-03/01-12-03)
5. PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O PREKRŠAJIMA
PROTIV JAVNOG REDA I MIRA
Predlagatelj predmetne Odluke je Gradonačelnik. O predmetnom Prijedlogu Odluke
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21. lipnja 2012. godine. O predmetnom
Prijedlogu Odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, jednoglasno (8 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
(Klasa: 210-01/12-01/01, Urbroj: 2125-03/03-12-03)
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI GRADA SENJA
Predlagatelj predmetne Odluke je Gradonačelnik. O predmetnom Prijedlogu Odluke
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21. lipnja 2012. godine. O predmetnom
Prijedlogu Odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, jednoglasno (8 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
(Klasa: 335-01/12-01/05, Urbroj: 2125-03/03-12-03)
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICJENTIMA
ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
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Predlagatelj predmetne Odluke je Gradonačelnik. O predmetnom Prijedlogu Odluke
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21. lipnja 2012. godine. O predmetnom
Prijedlogu Odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, jednoglasno (8 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
(Klasa: 120-01/12-01/04, Urbroj: 2125-03/03-12-03)
8. PRIJEDLOG PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2012.
GODINU
Predlagatelj predmetnog Plana je Gradonačelnik. O predmetnom Prijedlogu Plana
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 27. lipnja 2012. godine. O predmetnom
Prijedlogu Plana raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, jednoglasno (8 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
PLAN
(Klasa: 612-08/12-01/06, Urbroj: 2125-03/01-12-03)
9. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA SA 15. SJEDNICE, ODRŽANE 5. LIPNJA 2012.
GODINE
Podnositelj predmetnog Izvješća je Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva za
priznavanje prava vlasništva. O predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na
Kolegiju, održanom 21. lipnja 2012. godine. O predmetnom Izvješću 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 i član Povjerenstva, nakon čega je otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, jednoglasno (8 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(KLASA: 940-01/12-04/02, URBROJ: 2125-03/01-12-04)
Sjednica je zaključena oko 20,00 sati.

Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Nekić
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