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Z A P I S N I K 

28. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 14. rujna 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 28. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati. Sjednici nije nazočan: vijećnik Krešimir Blažević, dipl. ing., vijećnik Mile Šojat i 
vijećnica Anita Lopac, dipl. oec. 
 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 27. sjednici 
Gradskog vijeća, održanoj 05. srpnja 2012. godine. 

Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. glede odgovora na pitanje u svezi cijene 
postavljanja lifta za invalide konstatirao je kako u dobivenom odgovoru ne piše koliko je 
koštala montaža odnosno postavljanje lifta te je ponovno zatražio odgovor na navedeno 
pitanje.  

Gradonačelnik je glede prethodno iznesene primjedbe konstatirao kako u odgovoru 
jasno stoji koliki je iznos utrošen za montažu lifta za invalide. 

Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. je zatim pojasnio da se u privitku nalazi račun 
izdan 11. 03. u kojem stoji iznos od 68.000,00 kuna te moli da mu se pojasni je li u taj iznos 
uključena i montaža budući da na računu te stavke nema. 

Gradonačelnik je pojasnio kako u računu jasno stoji što koliko vrijedi odnosno koliko 
stoji nabava a koliko montaža, no ako vijećnik inzistira na detaljnijem odgovoru za pripremu 
istog zadužiti će se pročelnik Općeg upravnog odjela, Mislav Bilović, dipl. iur.  

Vijećnik Josip Šojat je izrazio nezadovoljstvo odgovorom na pitanje koje je postavio, 
te konstatirao da je zatražio dostavu ugovora sklopljenog između Lučke uprave i GKD 
Komunalac Senj i dostavu građevinske, lokacijske i uporabne dozvole te je ponovio svoj 
zahtjev da mu se isto dostavi u pisanom obliku.  

 
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. Obratila mi se odgovorna osoba iz Društva za sportski ribolov i podvodne aktivnosti 
„Uskok“. Naime, u listopadu prošle godine izašao je Natječaj za najam poslovnog prostora te 
se javilo samo Društvo za sportski ribolov i podvodne aktivnosti „Uskok“ i uplatili su 1.000,00 
kuna jamčevine. 30. studenog 2011. Gradonačelnik je donio zaključak o prihvaćanju Ugovora 
o zakupu, no navedeni ugovor nije sklopljen a tom prostoru se trenutno nalazi Pikado klub. 
Zanima me o čemu se ovdje radi? Natječaj je proveden i prihvaćena je ponuda na kolegiju a 
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ugovor nije sklopljen. Tko odgovara za nastalu štetu odnosno za to što iznos od 5.000,00 
kuna nije uprihodovan? 

Gradonačelnik je najavio odgovor u pisanom obliku za slijedeću sjednicu Gradskog 
vijeća. 

 
JOSIP ŠOJAT 
 
1. Pitam gradonačelnika u ime OPG s područja Grada Senja, tko je u ime Grada Senja 
ishodovao Rješenje od RH da se na ugibalištima uzduž državne ceste D-23 obavlja nadzor 
prodavača koji su bili zatečeni na tim prodajnim mjestima? Oduzete količine sira se moraju 
skladištiti dok se ne okonča sudski postupak stoga pitam gdje se skladišti sir kojeg je oduzelo 
komunalno redarstvo? S kojom firmom je Grad Senj potpisao ugovor za odvoz oduzetog sira? 
 
2. Na službenoj stranici Grada Senja pročitao sam podatak da od rujna u Gradu Senju kreću 
investicije usprkos recesiji. Pitam gradonačelnika da navede barem jedan projekt koji je 
realiziran u ove tri i pol godine otkad je na vlasti? 

Gradonačelnik je odgovor na prvo pitanje najavio u pisanom obliku. 
Glede drugog pitanja vezanog za investicije konstatirao je kako su vijećnici na sjednici u 
plavim kovertama dobili pozivnice na otvaranje spomenutih investicija te da u godišnjim i 
polugodišnjim izvješćima svaki put uredno stoji koje su investicije realizirane. 
 Vijećnik Josip Šojat zatražio je od gradonačelnika da navede koji je od kapitalnih 
projekata najavljenih u predizborno vrijeme 2009. godine kao što su; otvaranje novih radnih 
mjesta, uređenje Pavlinskog trga, spomenik braniteljima poginulim u Domovinskom  ratu, 
Dom za starije i nemoćne u završnoj fazi? 

Gradonačelnik je ponovio kako je svaki put u polugodišnjem i godišnjem izvješću 
navedeno koji projekti su realizirani te da je iscrpno pojasnio u kojoj je fazi realizacija te 
kojom se dinamikom odvija. 

 
Sjednici je pristupio vijećnik Krešimir Blažević, dipl. ing. 
 

MIRA NEKIĆ LOPAC 
 

Vijećnica Mira Nekić Lopac, dr. med., izrazila je zadovoljstvo zbog početka radova na 
uređenju parka Nehaj i na I. fazi izgradnje kanalizacije Trbušnjak te upitala kada bi počela 
faza izgradnje za Cresku, Otočku, Brinjsku, Pašku i Jablanačku ulicu na Trbušnjaku. 

Gradonačelnik je pojasnio kako je II. faza koja bi obuhvatila navedene ulice 
predviđena za slijedeću godinu konstatirajući da je navedeni projekt kandidiran za sredstva 
koja idu preko Hrvatskih voda te bi u siječnju ili veljači trebao biti raspisan natječaj za II. 
fazu. Projekt kanalizacije Trbušnjak trebao bi biti završen do kraja 2013. godine. 
 
ŽELJKO NEKIĆ 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić upitao je gradonačelnika postoji li dovoljan broj 
zainteresiranih za prodaju industrijske zone „Burnjak“ i hoće li izaći natječaj za tu industrijsku 
zonu? 

Gradonačelnik se zahvalio djelatnicima Hrvatskih šuma koji su uspješno odradili 
proceduru oko procjene. Konstatirao je kako je prema pismima namjere interes glede 
prodaje od ukupno stotinjak tisuća kvadrata iskazan za pedesetpet do šezdeset tisuća 
kvadrata. Tek nakon provođenja javnog natječaja biti će jasnije koliko ima zainteresiranih. 
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U nastavku sjednice Vijeće je prešlo na usvajanje Zapisnika 27. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Senja, održane 05. srpnja 2012. godine Klasa: 021-05/12-01/04, Ur.br: 2125-
03/01-12-02.  

Vijećnik Dean Babić, upr. prav., izrazio je primjedbu glede pauze od 10 minuta 
navedene u Zapisniku konstatirajući da je ista trajala duže. Također, dao je prijedlog da se u 
Zapisniku izričito navodi, glede svake točke dnevnog reda je li bilo rasprave i tko je 
sudjelovao u raspravi. Ako rasprave nije bilo to bi trebalo konstatirati u Zapisniku. 

Vijećnik Josip Šojat izrazio je primjedbu na dio teksta iza točke 4. u kojem stoji 
slijedeći navod: „Sjednici je pristupio Josip Šojat“. Vijećnik je konstatirao kako se radi o 
netočnom navodu te zatražio brisanje njegovog imena u tom kontekstu. 

Pročelnica Ureda grada Maja Matičić, mag. iur., konstatirala je kako je netočni navod 
uočen i ispravljen te je ispravak podijeljen vijećnicima neposredno prije početka sjednice. 

Gradonačelnik je izrazio potrebu za dodatnim pojašnjenjem točke 2. INFORMACIJA O 
RADU RADIO POSTAJE RADIO SENJ D.O.O. S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2011. GODINU, 
budući da je navedena točka skinuta s dnevnog reda i upućena Ministarstvu i „Novom 
informatoru“ radi pravnog savjeta glede istog. Naime, vijećnik Dean Babić, upr. prav., je 
postavio pitanje može li ista osoba istovremeno biti član Nadzornog odbora i član Skupštine. 
Ministarstvo se još nije očitovalo no stiglo je tumačenje pravnika „Novog informatora“ u 
kojem stoji da prema članku 255. Zakona o trgovačkim društvima nema zapreke da je ista 
osoba član Nadzornog odbora i predstavnik vlasnika  Skupštini društva.  

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti 
vijećnika 28. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati.  

Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova, (7 «ZA», 6 „SUZDRŽANA“) u predloženom  
tekstu, s ispravkom usvojilo zapisnik 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 05. 
srpnja 2012. godine Klasa: 021-05/12-01/04, 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 29. sjednici razmatrao 
navedene točke i dao pozitivna mišljenja. 

 
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (13 „ZA“) utvrdilo slijedeći  

 
D N E V N I    R E D 

 
1. IZVJEŠĆE  O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI GRADA SENJA ZA 2011. 
GODINU   
2. PRIJEDLOG POLUGODIŠJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 
SENJA ZA 2012. GODINU S OBRAZLOŽENJEM  
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30. 06. 2012. 
GODINE   
4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30. 06. 2012. GODINE   
5. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ 
- LIPANJ 2012. GODINE  
6. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2012. 
GODINU UZ OBRAZLOŽENJE I PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE 
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2012.-2014.  
 - PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE RAZVOJNIH PLANOVA GRADA SENJA ZA 
RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE   
7. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 
UREĐAJA KOMUNALNE INFRATSRUKTURE ZA 2012. GODINU  
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8. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU  
9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 
GRADA SENJA ZA 2012. GODINU  
10. PRIJEDLOG ODLUKE O PROVOĐENJU AKTIVNOSTI I PRIPREMNIH RADNJI 
POTREBNIH ZA PROVEDBU PODJELE GKD KOMUNALAC d.o.o. SENJ S 
OSNIVANJEM DRUŠTVA KOJIM ĆE SE ISPUNITI OBVEZE PROPISANE ZAKONOM O 
VODAMA  
11. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA 
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA  
12. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI «BURNJAK»  
13. PRIJEDLOG ODLUKE O CIJENI ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI «BURNJAK» 
14. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA 
GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OŽUJAK-KOLOVOZ 2012. GODINE   
 
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda. 
 
1. IZVJEŠĆE  O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI GRADA SENJA ZA 2011. 
GODINU   

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom 
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 05. rujna 2012. godine. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje. 

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

Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., zatražio je pojašnjenje o tome jesu li 
potraživanja porasla za 2% do 3%. 

Gradonačelnik je pojasnio da su zbog otpisa, potraživanja jednim dijelom smanjena. 
Kad bude riječi o polugodišnjem obračunu biti će točno rečeno kolika je bila naplata po 
svakom porezu odnosno kolika je razlika koja je nastala. 

Vijećnik Josip Šojat napomenuo je da imovinsko-pravni odnosi između Grada Senja i 
GKD Komunalac d.o.o. Senj nisu riješeni, te je upitao ima li Grad Senj registar imovine. 

Gradonačelnik je konstatirao da je bivše poglavarstvo sklopilo ugovor s Hrvatskim 
vodama i dok se god taj kredit ne otplati u cijelosti, a to će biti krajem 2013. godine, ne 
može se izvršiti ono što revizija nalaže. Glede primjedbe Državne revizije na subvencije za 
Radio Senj konstatirao je da se subvencije već 15 godina isplaćuju na isti način no ako je 
potrebno, učiniti će se odgovarajuće izmjene. Glede sudskog spora s tvrtkom „Regulus“ 
naglasio je kako je Grad uložio sve napore da se spor riješi, te izrazio sigurnost u pozitivno 
rješenje bilo nagodbom ili završetkom sudskog spora. 

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

ZAKLJUČAK 
(KLASA: 041-01/12-01/01, URBROJ: 2125-03/01-12-03) 

 
2. PRIJEDLOG POLUGODIŠJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 
SENJA ZA 2012. GODINU S OBRAZLOŽENJEM  
 

Nakon što se Vijeće suglasilo da se objedini rasprava po točkama 2., 3. i 4., 
gradonačelnik Darko Nekić, prof., podnio je predmetni Izvještaj. O predmetnom Izvještaju 
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 22. kolovoza 2012. godine. O 
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predmetnom Izvještaju raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje. 

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

Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., postavio je pitanje u svezi radova na 
infrastrukturi „Cestarske kuće“ odnosno zanima ga hoće li se išta početi raditi u ovoj godini. 
 Vijećnik Dean Babić, upr. prav., zatražio je pojašnjenja u svezi potraživanja za zakup 
nekretnina, za zakup javnih površina, za spomeničku rentu, za komunalni doprinos, za 
komunalnu naknadu odnosno zanima ga jesu li navedena potraživanja u ovrhama ili ovrhe 
tek kreću. 

Glede prvog pitanja gradonačelnik je odgovorio da će na slijedećem kolegiju, u 
srijedu, biti odobren Natječaj koji će ukupno sačinjavati radove za milijun kuna u ovoj godini 
na „Cestarskoj kući“. Dakle, biti će raspisan Natječaj za zemljane radove. Napomenuo je 
kako se radovi neće izvoditi odjednom nego će se podijeliti u faze. U ovoj godini biti će 
izvedeni radovi u vrijednosti od milijun kuna.  

U svezi drugog pitanja o potraživanjima konstatirao je da se ne utužuju potraživanja 
starija od 2006. godine jer to iziskuje prevelike troškove. Sve ovrhe idu prema potraživanjima 
nakon 2006. godine.    

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

ZAKLJUČAK 
(KLASA: 400-06/12-01/18, URBROJ: 2125-03/01-12-03) 

 
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30. 06. 2012. 
GODINE   
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom 
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 05. rujna 2012. godine. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje. 

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

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave koja je navedena pod točkom 2., jednoglasno (13 „ZA“), u 
predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 

 
ZAKLJUČAK 

(KLASA: 363-02/12-01/16, URBROJ: 2125-03/01-12-01) 
 
4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30. 06. 2012. GODINE   
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom 
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 05. rujna 2012. godine. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje. 

Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je 
otvorena rasprava. 
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave koja je navedena pod točkom 2., jednoglasno (13 „ZA“), u 
predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 

 
 

ZAKLJUČAK 
(KLASA: 363-02/12-01/17, URBROJ: 2125-03/01-12-01) 

 
5. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ 
- LIPANJ 2012. GODINE 
 

Podnositelj predmetnog Izvještaja je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom 
Izvještaju raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 22. kolovoza 2012. godine. O 
predmetnom Izvještaju raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje. 

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

Vijećnik Josip Šojat izrazio je nezadovoljstvo projektom glede rotora u Gradu Senju 
smatrajući da su na ovom projektu zakazale stručne službe Grada, te da je Grad sudjelovao 
u odabiru projektanta stoga također snosi odgovornost za lošu izvedbu projekta.  

Gradonačelnik je konstatirao kako je bilo ponuđeno pet varijanti od kojih su odabrane 
dvije. Jedna varijanta nije imala ponuđeno parkiralište i za nju su Hrvatske ceste ocijenile da 
ne udovoljava uvjetima zbog dva bliska ulaza u rotor što zakonom nije dozvoljeno. Direktor 
sektora za održavanje Hrvatskih cesta je inzistirao da se izvede ova varijanta s parkiralištem  
dok je Grad Senj bio manjinski partner u realizaciji tog projekta.   

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić konstatirao je kako gradska vlast nije 
zadovoljna izvedbom projekta jer nakon uloženog novca Grad nije dobio ono što je htio. 
Konstatirao je da gradska vlast ima prijedlog boljeg rješenja za koje Hrvatske ceste trebaju 
dati suglasnost. 

Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., zatražio je da se vijećnicima dostavi tablica o 
realizaciji projekta. 

Gradonačelnik je najavio da će se kompletan materijal dostaviti vijećnicima na idućoj 
sjednici Gradskog vijeća. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 2 „PROTIV“), u predloženom 
tekstu usvojilo, slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(KLASA: 023-05/12-01/05, URBROJ: 2125-03/01-12-04) 

 
6. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2012. 
GODINU UZ OBRAZLOŽENJE I PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE 
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2012.-2014.  
- PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE RAZVOJNIH PLANOVA GRADA SENJA ZA 

RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE   
 

Nakon što se Vijeće suglasilo da se objedini rasprava po točkama 6., 7., 8. i 9., 
gradonačelnik Darko Nekić, prof., podnio je predmetni Prijedlog Proračuna. O predmetnom 
Prijedlogu raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 05. rujna 2012. godine. O 
predmetnom Prijedlogu raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje. 
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Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je 
otvorena rasprava.  

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

ZAKLJUČAK 
(KLASA: 400-06/12-01/19, URBROJ: 2125-03/01-12-01) 

7. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 
UREĐAJA KOMUNALNE INFRATSRUKTURE ZA 2012. GODINU  
 

Podnositelj predmetnog Prijedloga Programa je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu Programa raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 05. 
rujna 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu Programa 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 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(KLASA: 363-02/12-01/18, URBROJ: 2125-03/01-12-01) 

 
8. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU  
 

Podnositelj predmetnog Prijedloga Programa je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu Programa raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 05. 
rujna 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu Programa 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 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(KLASA: 363-02/12-01/19, URBROJ: 2125-03/01-12-01) 

 
9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 
GRADA SENJA ZA 2012. GODINU 
 

Podnositelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 05. rujna 
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 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(KLASA: 400-06/12-01/20, URBROJ: 2125-03/01-12-01) 
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10. PRIJEDLOG ODLUKE O PROVOĐENJU AKTIVNOSTI I PRIPREMNIH RADNJI 
POTREBNIH ZA PROVEDBU PODJELE GKD KOMUNALAC d.o.o. SENJ S 
OSNIVANJEM DRUŠTVA KOJIM ĆE SE ISPUNITI OBVEZE PROPISANE ZAKONOM O 
VODAMA  

Podnositelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 05. rujna 
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. 

Vijećnik Dean Babić, upr. prav., upitao je gradonačelnika zašto Gradsko vijeće treba 
donijeti ovu odluku istaknuvši da Gradsko vijeće nema nikakvih kompetencija prema GKD 
Komunalac d.o.o. Senj. 

Gradonačelnik je konstatirao da ovakvu odluku donosi vlasnik a vlasnik GKD 
Komunalac d.o.o je Grad Senj. Ovo je formalna odluka najvišeg tijela Grada Senja. 
Napomenuo je da su i ostali gradovi i općine pristupili ovome na jednak način odnosno ovu 
odluku su donijela gradska vijeća a ne skupštine.  

Vijećnik Dean Babić, upr. prav., upitao je temeljem kojeg propisa predsjednik 
Gradskog vijeća može narediti upravi Komunalca da obavi neku radnju. Naglasio je da za to 
nema zakonske osnove odnosno da Gradsko vijeće ne može donijeti ovu odluku budući da 
nema nikakvih kompetencija nad GKD Komunalac d.o.o. 

Gradonačelnik je konstatirao da ne odustaje od Prijedloga te da svatko može 
glasovati kako želi i smatra ispravnim. 

Direktor GKD Komunalac d.o.o. Bruno Brozičević, ing., konstatirao je da donošenje 
ove odluke od strane Gradskog vijeća nije sporno. Konstatirao je da postoji dopuna izjave o 
osnivanju u kojoj stoji koje su nadležnosti skupštine a koje uprave. Ukazao je na primjere iz 
obližnjih gradova i općina koji su ovakvu odluku dali i na Skupštinu i na Gradsko vijeće 
budući da se radi o vrlo značajnoj odluci. 

Vijećnik Josip Šojat napomenuo je kako je Skupština tijelo koje odlučuje o podjeli 
GKD Komunalac d.o.o., te upozorio na neriješene imovinsko-pravne odnose. 

Gradonačelnik je pojasnio da ovom odlukom nastaje novo poduzeće odnosno GKD 
Komunalac d.o.o. se dijeli na dva poduzeća i nastaje novo poduzeće koje neće imati svoju 
Skupštinu ni Nadzorni odbor nego će se trebati imenovati nova tijela. Odluku o nastanku 
novog poduzeća može donijeti samo Gradsko vijeće. 

Vijećnik Dean Babić, upr. prav., javio se za ispravak netočnog navoda direktora GKD 
Komunalac d.o.o. Bruna Brozičevića, ing. Naime, vijećnik nije govorio o potrebi donošenja 
predmetnog dokumenta nego o ovlasti donošenja istog. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (8 „ZA“, 2 „PROTIV“, 3 “SUZDRŽANA“), 
u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 

 
ZAKLJUČAK 

(KLASA: 024-01/12-01/05, URBROJ: 2125-03/01-12-01) 
 
11. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA 
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA 
 

Podnositelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 18. srpnja 
2012. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 
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Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je 
otvorena rasprava. 

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

 
ZAKLJUČAK 

(KLASA: 940-02/12-02/06, URBROJ: 2125-03/01-12-09) 
 
12. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI «BURNJAK» 
 

Nakon što se Vijeće suglasilo da se objedini rasprava po točkama 12. i 13. 
gradonačelnik Darko Nekić, prof., podnio je predmetni Prijedlog odluke. O predmetnom 
Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 05. rujna 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. 

Vijećnik Josip Šojat smatra da ima boljih načina za prihodovanje sredstava od prodaje 
parcele te upozorava da o tom pitanju valja dobro promisliti. 

Gradonačelnik je konstatirao kako ne mora nužno biti riječ o solarnoj elektrani ukoliko 
se dogodi da netko drugi ponudi veću cijenu za parcelu te odluči na njoj sagraditi neku drugu 
vrstu alternativnog izvora energije. Zaključio je kako Natječaj ne ide za solarnu elektranu već 
za alternativne izvore energije te da bi zakup bio bolje rješenje od prodaje, no u ovom 
trenutku novac je potreban kako bi se u cijelosti ispunili planirani programi i proračun. 
Napomenuo je kako će svaki budući investitor na toj čestici imati obvezu plaćanja postotka 
Gradu Senju. Prodajom će se ostvariti prihod po tri osnove; prihod od prodaje zemljišta, 
prihod od poreza na dohodak i prihod od ekološke rente 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 2 “SUZDRŽANA“), u 
predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(KLASA: 940-02/12-01/01, URBROJ: 2125-03/01-12-01) 

 
13. PRIJEDLOG ODLUKE O CIJENI ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI «BURNJAK» 
 

Podnositelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 05. rujna 
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 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave koja je navedena pod točkom 12., većinom glasova (11 
„ZA“, 2 “SUZDRŽANA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
(KLASA: 940-02/12-01/02, URBROJ: 2125-03/01-12-01) 
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14. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA 
GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OŽUJAK-KOLOVOZ 2012. GODINE   
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom 
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 05. rujna 2012. godine. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje. 

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

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 
 

 
ZAKLJUČAK 

(KLASA: 400-06/12-01/16, URBROJ: 2125-03/01-12-01) 
 
Sjednica je zaključena oko 19,00 sat. 
 
 
Pročelnica Ureda Grada     Predsjednik Gradskog vijeća 
Maja Matičić, mag. iur.      Željko Nekić 
 

 


