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Z A P I S N I K 

29. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 30. listopada 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 29. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati.  

Sjednici nije nazočan: vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. i vijećnik 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 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 28. sjednici 
Gradskog vijeća, održanoj 14. rujna 2012. godine. 

 U nastavku sjednice vijećnik Josip Šojat, izrazio je nezadovoljstvo odgovorom jer nije 
dobio traženu dokumentaciju. Ukazao je na Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama 
(NN 158/03, NN 100/04, NN 38/09), članak 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na 
pomorskom dobru i članak 31. Statuta Grada Senja. Traži od Gradonačelnika da dostavi kada 
je Grad Senj raspisao natječaj, koliko se javilo koncesionara i što je Grad Senj od navedenog 
dobio? Također je zatražio da mu se dostavi i uporabna dozvola koju nije dobio, te je 
zamolio Ured Grada da proslijedi zahtjev prema državnoj upravi, Ured za graditeljstvo i upita 
da li je potrebna ili nije potrebna uporabna dozvola radi jednostavnih građevinskih objekata 
kao što je parkiralište «Điga» u Senju.  

Na drugo pitanje koje je dobio u pisanom obliku postavljeno u svezi tumačenja odluke 
o komunalnom redu, odnosno postavljenog u ime OPG-a izrazio je djelomično zadovoljstvo. 
Nadalje, izrazio je nezadovoljstvo što mu nije dostavljena zatražena dokumentacija, ukazao 
na odgovor u pisanom obliku voditelja komunalnog redarstva koji je naglasio da nije nikad 
sklopljen ugovor o zajedničkoj suradnji s državnim institucijama. Rečeno je da mu nije 
dostavljena odluka da li Grad Senj ima prostor za skladištenje sireva. 

 
 
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  BABIĆ   
 

 Vijećnik Dean Babić, upr. prav. postavio je pitanje Gradonačelniku u čijem je 
vlasništvu zemljište na kojem se proširuje groblje u Svetom Jurju? Tko obavlja radove na 
tome groblju i što će stvarni vlasnik zemljišta dobiti kao nadoknadu od Grada Senja i kada?  
 Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je što se tiče groblja da postoji dulja 
povijest još iz 2003. god. kada su Grad Senj i GKD „Komunalac“ počeli s izgradnjom grobnica 
te su tada ušli dijelom u parcelu privatnog vlasnika i da još tada imovinsko- pravni odnosi 
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nisu bili riješeni. Prošle godine je potpisan sporazum s vlasnikom te su regulirani odnosi s 
njim i potrebno je samo usuglasiti način zamjene zemljišta. Radi se o tome da je zemljište 
koje se traži u vlasništvo nešto veće nego što je zemljište u koje je Grad 2003 god. ušao. 
 Što se tiče građevinskih radova na groblju Gradonačelnik je odgovorio da nije upoznat 
o čemu se radi pa ne može odgovoriti na pitanje, ali će provjeriti i odgovoriti u pisanom 
obliku na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 
 Vijećnik Dean Babić, upr.prav. zahvaljuje Gradonačelniku na odgovoru, ali želi 
pojasniti javnosti o čemu se radi. Gradonačelnikov odgovor je bio da su imovinsko pravni 
odnosi u tijeku rješavanja, pa ga zanima kako je bilo moguće obavljanje bilo kakvih 
građevinskih radova na groblju? 
 
 Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je da problem postoji već deset godina i 
da su se navedene radnje na zemljištu obavljale i prije, a da je sad navedeni problem 
reguliran sporazumom sa drugom strankom. Sporazumom je zajamčeno stranci da se 
problem želi riješiti i da će biti riješen te je samo potrebno da sudski vještaci i stručne službe 
odrade svoje poslove na obostrano zadovoljstvo, čime se suprotna strana i složila. 
 
JOSIP ŠOJAT 

 
Vijećnik Josip Šojat osvrnuo se na odlazak mladih obitelji iz Grada Senja u druge 

gradove i inozemstva zbog nedostatka perspektive i budućnosti u Gradu Senju te postavlja 
pitanje u ime tih ljudi gradonačelniku:  
1.  Koliko ste Vi za vrijeme ove koalicijske vlasti na kojoj ste Vi na čelu otvorili novih radnih 
mjesta na području Grada Senja. 
 
2.  U materijalima dobivenim za današnju sjednicu vidljivo je da je djelatnik Grada Senja po 
punomoći Gradonačelnika bio oko četiristo puta na parnicama za zastupanje interesa Grada 
Senja. Postavljam pitanje Gradonačelniku što radi odvjetnik Grada Senja, koliko ga plaćamo, 
na koliko rasprava je bio u protekle 3,5 godine, koliko je grad dobio, a koliko izgubio sporova 
i u kojoj su fazi ti sporovi? 
 Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je u svezi 1. pitanja naglasio da nije on taj koji 
otvara radna mjesta, niti mu je to u opisu posla. Dužnost svih zaposlenika Gradske uprave, 
svih nas koji obavljamo posao je stvoriti preduvjete da bi se otvorila nova radna mjesta. To 
su preduvjeti bilo putem subvencija, bilo putem otvaranja poduzetničkih zona da se omogući 
ljudima da kreiraju nova radna mjesta što je sa te strane dovoljno i učinjeno. Rečeno je da 
se povećavaju kreditna sredstava poduzetništva, da su poslovne zone stavljene u funkciju, 
početak radova u poslovnoj zoni „Cestarska kuća“. Što se tiče iseljavanja stanovništva 
Gradonačelnik je kazao da je vidljivo iz popisa stanovništva 2001, 1991, 1981.god. da taj 
trend traje i da tu nema nikakvog spora. U nastavku Gradonačelnik se slaže sa problemom 
nedostatka radnih mjesta što je osnovni problem u Gradu Senju, naglasivši da se isti može 
riješiti dugoročno otvaranjem nekih novih subjekata kakvi će biti u doglednoj budućnosti 
spomenuvši kao primjer hotel u Žrnovnici i Poslovni centar „Plodine“. 
 U svezi 2. pitanja Gradonačelnik je naglasio da je odvjetnik Grada Senja usmjeren na 
one veće predmete poput slučaja „Fidal“, „Regulus“, „Industrogradnja“ gdje je potrebno 
posvetiti veću pažnju zbog prijetnje velikih odšteta Gradu Senju koje su milijunskih iznosa. 
Što se tiče pročelnika Mislava Bilovića, dipl.iur koji nas zastupa na sudu to je odlučeno još u 
prošlom sazivu Gradskog vijeća 2005. – 2009. god da će pročelnik zastupati Grad Senj u 
svim onim manje složenim predmetima, pohvalivši pročelnika što je dao veliki doprinos da se 
riješe brojni imovinsko- pravni odnosi. 
 U nastavku Gradonačelnik je zamolio pročelnicu Ureda Grada da pismeno obavijesti 
gradskog odvjetnika da je vijećnik Josip Šojat zatražio da se Gradskom vijeću dostavi 



4 
 

izvještaj o radu gradskog odvjetnika što će biti dostavljeno na jednoj od idućih sjednica 
Gradskog vijeća. 
 
KREŠIMIR ŠOJAT 
 

Vijećnik Krešimir Šojat postavio je pitanje ravnateljici Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje u Gospiću. Pitanje glasi da li će ravnateljica konačno postaviti službenika koji će 
raditi puno radno vrijeme u ispostavi Senj s obzirom da u ispostavu Senj jednom u tjednu 
dolazi službenik iz Gospića. 
 

Predsjednik Gradskog vijeće Željko Nekić naglasio je da će odgovor dobiti u pisanom 
obliku, nakon što isti dostavi ravnateljica Zavoda.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti 

vijećnika 29. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati.   

Nakon rasprave Vijeće je, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu, bez 
primjedbi, usvojilo zapisnik 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 14. rujna 
2012. godine Klasa: 021-05/12-01/05, Ur.br: 2125-03/01-12-02. 

Prije samog predlaganja dnevnog reda Predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da 
Odbor za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 30. sjednici održanoj 30. 
listopada 2012. godine razmatrao navedene točke i na iste dao pozitivna mišljenja Klasa: 
021-05/12-01/08, Ur.br: 2125-03/01-12-03. 

 
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno ( 13 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo 

slijedeći  
D N E V N I    R E D 

 
- OSTAVKA NA DUŽNOST ČLANA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA – IZVJEŠĆE 
MANDATNE KOMISIJE O STANJU MANDATA UZ PRIJEDLOG ODLUKE O 
PRESTANKU MANDATA VIJEĆNIKU I POČETKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 
VIJEĆNIKA  
1. IZVJEŠĆE O REALIZACJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG 
VRTIĆA «TRAVICA» SENJ ZA PEDAGOŠKU 2011./2012. GODINU  
2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2012. 
GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA 
OSTALE UDRUGE I AKCIJE   
3. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE  
4. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU 
POMORSKOG DOBRA NA LOKACIJI ŠKVER U SENJU  
5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA ZA FINANCIRANJE 
KAPITALNOG PROJEKTA «IZGRADNJA SANITARNE I OBORINSKE KANALIZACIJE 
NASELJA TRBUŠNJAK – I FAZA» U OKVIRU PROGRAMA IPARD-MJERA 301  
6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA ZA SUFINANCIRANJE 
KAPITALNOG PROJEKTA «UREĐENJE PARKA NEHAJ – TURISTIČKA I JAVNA 
INFRASTRUKTURA» U OKVIRU PROGRAMA IPA-III C 
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU 
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU  
8. PRIJEDLOG ODLUKE O BROJU ETAŽA KOJE SE MOGU OZAKONITI NA 
NEZAKONITO IZGRAĐENOJ ZGRADI  
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9. PRIJEDLOG ANEKS-a br. 1 UGOVORU O POSLOVNOJ SURADNJI NA RELIZACIJI 
«PROGRAM KREDITIRANJA PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU –
PODUZETNIK 3» OD 17. VELJAČE 2011. GODINE S ERSTE BANK D.D. RIJEKA  
10. PRIJEDLOG ANEKS-a br. 1 UGOVORU O POSLOVNOJ SURADNJI NA 
RELIZACIJI «PROGRAM KREDITIRANJA PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2011. 
GODINU –PODUZETNIK 3» OD 16. VELJAČE 2011. GODINE S PRIVREDNOM 
BANKOM ZAGREB    
11. PRIJEDLOG ODLUKE O SKLAPANJU SPORAZUMA O PRIJATELJSTVU I 
SURADNJI GRADA SENJA I GRADA JASTREBARSKOG  
12. PRIJEDLOG OTPISA POTRAŽIVANJA S OSNOVA POREZA NA KOMUNALNU 
NAKNADU (PRAVNE OSOBE, NAKNADNI OTPIS) I POREZA NA ZAKUP JAVNIH 
POVRŠINA  
13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADI 
PREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA ZA RAD U UPRAVNIM VIJEĆIMA U 
USTANOVAMA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA  
14. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA 
GRADA SENJA ZA RUJAN 2012. GODINE   
15. INFORMACIJA O NEMOGUĆNOSTI ODRŽAVANJA SJEDNICA POVJERENSTVA 
ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA   
16. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU 
POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA 
VLASNIŠTVA   
17. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU NOVOG ČLANA POVJERENSTVA ZA 
OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA   
 
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda. 
  
- OSTAVKA NA DUŽNOST ČLANA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA – IZVJEŠĆE 
MANDATNE KOMISIJE O STANJU MANDATA UZ PRIJEDLOG ODLUKE O 
PRESTANKU MANDATA VIJEĆNIKU I POČETKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 
VIJEĆNIKA  

 
U ime Mandatne komisije mr.sc. Neven Mudrovčić, dipl. ing., predsjednik, podnio je 

Izvješće o stanju mandata nakon podnesene izjave o stavljanju mandata vijećnika Gradskog 
vijeća u mirovanju ili nakon podnesene ostavke Klasa: 021-05/12-02/07,Ur.br: 2125-03/01-
12-03 od 23. listopada 2012. godine. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Nekić konstatirao je da je isto primljeno na 
znanje, pročitavši, u nastavku sjednice, odluku o prestanku mandata vijećnika i početku 
obnašanja dužnosti vijećnika zamjeniku vijećnika koja glasi: vijećnici Gradskog vijeća Grada 
Senja Aniti Lopac, dipl.oec. koja obnaša dužnosti zamjenika vijećnika umjesto Berislava 
Gržanića koji je svoj mandat stavio u mirovanje dana 09. lipnja 2009. god. mandat prestaje 
uslijed podnesene ostavke dana 23. listopada 2012. god. Utvrđuje se da danom 23. listopada 
2012. god. počinje obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća Grada Senja Tomislav Lopac iz 
Senja, Vjenceslava Novaka 5, neizabrani kandidat s liste HSP-a na izborima održanim 17. 
svibnja 2009. god. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u 
službenom Glasniku Grada Senja. 
 U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća pročitao je tekst prisege, te pozvao 
Tomislava Lopca novog vijećnika da položi prisegu. Nakon što je vijećnik izrekao » 
prisežem», istu je potpisao i vratio za predsjednički stol.  
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1. IZVJEŠĆE O REALIZACJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG 
VRTIĆA «TRAVICA» SENJ ZA PEDAGOŠKU 2011./2012. GODINU  

 
Podnositelj predmetnog izvješća je Dječji vrtić «Travica» u Senju. O predmetnom 

Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 30. listopada 2012. godine. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje. 

Uvodno obrazloženje u ime podnositelja podnijela je Dubravka Glavaš, ravnateljica 
Dječjeg vrtića «Travica» u Senju, nakon čega je otvorena rasprava. 

Za raspravu se nitko nije javio za riječ. Gradonačelnik Darko Nekić, prof. ukazao je na 
financiranje i cijenu vrtića istaknuvši da je Grad Senj jedan od rijetkih gradova koji nije u 
protekle četiri godine podizao cijenu vrtića i da time nije prevalio trošak financiranja 
smještaja djece u Dječjem vrtiću na roditelje. Napomenuo je da ukupan iznos, u kojem 
sudjeluje Grad Senj u financiranju, iznosi 65%, a roditelji plaćaju ostalih 35%, što je nekih 
1.500.000,00 kn kojih izdvaja Grad Senj. Gradonačelnik je čestitao ravnateljici kao i svim 
zaposlenicima Dječjeg vrtića na uspješnom radu. 

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

 
Z A K L J U Č A K 

(Klasa: 601-01/12-01/03, Ur.br: 2125-03/01-12-03 ) 
 

2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2012. 
GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA 
OSTALE UDRUGE I AKCIJE 
  

Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu programa raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 30. 
listopada 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. Za raspravu se nitko nije javio. 

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

 
II. IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2012. GODINU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I 
NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE UDRUGE I AKCIJE 

(Klasa: 400-06/12-01/26, Ur.br: 2125-03/01-12-01) 
 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE  
 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 

predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 30. 
listopada 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 Mislav Bilović, dipl.iur., pročelnik Općeg upravnog 
odjela, nakon čega je otvorena rasprava. 

Vijećnik Dean Babić, upr. prav., upitao je pročelnika Općeg odjela da pojasni da li se 
Prijedlog odluke odnosi samo na nove priključke ili i na postojeće priključke objekata pa će i 
oni morati plaćati naknadu kako bi se priključili na novu kanalizaciju? 
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Pročelnik Općeg upravnog odjela Mislav Bilović dipl.iur., odgovorio je da se odnosi 
samo na nove priključke. 

Vijećnik Josip Šojat zatražio je pojašnjenje gradonačelnika u vezi cijene o priključenju 
na komunalne vodne građevine, te je mišljenja da iste trebaju biti niže. 

Gradonačelnik je pojasnio da je dosadašnja naknada koju su građani plaćali GKD 
Komunalac d.o.o. iznosila 3.350,00 kn. Prijedlog odluke je takav da onaj koji bude radio 
buduću kuću do 200 m2 plaćat će 1.949,00 kn, zatim od 200 m2 - 400m2 plaćat će malo veću 
cijenu nego što je to do sada, a onaj koji bude imao novca za kuću veću od 400m2 plaćat će 
znatno veću naknadu. Napomenuo je da je odluka usmjerena isključivo na način da se olakša 
siromašnijim građanima koji grade manje objekte i time plate manju naknadu za priključenje 
na vodoopskrbu i na odvodnju. Što se tiče poslovnih subjekata po novoj odluci smanjuju se 
naknade proizvodno-poslovnim subjektima koji su do sada plaćali iznos 3.350,00 kn na iznos 
od 2.338,00 kn. Opterećuju se trgovine poput Konzuma, Plodina koji rade velike trgovačke 
objekte i koji će platiti 500 m2 - 15.000,00 kn, a dosada su plaćali 3.350,00 kn. 

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

O D L U K U 
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 

(Klasa: 363-02/12-01/02, Ur.br: 2125-03/01-12-03) 
 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU 
POMORSKOG DOBRA NA LOKACIJI ŠKVER U SENJU  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 30. 
listopada 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 spomenuo je da mu je drago da Grad Senj vodi brigu o svojoj 
imovini te je zatražio od gradonačelnika da na isti način povede brigu o vlasništvu na 
nekretnine na području „Điga“. 

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

O D L U K U 
O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA NA 

LOKACIJI ŠKVER U SENJU 
(Klasa: 363-02/12-01/21, Ur.br: 2125-03/01-12-03) 

 
5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA ZA FINANCIRANJE 

KAPITALNOG PROJEKTA «IZGRADNJA SANITARNE I OBORINSKE KANALIZACIJE 
NASELJA TRBUŠNJAK – I FAZA» U OKVIRU PROGRAMA IPARD-MJERA 301  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 18. 
listopada 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. 
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Vijećnik Dean Babić, upr.prav., upitao je gradonačelnika da se pojasni javnosti koliko 
će radovi trajati, kako i na koji način će se financirati investicija, kakve su obveze Grada 
Senja kroz period gradnje, te kako i na koji način će se investicija zatvoriti? Pohvalio je isto 
tako rad Razvojne agencije koja je sastavni dio Grada Senja. 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof., odgovorio je da je procedura takva da Grad Senj 
mora podići kredit za izvođenje radova te nakon što se radovi obave i investicija stavi u 
funkciju Grad će povući natrag uložena sredstva iz Europske Unije. Što se tiče kamata na 
kredit potrebnog za ostvarenje projekta kazao je da Grad Senj kao i ostale manje jedinice 
lokalne samouprave nemaju sredstva kao neki veći gradovi da gradnju projekta može 
financirati bez kredita. Rok izvođenja projekta je 8 mjeseci, a kredit od 5 g., uz mogućnost 
prijevremene otplate je samo prostor koji omogućuje Gradu Senju u slučaju da dođe do 
istupanja roka izrade radova, te da nema govora o tome da će se platiti velike kamate. 
Napomenuo je da od 556 jedinica lokalne samouprave samo dva grada i 5 općina su dobile 
IPARD program među kojima je i Grad Senj te da je napravljen veliki posao od strane Grada 
Senja i Razvojne agencije Senj d.o.o.  

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 

O D L U K U 
O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA ZA FINANCIRANJE KAPITALNOG PROJEKTA 

«IZGRADNJA SANITARNE I OBORINSKE KANALIZACIJE NASELJA TRBUŠNJAK – I 
FAZA» U OKVIRU PROGRAMA IPARD-MJERA 301 

(Klasa:403-01/12-01/04, Ur.br:2125-03/01-12-02) 
 

6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA ZA SUFINANCIRANJE 
KAPITALNOG PROJEKTA «UREĐENJE PARKA NEHAJ – TURISTIČKA I JAVNA 
INFRASTRUKTURA» U OKVIRU PROGRAMA IPA-III C 
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 18. 
listopada 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. 

Za raspravu se nitko nije javio.  
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“) u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću 
 

O D L U K U 
O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA ZA SUFINANCIRANJE KAPITALNOG PROJEKTA 

«UREĐENJE PARKA NEHAJ – TURISTIČKA I JAVNA INFRASTRUKTURA» U OKVIRU 
PROGRAMA IPA-III C 

 (Klasa: 403-01/12-01/05, Ur.br: 2125-03/01-12-02) 
 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU 
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 18. 
listopada 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. 

Za raspravu se nitko nije javio.  
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću 
 

O D L U K U 
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 

2012. GODINU 
(Klasa: 400-06/12-01/24, Ur.br:2125-03/01-12-02) 

 
8. PRIJEDLOG ODLUKE O BROJU ETAŽA KOJE SE MOGU OZAKONITI NA 
NEZAKONITO IZGRAĐENOJ ZGRADI  

 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 

predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 18. 
listopada 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., ukazao je na činjenicu da je gradonačelnik rekao da 
na području Grada Senja postoji jedna građevina koja ima pet etaža, te postavlja pitanje 
trebamo li mi kao gradski vijećnici, predstavnici vlasti u gradu Senju, radi te jedne stambene 
građevine koja ima pet etaža ozakoniti i dozvoliti da se legalizira 5 etaža? Vijećnik Babić, upr. 
prav. smatra da to nije pravi put.  
 Gradonačelnik Darko Nekić, prof., ukazao je na činjenicu da nije on taj koji je donio 
zakon, niti je dao napisati zakon da jedinice lokalne samouprave mogu odrediti veći broj 
jedinica. Intencija zakona je da se podvuče crta nakon fotosnimanja koje je izvršila tvrtka 
„Geofoto“ u 2011. godini i dokumentirala stanje na terenu. Sve što je napravljeno poslije 
toga će se srušiti da bi se uveo red, a ono što je izgrađeno do toga datuma treba omogućiti 
da se objekti legaliziraju, jer je to zakon omogućio, uz napomenu da ne treba razdvajati 
onog ilegalnog graditelja koji je gradio dvije etaže od onog koji je ilegalno gradio 5 etaža. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (8 «ZA», 1 »PROTIV», 4 
»SUZDRŽANA»), u predloženom tekstu, donijelo, slijedeću    

  
O D L U K U 

 O BROJU ETAŽA KOJE SE MOGU OZAKONITI NA NEZAKONITO 
IZGRAĐENOJ ZGRADI 

 (Klasa: 363-02/12-01/23, Ur.br:2125-03/01-12-02) 
 
9. PRIJEDLOG ANEKS-a br. 1 UGOVORU O POSLOVNOJ SURADNJI NA RELIZACIJI 
«PROGRAM KREDITIRANJA PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2011. GODINU –
PODUZETNIK 3» OD 17. VELJAČE 2011. GODINE S ERSTE BANK D.D. RIJEKA 
  

Predlagatelj predmetnog Prijedloga Aneks-a je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 18. listopada 
2012. godine. O predmetnom Prijedlogu Aneks - a raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 

Na prijedlog gradonačelnika Vijeće se suglasilo da se predložene točke 9. i 10. 
dnevnog reda objedine u obrazloženju.  
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Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je 
otvorena rasprava. 

Za raspravu se nitko nije javio.  
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
(Klasa: 311-01/12-01/02, Ur.br: 2125-03/01-12-06) 

 
10. PRIJEDLOG ANEKS-a br. 1 UGOVORU O POSLOVNOJ SURADNJI NA 
RELIZACIJI «PROGRAM KREDITIRANJA PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2011. 
GODINU – PODUZETNIK 3» OD 16. VELJAČE 2011. GODINE S PRIVREDNOM 
BANKOM ZAGREB 

 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Aneks-a je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 

predmetnom Prijedlogu Aneks-a raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 18. 
listopada 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. 

Za raspravu se nitko nije javio.  
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
(Klasa: 311-01/12-01/02,Ur.br:2125-03/01-12-07) 

 
11. PRIJEDLOG ODLUKE O SKLAPANJU SPORAZUMA O PRIJATELJSTVU I 
SURADNJI GRADA SENJA I GRADA JASTREBARSKOG 

 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 

predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 30. 
listopada 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., pozdravio je pregovore sa Gradom Jastrebarskim te je 
upitao gradonačelnika kakva je suradnja sa gradovima u inozemstvu i Gradom Vrbovcem u 
Republici Hrvatskoj, predloživši da se na jednoj od idućih sjednica Gradskog vijeća kao točka 
dnevnog reda uvrsti suradnja s inozemnim i domaćim gradovima prijateljima kako bi se 
moglo raspravljati o tome što se dobilo kroz suradnju, s naglaskom na gospodarske, 
kulturne, poduzetničke i sve ostale veze.  

Gradonačelnik Darko Nekić, prof., odgovorio je da je suradnja s nekim gradovima 
bolja, dok s nekim gradovima ne postoji poput Grada Vrbovca i Grada Vratimov (Česka), ali 
da imamo sjajnu suradnju s poljskim Gradom Wielun, što se može dobro vidjeti po broju 
turista iz toga grada. Što se tiče Jastrebarskog naglasio je da osim kulture i društvenih 
zbivanja imamo jako puno dodirnih točaka u gospodarstvu, te da možemo iskoristiti neka 
njihova iskustva, a oni naša i da bi ta suradnja mogla biti doista dobra. Gradonačelnik je 
naglasio da je upravo zato predložio po prvi put da se sklopi ugovor o suradnji sa jednim od 
gradova, istaknuvši da je suradnja s gradovima opravdana, jer se na taj način kandidiraju 
neki projekti. Gradonačelnik je spomenuo i odlazak u Grad Senec (Slovačka) prije dva 
mjeseca gdje je dogovoreno zajedno s Razvojnom agencijom Senj d.o.o. da će Grad Senec 
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kao grad iz Europske unije (EU) biti grad partner Gradu Senju u realizaciji jednog projekta, te 
su dali pisanu podršku tome projektu. Ta pisana podrška koristit će se u kandidiranju 
projekta za sredstva EU. U nastavku sjednice gradonačelnik je naveo da se na sličan način 
želi realizirati suradnja s Gradom Koszeg (Mađarska) oko uređenja gradske jezgre Grada 
Senja, itaknuvši kako je Grad Koszeg do sada povukao 3.000.000,00 EUR-a iz europskih 
fondova za uređenje gradske jezgre, te da su također imali grad partner iz Njemačke koji im 
je to omogućio. Rečeno je da se na isti način planira povući određen iznos sredstava za 
uređenje gradske jezgre Grada Senja kada ti projekti budu završeni. 

Vijećnik Dean Babić upr.prav., zahvalio je gradonačelniku što je informirao javnost, te 
i dalje predlaže da se suradnja s inozemnim i domaćim gradovima uvrsti kao točka dnevnog 
reda. 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof., se suglasio s navedenim prijedlogom, istaknuvši da 
je ponekad dobro pregledati web stranicu Grada Senja. 

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

O D L U K U 
O SKLAPANJU SPORAZUMA O PRIJATELJSTVU I SURADNJI GRADA SENJA I 

GRADA JASTREBARSKOG 
(Klasa:900-01/12-01/01,Ur.br:2125-03/01-12-05) 

 
12. PRIJEDLOG OTPISA POTRAŽIVANJA S OSNOVA POREZA NA KOMUNALNU 
NAKNADU (PRAVNE OSOBE, NAKNADNI OTPIS) I POREZA NA ZAKUP JAVNIH 
POVRŠINA  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu otpisa potraživanja raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, 
održanom 10. listopada 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu otpisa potraživanja 
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., iskazao je nezadovoljstvo zbog otpisa potraživanja 
dugova, smatra da je to rezultat nečijeg nerada, odnosno nerada onih koji su to dozvolili da 
iznos od 35. 000,00 kn komunalnih naknada odu u zastaru i da pri tom nitko za to ne 
odgovara. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (8 «ZA», 5 »PROTIV») u predloženom 
tekstu, donijelo, slijedeće    

 
Z A K L J U Č A K 

(Klasa: 415-01/12-01/02,Ur.br:2125-03/01-12-01) 
 

13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADI 
PREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA ZA RAD U UPRAVNIM VIJEĆIMA U 
USTANOVAMA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA  

 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 

predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 24. 
listopada 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. 

Vijećnik Dean Babić upr.prav., postavio je pitanje gradonačelniku Darku Nekiću, prof. 
hoće li se nakon promijene ove odluke ona primjenjivati retroaktivno u odnosu na javnu 
vatrogasnu postrojbu, odnosno može li reći jesu li članovi Upravnog vijeća javne vatrogasne 
postrojbe da sad radili besplatno? 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je naglasio da ne može odgovoriti na pitanje, te da 
se vjerojatno neće primjenjivati retroaktivno jer je to nemoguće. Ona će se primjenjivati od 
dana donošenja odluke, a na ovaj način su sve naše javne ustanove ujednačene. 

Mira Nekić Lopac, dr.med., predsjednica Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Senja istaknula je kako nitko nije reagirao od kada se Javna vatrogasna postrojba 
osnovala. Naglasila je da od 2006. god. nije donešena niti jedna odluka, niti je bilo kakvim 
aktom odlučeno kako se i koliko isplaćuju naknade članovima Upravnog vijeća. Napomenula 
je da je znala da postoje financijski problemi i upućivala da se to mora srediti. Za informaciju 
istaknula je da u ovoj godini nije niti jednom članu Upravnog vijeća isplaćena naknada i nitko 
od tih članova nije postavio upit zašto i kada će biti? Istaknula je da je Javna vatrogasna 
postrojba u teškom stanju jer su decentralizirana sredstva od države smanjena i da tih 
sredstava nedostaje. 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je naglasio da je zadnje Upravno vijeće odradilo 
veliki posao, te samo zatražilo da se naknade smanje, jer se vidjelo da se ne može 
financirati, a pogotovo kada je država umanjila za preko 200.000,00 kn decentralizirana 
sredstva. Rečeno je da je država je u isto vrijeme u kolektivni ugovor stavila odredbu da dok 
se decentralizirana sredstva daju za javne vatrogasne postrojbe da se moraju poštovati 
kolektivni ugovori koje potpisuje država, na što je gradonačelnik rekao da je suludo. 
Istaknuo je da je Grad osnivač, a država diktira koliko će se kome platiti. U nastavku sjedice 
gradonačelnik je konstatirao je teško stanje i 200.000,00 kn manje decentraliziranih 
sredstava, uz napomenu da nove obveze prema javnoj vatrogasnoj postrojbi sigurno neće 
dovesti do unapređenja vatrogastva. 

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

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADI PREDSJEDNICIMA I 

ČLANOVIMA ZA RAD U UPRAVNIM VIJEĆIMA U USTANOVAMA U VLASNIŠTVU 
GRADA SENJA 

(Klasa: 121-01/12-01/03,Ur.br:2125-03/01-12-04) 
 

14. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA 
GRADA SENJA ZA RUJAN 2012. GODINE   

 
Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom 

Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 18. listopada 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. 

Za raspravu se nitko nije javio. 
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“) u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 
(Klasa: 400-06/12-01/25,Ur.br:2125-03/01-12-02) 

 
15. INFORMACIJA O NEMOGUĆNOSTI ODRŽAVANJA SJEDNICA POVJERENSTVA 
ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA   

 
Podnositelj predmetne Informacije je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnoj 

Informaciji raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 22. listopada 2012. godine. O 
predmetnoj Informaciji raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje. 
          Gradonačelnik je predložio da se predložene točke 15.,16., i 17. dnevnog reda 
objedine u raspravi.  

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da je Vijeće suglasno s 
navedenim prijedlogom, uvodno obrazloženje da je Gradonačelnik, nakon čega je otvorena 
rasprava. 

Vijećnik Dean Babić, upr.prav., pozdravio je odluku kojom je napokon pronađeno 
rješenje da se sastavi kvorum Povjerenstva za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje 
prava vlasništva.  

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

 
Z A K L J U Č A K 

(Klasa: 940-01/12-04/06, Ur.br:2125-03/01-12-05) 
 
16. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU 
POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA 
VLASNIŠTVA   
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 24. 
listopada 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. 

Za raspravu se nitko nije javio.  
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (12 «ZA», 1 »PROTIV»), u predloženom tekstu, 
donijelo, slijedeću    

  
O D L U K U 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENU 
OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA 

(Klasa:940-01/12-04/06,Ur.br:2125-03/01-12-02) 
 
17. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU NOVOG ČLANA POVJERENSTVA ZA 
OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA   

 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Odbor za izbor i imenovanja. O 

predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor na sjednici, održanoj 29. listopada 2012. 
godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 
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Uvodno obrazloženje podnijela je Mira Nekić Lopac, dr.med., predsjednica Odbora za 
izbor i imenovanja, nakon čega je otvorena rasprava. 

Za raspravu se nitko nije javio.  
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, donijelo, slijedeći    

  
Z A K L J U Č A K 

O IMENOVANJU NOVOG ČLANA POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI 
ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA 

(Klasa: 940-01/12-04/06,Ur.br:2125-03/01-12-03) 
 

 
Sjednica je zaključena oko 17,45 sati. 
 
 
 
Pročelnica Ureda Grada               Predsjednik Gradskog vijeća 
Maja Matičić, mag. iur.                         Željko Nekić 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
   
   
 


