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ZAPISNIK
30. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA,
ODRŽANE 15. STUDENOG 2012. GODINE

ZAPISNIK
30. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 15. studenog 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 30. sjednici Gradskog vijeća nazočno 14 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nije nazočan: vijećnik Dean Orlić, struč. spec. 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
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 29. sjednici
Gradskog vijeća, održanoj 30. listopada 2012. godine.
Vijećnik Dean Babić, upr. prav. djelomično je zadovoljan odgovorom na pitanje
postavljeno u svezi vlasništva zemljišta na kojem se proširuje groblje u Svetom Jurju.
Zatražio je od gradonačelnika pojašnjenje istog jer u odgovoru koji je dobio od Pročelnika
Općeg upravnog odjela stoji da se jedan manji dio groblja cca. 100 m2 – 150 m2 nalazi u
privatnom vlasništvu i da će se točna površina utvrditi na temelju parcelacijskog elaborata
koji je u izradi. Navodi da mu je u materijalima dostavljen sporazum o međusobnim pravima
i obvezama između Grada Senja i privatne osobe koji je zaključen 27. veljače 2012. god., te
Ugovor o nabavi kojim je Grad Senj od društva koje se bavi geodetskim poslovima naručio
izradu parcelacijskog elaborata, a Ugovor o nabavi zaključen je 24. rujna 2012. god. U
nastavku obrazlaže razloge zašto navodi sve ove dokumente, napominje da je 27. veljače
2012. god. potpisan sporazum sa privatnom osobom o reguliranju i načinu rješavanja
zemljišta koje je jasno utvrđeno da je u privatnom vlasništvu, a da je nakon gotovo sedam
mjeseci zaključen Ugovor o izradi parcelacijskog elaborata. Iz Ugovora o nabavi, članak 5.,
vidljivo je da će ovlaštena geodetska tvrtka izraditi parcelacijski elaborat u roku od 35 dana
od potpisivanja ugovora. Kako je ugovor zaključen 24. rujna 2012. god. rok od 35 dana je
istekao. Ako je ugovor ispoštovan u potpunosti kako je i zaključeno mišljenja je da je u
materijalima trebao biti dostavljen i parcelacijski elaborat, a obzirom da isti nije priložen očito
je da taj posao nije završen. U članku 8. istog Ugovora o nabavi stoji da ako ovlaštena
geodetska tvrtka ne izradi elaborat u roku od 35 dana navedeni ugovor treba raskinuti. U
nastavku sjednice vijećnik Dean Babić, upr. prav. zatražio je pojašnjenje u svezi izrade
parcelacijskog elaborata, odnosno da li je izrađen i ako je izrađen zašto ga nije dobio u
materijalima? te isto tako ako nije izrađen isti zašto ugovor nije raskinut?
Vijećnik se također osvrnuo na postavljeno pitanje o obavljanju građevinskih radova
na groblju u Svetom Jurju na koje je dobio odgovor, pojasnivši smisao pitanja koje ide u
pravcu da li je moguće da su se bilo kakvi pristupni putovi, bilo kakve grobnice ili bilo kakva
betoniranja odvijala na tome privatnome zemljištu i ako su se odvijala kako je bilo moguće
da se izvode građevinski radovi na nečemu što nije gradsko? Zamolio je pojašnjenje u svezi
toga, a ako se ne može pojasniti na sjednici da mu se dostavi u pisanom obliku.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. izrazio je čuđenje zašto se od navedenoga pravi
problem, istaknuvši članak 3. Sporazuma u kojem stoji da je Grad Senj kao vlasnik groblja od
2004. god. koristio dio nekretnine, te da je Grad Senj 2004. god. ušao u tu parcelu. Naglasio
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je da se problem počeo rješavati 2012. god., i sada kada se počeo rješavati predstavlja
problem, umjesto da se gradski vijećnik zapita, zašto nitko od 2004. god. do 2012. god. nije
počeo navedeno rješavati?
Na upit postavljen u svezi parcelacijskog elaborata gradonačelnik je odgovorio da je
parcelacijski elaborat napravljen, međutim u trenutku pisanja ovog izvješća pročelnik isti nije
imao što je vidljivo iz datuma pisanja izvješća, najavivši dostavu navedenog parcelacijskog
elaborata.
Zahvalivši se gradonačelniku na kratkom obrazloženju, vijećnik Dean Babić, upr.prav.
mišljenja je da odgovor nije dobio, smatrajući nebitnim koja je godina u pitanju. Naglasio je
da je Grad Senj funkcionirao i prije sadašnjeg gradonačelnika i mandata ovoga Gradskog
vijeća, a funkcionirat će i poslije. Smatra da onaj tko se uhvatio posla rješavanja gradskih
problema mora biti svjestan da nasljeđuje dobre i loše stvari.
Istaknuvši da nikog nije mislio prozvati vijećnik Babić, upr. prav. nego je želio
istaknuti zašto se na početak rješavanja problema čeka 6 mjeseci od 27. veljače 2012. god.
do 12. rujna 2012.god., dok u sporazumu piše da je krajnji rok za rješavanje navedenog
konac ove godine.
Naglasivši da treba pričekati do datuma koji je naveden u sporazumu, smatrajući da
bi vijećnik imao pravo prozvati gradsku upravu da je pitanje postavljeno 15. siječnja 2013.
godine i da po tom pitanju nije ništa napravljeno gradonačelnik Darko Nekić, prof. je još
jednom istaknuo datum koji je naveden u sporazumu, naglasivši da će pročelnik sukladno
istom odraditi sve navedeno, nakon provedbe parcelacijskog elaborata. Naglasio je i
podsjetio vijećnika na činjenicu da Grad nema pod kontrolom provođenje elaborata, naime,
isto je u nadležnosti neke druge službe, od katastra do gruntovnice. U nastavku sjednice
gradonačelnik je zamolio vijećnika za strpljenje, izrazivši sigurnost će u siječnju moći
izvijestiti nešto drugo.
Vijećnik Krešimir Šojat djelomično je zadovoljan odgovorom na pitanje dobiveno od
HEP-a, Elektrolika Gospić 9.11.2012. god. u svezi napajanja strujom Grada Senja od strane
Novoga Vinodolskog koje je postavljeno na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj 05. srpnja
2012. god. Napomenuo je da je to veliki problem, koji treba riješiti, upitavši gradonačelnika
da li je moguće neko tehničko rješenje, u odnosu na ovo što se danas nudi i da li se tu može
nešto poduzeti?
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je da problem ima dvije faze, prva se
odnosi se na Prostorni plan Grada Senja i to je nešto što može riješiti Grad Senj, dok je drugi
dio imovinsko - pravni odnosi koje mora riješiti HEP za svoje investicije. Istaknuto je da Grad
može pomoći ali ne može rješavati imovinsko – pravne odnose HEP-a. HEP ima svoje službe
koje to rješavaju i HEP treba pokrenuti proceduru, izrazivši čuđenje zašto se taj dio ne
provodi, na što ne može odgovoriti. U svezi Urbanističkog plana uređenja, Grad će u isti
uvrstiti ono što je u interesu Grada Senja, istaknuvši da je vod definitivno od interesa jer
omogućava rezervno napajanje iz drugog smjera.
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.
VIJEĆNIK TOMISLAV LOPAC
1. Zašto MNK USKOK nije dobio nikakva financijska sredstva od Saveza športova Grada Senja
za 2011. i 2012. god. iako je član od 2010. godine?
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2. Tražim da mi se dostavi odluka kojom se novom članu Saveza športova uskraćuje
mogućnost traženja financijskih sredstava za 1. godini članstva.
U nastavku sjednice vijećnik je pojasnio zašto traži odluku, naime kada su se učlanjivali
2010. god. rečeno je da u 1. god. članstva nemaju pravo na financijska sredstva.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. dao je pojašnjenje u svezi financijskih sredstava
koja se osiguravaju Savezu športova. Istaknuo je da Grad Senj u gradskom proračunu
osigurava sredstva koja se onda dijele na osnovu Odluke, odnosno kriterija koja su formirana
u Savezu športova. Istaknuo je da Grad Senj ne odlučuje o kriterijima o podijeli sredstava. ,
zamolivši Pročelnicu Ureda grada da s ovim pitanjima uputi dopis Savezu športova, kako bi
za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća vijećnik dobio odgovor, u pisanom obliku.
VIJEĆNIK JOSIP ŠOJAT
1. Prvo pitanje odnosi se na vijeće Mjesnog odbora Crni Kal. Naime, žitelji toga Vijeća
zamolili su me da postavim pitanje gradonačelniku vezano za problematiku koja je prisutna u
vijeću Mjesnog odbora Crni Kal. Upitao je gradonačelnika zašto tretira strogoću nad tim
Vijećem mjesnog odbora i zašto sa svojom politikom želi raseliti i ono malo mladih obitelji
koje žive u tom mjestu? Kazao je da je suludo i pogubeljno u 21. stoljeću ne osiguravati
normalne preduvjete za život, a sa ciljem da ljudi lakše žive.
2. Početkom ovoga mjeseca održan je jedan radni sastanak u Ministarstvu prometa i veza, a
tema je bila autocesta Žuta Lokva – Rijeka. Molim gradonačelnika da kaže građanima Grada
Senja koji je zaključak s tog radnog sastanka i koji su predstavnici lokalne vlasti bili prisutni
na sastanku.
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Darko Nekić, prof. je u opovrgnuo navode vijećnika
istaknuvši da se neistina može vidjeti iz prijedloga proračuna u kojem su svi Mjesni odbori
barem što se tiče asfaltiranja nesvrstanih cesta tretirani na jednak način, iako nisu svi iste
veličine i nemaju isti broj stanovnika. Rečeno je da se od svih predsjednika mjesnih odbora
koji su bili pozvani na radni sastanak u Ured gradonačelnika jedino nije odazvala
predsjednica Mjesnog odbora Crni Kal, istaknuvši da je tada postojala mogućnost utjecaja na
stvaranje proračuna i na donošenje odluka. Rečeno je da je Grad Senj uvijek, bez obzira na
političku opciju, vodio računa da svi naši Mjesni odbori imaju isti tretman, naglasivši da će
uskoro početi uvođenje javne rasvjete u onaj dio Crnog Kala u kojem, do sada, nisu postojali
preduvjeti. Naglašeno je da Grad Senj ne zanemaruje niti jedan mjesni odbor jer je to
vidljivo i po planiranim sredstvima koja će se vidjeti iz proračuna, a i po radovima koji će se
izvoditi na području Mjesnog odbora Crni Kal. Gradonačelnik je izrazio želju da predsjednica i
ostali članovi Mjesnog odbora dođu na radni sastanak kako bi se razmotrile investicije koje u
Crnom Kalu treba pogurati, jer je ovog trenutka, na svoju ruku, izabrano ono što će se
financirati u Crnom Kalu obzirom da nikakvu povratnu informaciju o tome nismo dobili.
U svezi 2. pitanja gradonačelnik je naglasio da već šest godina pokušava kao
predstavnik jedinice lokalne samouprave, kao predstavnik Grada Senja pokrenuti pitanje
izgradnje autoceste Rijeka – Žuta Lokva, navodeći da je to bio samo jedan u nizu radnih
sastanaka koji su se na tu temu organizirali. Na tom sastanku rekao je da Grad Senj ne može
biti zadovoljan politikom niti jedne Vlade do sada u odnosu na to pitanje. Informacija koja je
dobivena na tom sastanku je ta da cesta nije prioritet Vlade RH zbog toga što su Hrvatske
autoceste i Hrvatske ceste prezadužene i da Vlada RH ovog trenutka niti preko svojih javnih
poduzeća, a niti iz proračuna ne može financirati takvu investiciju. Gradonačelnik je istaknuo
da su na sastanku bili prisutni i gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog gosp. Oleg Butković,
gradonačelnik Grada Bakra gosp. Tomislav Klarić, zamjenik gradonačelnika Grada Otočca
gosp. Hrvoje Ostojić i načelnik Općine Lopar Alen Andreškić, osobe koje su životno
zainteresirane za autocestu, jer bez nje nema ni razvoja tih jedinica lokalne samouprave.U
nastavku sjednice Gradonačelnik je postavio pitanje koje može dokumentirati iz zadnjih
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nekoliko godina zašto je država, Vlada RH, hrvatske tvrtke koje su vlasništvo Vlade RH
dozvolile da propadnu dokumenti koji su već postojali da se obnovi lokacijska dozvola za
spojnu cestu čvor Grad Senj, da istekne Studija utjecaja na okoliš, zapitavši se tko će za to
odgovarati? Naglašeno je da je slijedeća tema sastanka bila naše zajedničko traženje
nastavka s dovršenjem projektne dokumentacije kako bi se spremno dočekalo strukturne
fondove EU istaknuvši da je to bio praktički jedini konkretni zaključak sastanka. Predstavnici
ministarstva i pomoćnik ministra su obećali da će se poraditi na tome da se dokumentacija
završi, uz napomenu da sredstava za izgradnju te ceste u državnom proračunu nema, niti ga
mogu državna javna poduzeća osigurati. Gradonačelnik je naglasio da će Grad i dalje, kao i
do sada, inzistirati bez obzira koja to Vlada bila da se jednostavno krene u izgradnju
autoceste, odnosno čvora autoceste Žuta Lokva – Senj za koju postoji građevinska dozvola
za tunel Vratnik i postoje projekti za navedenu trasu.
Vijećnik Josip Šojat izrazio je nezadovoljstvo dobivenim odgovorima. Kazao je da je to
čista demagogija kada gradonačelnik kaže da je investirano i da nema suradnje sa vijećem
Mjesnog odbora Crnog Kala. Podsjetio je gradonačelnika da je on, kao predstavnik izvršne
vlasti, odgovoran za rad vijeća Mjesnog odbora, odnosno da Grad Senj mora napraviti
preduvjete da bi vijeće Mjesnog odbora funkcioniralo. Odgovorno tvrdi da u protekle tri i pol
godine od sredstava Grada Senja nije uložena niti jedna kuna i zato se građani Crnog Kala
osjećaju građanima drugoga reda.
U svezi odgovora na 2. postavljeno pitanje vijećnik je ukazao da je vidljivo da su svi
gradovi Ličko – senjske županije riješili svoj problem, a da je Grad Senj ostao izoliran
autocestom i da stječe dojam da se Grad Senj nalazi u nekoj drugoj županiji. Smatra da je to
vidljivo po strukturi predstavnika koji su bili nazočni na radnom sastanku da su to
predstavnici Primorsko – goranske županije.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je Vijećniku na prvo pitanje što se tiče
proračuna na području Mjesnog odbora Crni Kal da će sve što piše u proračunu biti i
realizirano, a da je sve ostalo demagogija.
U svezi 2. pitanja gradonačelnik je istaknuo da je vijećnik poruku poslao na krivu
adresu, kada optužuje vlast Grada Senja zato što se na području Grada Senja nerealiziraju
državni projekti i projekti koje realizira županija. Rečeno je da je Grad Senj tražio realizaciju
svih projekata, lobirao, tražio sastanke, ali da s druge strane nije bilo odgovora. U nastavku
je naglasio da je uvijek po pitanju autoceste konstantan i da je jednako govorio kad je bila
HDZ-ova vlast i sada koalicijska koju vodi SDP što je vidljivo iz dokumentacije. Što se tiče
predstavnika koji su bili nazočni na radnom sastanku logičnim smatra to što su većinom bili
predstavnici Primorsko – goranske županije, obzirom da trasa autoceste najvećim dijelom
prolazi kroz tu županiju.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 30. sjednici Gradskog vijeća nazočno 14 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Nakon rasprave Vijeće je, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, bez
primjedbi, usvojilo zapisnik 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 30. listopada
2012. godine Klasa: 021-05/12-01/06, 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 31. sjednici održanoj 15.
studenog 2012. godine razmatrao navedene točke i na iste dao pozitivna mišljenja Klasa:
021-05/12-01/10, Ur.br: 2125-03/01-12-03.
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno ( 14 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeći
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DNEVNI

RED

1. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU I PRIJEDLOG
PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. I 2015. GODINU - prvo čitanje
- PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE
2013.- 2015. GODINE- prvo čitanje
2. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU – prvo čitanje
3. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU – prvo čitanje
4. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE
UDRUGE I AKCIJE – prvo čitanje
5. PRIJEDLOG ODLUKE O PREOBLIKOVANJU RAZVOJNE AGENCIJE SENJ d.o.o. U
JAVNU USTANOVU S IZVODOM IZ ZAPISNIKA SKUPŠTINE RAZVOJNE AGENCIJE
SENJ d.o.o.
6. PRIJEDLOG STATUTA JAVNE USTANOVE RAZVOJNA AGENCIJA SENJ
7. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA
PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA – PODRUČJE POSLOVNE
ZONE «BURNJAK»
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU I PRIJEDLOG
PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2014. I 2015. GODINU - prvo čitanje
- PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE
2013.- 2015. GODINE- prvo čitanje
Predlagatelj predmetnog Prijedloga proračuna je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu proračuna raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 7.
studenog 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu proračuna raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Gradonačelnik je predložio da se predložene točke 1.,2.,3.,4. dnevnog reda objedine
u raspravi.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da je Vijeće suglasno s
navedenim prijedlogom, uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik nakon čega je otvorena
rasprava.
Vijećnik Dean Babić, upr. prav. postavio je pitanja gradonačelniku u svezi postavljanja
prometnog ogledala i rješavanja rukohvata u ulici Ivana Lenkovića. Obratio je pozornost na
detalj u prijedlogu programa održavanja komunalne infrastrukture uređenja komunalnih
površina i radu na zelenim površinama, gdje je pod točkom 7. za ugradnju rukohvata na
području Mjesnih odbora Trbušnjak i Mundarićevac predviđena svota u paušalnom iznosu od
87.500,00 Kn. Upitao je gradonačelnika da li se navedeno odnosi i na ulicu Ivana Lenkovića
za rukohvat koji je nužno potreban. Što se tiče postavljanja signalizacije pod točkom 1. u
paušalnom iznosu od 55.000,00 kn upitao je da li se navedena svota odnosi i na postavljanje
prometnog ogledala na križanju ulice Damira Tomljanovića Gavrana i ulice Ivana Lenkovića.
Vijećnik je predložio gradonačelniku, a odnosi se na stepenište koje povezuje ulicu
Ivana Lenkovića i ulicu Filipa Vukasovića koje se nalazi na kućnom broju 48, koje je jedino
javno stepenište koje povezuje te dvije ulice, relativno je malo i kratko, ali da je u jako lošem
i derutnom stanju. Smatra da bi se u proračunu za iduću godinu mogla naći određena svota
sredstava da se navedeno stepenište djelomično, ako ne i u potpunosti uredi. Također je
upitao gradonačelnika da li je moguće da se u groblju Sveti Juraj postavi barem jedno
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rasvjetno tijelo ili solarna lampa, te da se kroz proračun zaštite sredstva potrebna za
postavljanje navedene lampe.
U nastavku sjednice vijećnik je za u svezi točke 4. dnevnog reda naglasio da je OŠ
Silvije Str. Kranjčevića 24. rujna 2012. godine dostavila dopis Gradu Senju sa svojim
potrebama i programom za 2013. godinu, u kojem između ostalog traži financiranje
produženog boravka učenika. Kazao je da bi za takvu organizaciju produženog boravka
učenika koji bi trajao od 7, 00 – 15,30 h bilo potrebno zaposliti još jednog učitelja, gdje je za
navedeno potrebno u gradskom proračunu osigurati cca. 115.000,00 kn godišnje, iz koji
sredstava bi se financirala plaća zaposlenog učitelja. Napominje da u materijalima za
proračun navedeno nije nigdje uvršteno te postavlja pitanje zašto nije, i ima li grad namjeru
navedeno uvrstiti ili je to ispušteno? Zamolio je ako je tako da se navedeno promijeni i uvrsti
u proračun za 2013. godinu.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je istaknuo da je prometno ogledalo uvršteno kroz
program koji je vijećnik spominjao, a što se tiče rukohvata postoji posebna stavka za Mjesne
odbore Mundarićevac i Trbušnjak gdje će navedeni rukohvat biti realizirani kroz stavku u
programu održavanja. Za stubište koje povezuje ulicu Ivana Lenkovića i ulicu Filipa
Vukasovića istaknuo je da su prvi puta krenuli s jednim novim načinom izrade proračuna gdje
više neće pisati u proračunu koje su to investicije, već su odobrili vijećima Mjesnih odbora
određeni iznos sredstava za poslove koje treba napraviti, uz napomenu da će Vijeća Mjesnih
odbora koja su dobila legitimitet na izborima utvrditi prioritete koje će financirati na svom
području, naravno nakon usvajanja proračuna. Kao primjer gradonačelnik je naveo Mjesni
odbor Mundarićevac za koji je za asfaltiranje javno prometnih površina i krpanje udarnih
rupa osigurano 150.000,00 Kn navodeći da se kroz taj program može urediti i javno
prometna površina i stubište.
Na pitanje rasvjete u groblju Sveti Juraj gradonačelnik je odgovorio da je u proračunu
zaštićeno 450.000,00 kn za održavanje javne rasvjete i kada se isključi blagdansko kićenje
ostaje nekih 409.000,00 kn, stoga ne vidi razloga da se u groblju Sveti Juraj ne napravi
rasvjeta. Spomenuo je da će se uskoro početi graditi nova kapelica u groblju Sveti Juraj,
obzirom da je završena dokumentacija, te očekuje da će župa uskoro preuzeti dokumentaciju
za gradnju, a u sklopu toga će se osigurati i javna rasvjeta. Napomenu je da će Grad Senj
rado platiti taj dio troška koji se odnosi na javnu rasvjetu u groblju.
Što se tiče pitanja za produženi boravak učenika gradonačelnik je odgovorio da su
dugo raspravljali o zahtjevu OŠ Silvije Str. Kranjčevića i da ovoga trenutka nema realne
mogućnosti naći još dodatnih 115.000,00 kn za produženi boravak učenika. Napomenuo je
da će pratiti situaciju s punjenjem proračuna kroz godinu i ako se pokaže da se proračun
puni bolje nego što je očekivano postoji mogućnost da se za školsku godinu 2013./2014.
navedeni dio uvrsti.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 “ZA”, 5 “SUZDRŽANIH”), u
predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:400-06/12-01/27, Ur.br:2125-03/01-12-03)
2. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU – prvo čitanje
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa gradnje je gradonačelnik Darko Nekić,
prof. O predmetnom Prijedlogu programa gradnje raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju,
održanom 7. studenog 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu programa gradnje
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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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 “ZA”, 5 “SUZDRŽANIH”), u
predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:363-02/12-01/24, Ur.br:2125-03/01-12-02)
3. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU – prvo čitanje
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa održavanja je gradonačelnik Darko
Nekić, prof. O predmetnom Prijedlogu programa održavanja raspravljao je gradonačelnik na
Kolegiju, održanom 7. studenog 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu programa
održavanja 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 “ZA”, 5 “SUZDRŽANIH”), u
predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:363-02/12-01/25, Ur.br:2125-03/01-12-02)
4. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI, KULTURI, ŠPORTU I ZA OSTALE
UDRUGE I AKCIJE – prvo čitanje
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa javnih potreba je gradonačelnik Darko
Nekić, prof. O predmetnom Prijedlogu programa javnih potreba raspravljao je gradonačelnik
na Kolegiju, održanom 7. studenog 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu programa javnih
potreba 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 “ZA”, 5 “SUZDRŽANIH”), u
predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:400-06/12-01/28, Ur.br:2125-03/01-12-02)
5. PRIJEDLOG ODLUKE O PREOBLIKOVANJU RAZVOJNE AGENCIJE SENJ d.o.o. U
JAVNU USTANOVU RAZVOJNA AGENCIJA SENJ S IZVODOM IZ ZAPISNIKA
SKUPŠTINE RAZVOJNE AGENCIJE SENJ D.O.O.
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 7.
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studenog 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Gradonačelnik je predložio da se predložene točke 5., 6. dnevnog reda objedine u
raspravi.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da je Vijeće suglasno s
navedenim prijedlogom, uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik, nakon čega je otvorena
rasprava.
Vijećnik Dean Babić, upr.prav. pozdravio je odluku o preoblikovanju Razvojne
agencije Senj d.o.o. u javnu ustanovu. Predložio je da bi bilo poželjno za izbor članova vijeća
uvrstiti odredbu da strukovno udruženje obrtnika i poduzetnika na području Grada Senja
predlaže najmanje jednog svog člana Upravnog vijeća Razvojne agencije Senj.
Istaknuvši da se ne slaže s navedenim prijedlogom gradonačelnik Darko Nekić, prof.
smatra da Gradsko vijeće mora biti to koje će donijeti odluku tko će biti u Upravnom vijeću.
Naglasio je još jedan razlog za neslaganje s istim, a to je što je u pripremi novi zakon koji će
uskoro biti usvojen u Hrvatskom saboru i tim zakonom će se regulirati i pitanje izbora
Upravnih vijeća, nadzornih odbora, poduzeća koji su u vlasništvu lokalnih samouprava i toga
zakona ćemo se morati pridržavati. Također je kazao da će tijela koja će imati ovlasti za
biranje novog Upravnog vijeća voditi računa da u Upravnom vijeću budu zastupljeni i
predstavnici udruženja obrtnika s područja Grada Senja.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo,
slijedeću
ODLUKU
O PREOBLIKOVANJU RAZVOJNE AGENCIJE SENJ d.o.o. U JAVNU
USTANOVU RAZVOJNA AGENCIJA SENJ
(Klasa:024-01/12-01/06, Ur.br:2125-03/01-12-04)
6. PRIJEDLOG STATUTA JAVNE USTANOVE RAZVOJNA AGENCIJA SENJ
Predlagatelj predmetnog Prijedloga statuta javne ustanove Razvojna agencija Senj je
gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom Prijedlogu statuta javne ustanove Razvojna
agencija Senj raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 7. studenog 2012. godine.
O predmetnom Prijedlogu statuta javne ustanove Razvojna agencija Senj 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (13 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u
predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
STATUT
JAVNE USTANOVE RAZVOJNA AGENCIJA SENJ
(Klasa:024-01/12-01/06, Ur.br:2125-03/01-12-05)
7. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA
PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA – PODRUČJE POSLOVNE
ZONE «BURNJAK»
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 7.
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studenog 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“, 2 „SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:940-02/12-02/06, Ur.br:2125-03/05-12-07/08)
U nastavku sjednice gradonačelnik Darko Nekić, prof. pozvao je vijećnike i sve
građane Grada Senja da dođu u katedralu Uznesenja Blažene Djevice Marije u kojoj će se
održati misa za hrvatske generale.
Pozvao je i na obilježavanje pada grada Vukova, 18.11., u nedjelju ispred srednje
škole gdje se već tradicionalno za sve poginule, pale svijeće.
Sjednica je zaključena oko 17,30 sati.

Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Nekić
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