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ZAPISNIK
33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA,
ODRŽANE 14. OŽUJKA 2013. GODINE

ZAPISNIK
33. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 14. ožujka 2013. 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 33. sjednici Gradskog vijeća nazočno 14 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nije nazočan: vijećnik Tomislav Lopac, prof.
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 32. sjednici
Gradskog vijeća, održanoj 14. siječnja 2013. godine.
Vijećnik Dean Orlić, strč. spec. oec. iskazao je primjedbu na dostavljen odgovor u
svezi postavljenog pitanja: „Da li gradonačelnik trenutno zna gdje se nalazi lift za invalide?“,
na koje je vijećnik kazao da je dobio odgovor kako je lift uklonjen i deponiran u GKD
Komunalac Senj. Vijećnik je mišljenja da bi odgovor na pitanje trebao glasiti „ne“ i smatra da
dobiven odgovor sa pitanjem nema neke direktne veze, odnosno da ne odgovara na
postavljeno pitanje.
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 DEAN ORLIĆ
Iskazao je prijedlog na tragu prijašnjih rasprava u svezi komunalnog doprinosa koji bi
građani trebali uplaćivati za legalizaciju svojih građevina. Navodi kako veliki dio troška
građanima predstavlja komunalni doprinos čija je trenutna mogućnost plaćanja na 6 rata uz
zadužnicu, s time da 1 rata ide u iznosu od 50% visine cijelog iznosa.
Predložio je da se građanima zbog teške financijske situacije koja vlada u cijeloj
državi omogući plaćanje komunalnog doprinosa na veći broj rata, odnosno da se broj rata
izračuna tako da visina rate ne prelazi 500,00 kn. Pojednostavljeno ako netko treba platiti
obvezu komunalnog doprinosa za legalizaciju 10.000,00 kn da mu se omogući plaćanje na 20
rata. U nastavku vijećnik je zamolio stručne službe ako je u mogućnosti, odnosno ukoliko bi
se navedeno prihvatilo da takvu Odluku pripreme za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća s
obzirom da će to biti zadnja radna sjednica ovoga Gradskog vijeće. Vijećnik je napomenuo
da se prijedlog odnosi samo na legalizaciju građevina, dok za novogradnju predlaže da se
ostane pri važećoj odluci od 6 rata.
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Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je u svezi komunalnog doprinosa kako su
dobili nekoliko prijedloga od različitih udruga, građana i slično da se pripremi navedena
Odluka koja bi bila vezana uz mogućnost da se komunalni doprinos plaća u više rata.
Napominje kako ima dosta zahtjeva u svezi gospodarskih i poljoprivrednih objekata te da
izrađuju jedan prijedlog u kojem će se ići ne samo u povećanje broja rata za isplatu
komunalnog doprinosa, nego i na 50% smanjenje iznosa za legalizaciju gospodarskih i
poljoprivrednih objekata. Gradonačelnik je kazao da će navedena Odluka biti pripremljena za
slijedeću, odnosno posljednju radnu sjednicu Gradskog vijeća.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. zamolio je gradonačelnika da li to znači da se
slaže sa njegovom Odlukom koju je predložio jer Odluka se odnosi na građane? Također je
mišljenja kako ne bi trebalo smanjivati komunalni doprinos s obzirom da je za razliku od
nekih naših susjednih gradova cijena po kubiku u iznosu od 90 – 120 kn, dok je u Senju
primjerena, ovisno o zonama od 20 – 30 kn.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. kazao je kako su navedeno počeli rješavati i prije
nego što je vijećnik predložio jer su to tražile neke udruge koje postoje na području Grada
Senja kao i sami građani. Za primjer kako bi bio jasniji gradonačelnik je naveo kako imamo
nekoliko poljoprivrednih proizvođača od kojih je među najvećim jedan na području Crnoga
Kala koji ima 30 krava i ogromnu štalu, te bi njemu za legalizaciju te štale trebalo 100.000,00
kn. Gradonačelnik navodi kako se takvoj osobi mora izaći u susret na način da se komunalni
doprinos smanji za takvu vrstu objekta. U nastavku gradonačelnik je napomenuo da se
smanjenje komunalnog doprinosa odnosi samo na velike gospodarske objekte, a ne na
obiteljske kuće, dok će se plaćanje na više rata omogućiti svim građanima koji ulaze u
legalizaciju, naravno izuzev onih građana koji sad kreću sa izgradnjom.
VIJEĆNIK DEAN BABIĆ
Postavio je dva pitanja gradonačelniku:
1. Zašto su obustavljene sve aktivnosti oko izgradnje kapelice u groblju Sv. Jurju, da
li će i kada će biti započeti građevinski radovi na toj predmetnoj kapelici budući da
je u Proračunu za prethodnu godinu već bilo osigurano nešto sredstava?
2. Temeljem zaključene van sudske nagodbe između Grada Senja i tvrtke „Rača
Euro Camp“ Sv. Juraj iz mjeseca svibnja 2012. god. koja je zaključena tražim od
gradonačelnika da nas ovdje izvijesti o ispunjavanju preuzetih obveza od strane
tvrtke „Rača Euro Camp“ prema Gradu Senju od dana potpisivanja nagodbe pa do
danas?
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. na prvo pitanje odgovorio je kako ne zna zašto su
stali radovi na izgradnji kapelice. Kazao je da je na radnim sastancima koje je imao sa
župnikom i Pastoralnim vijećem dogovoreno kako će Grad izraditi i dostaviti Projektnu
dokumentaciju zajedno sa potrebnim dozvolama za rad što je i učinjeno, te osigurati jedan
dio novca u Proračunu za izvođenje tih radova. Novac u Proračunu je osiguran i postoji
stavka iz koje će se platiti dio radova. Gradonačelnik je napomenuo kako je Grad učinio i
dodatni napor koji nije bio predviđen, a to je da je Grad platio i elaborat iskolčenja koji se
trebao riješiti na donacijski način. U nastavku gradonačelnik je kazao kako je Grad spreman
ispuniti i sve ostale obveze kada dobije očitovanje od župe Sv. Juraj.
Na drugo pitanje u svezi nagodbe i ispunjenja obveza „Rača Euro Camp“ prema
Gradu Senju gradonačelnik je odgovorio da ovoga trenutka ne može odgovoriti na pitanje jer
mora izvršiti uvid u financijsku dokumentaciju i sve ostale parametre, te će u pisanom obliku
dostaviti odgovor za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća.
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Vijećnik Dean Babić, upr. prav. u svezi prvog pitanja upitao je da li još uvijek ostaje
na raspolaganju 70.000,00 kn iz Proračuna za korištenje ako sve strane koje su involvirane u
izgradnju te kapelice riješe problem? Vijećnik je kazao kako je njemu poznato da se radi o
problemima oko izvođača, materijala i sl. Napomenuo je kako vrijeme curi, novac se ne troši,
te je mišljenja da to nikome nije u interesu da se tako nastavi.
U svezi drugog pitanja vijećnik je kazao kako prihvaća gradonačelnikovu obvezu da
do slijedeće sjednice Gradskog vijeća u pisanom obliku dostavi svoje očitovanje.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. u svezi prvog pitanja kazao je da se zna kako se
mogu povući sredstva iz Gradskog Proračuna, onaj koji ima stavku u Proračunu mora
dostaviti očitovanje o obavljenim radovima uz specifikaciju troškova, fotokopiju računa od
tvrtke koja izvodi radovi, te na taj način nakon što prikaže u što su utrošena sredstva mogu
se povući sredstva iz Gradskog Proračuna. Kada Grad dobije od župe Sv. Juraj zahtjev za
refundaciju troškova Grad će postupiti kao i prema svakom drugom koji je podnio zahtjev,
odnosno za što su osigurani novci u stavci Gradskoga Proračuna.
VIJEĆNIK JOSIP ŠOJAT
Postavio je dva pitanja gradonačelniku:
1. Zamoljen sam od građana Grada Senja da Vas pitam na kraju ovog mandata po
čemu će pamtiti ove četiri godine vašeg mandata?
2. Slučaj „Regulus“ u kojoj je fazi, što je s investitorom i kada se polaže kamen
temeljac za početak građevinskih radova?
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je u svezi prvog pitanja što se tiče mandata uvjeren
da će ga građani pamtiti po svim onim projektima koji će biti realizirani ili su realizirani, od
povijesnog Parka Nehaj, kanalizacije Trbušnjak, vodovoda u Prizni, Pejicama, Josinovcu i sl.
U svezi drugog pitanja gradonačelnik je zahvalio vijećniku na postavljenom pitanju te
kazao kako je slučaj „Regulus“ nastao još 2002. i 2003. godine kada je tadašnje gradsko
čelništvo prodalo zemljište tvrtki „Regulus“ najprije 6,50 ha, a zatim još 3,50 ha i kako su
tada nastali brojni problemi, pogotovo zato što je nakon 2004. godine izašla Uredba o
zaštićenom obalnom pojasu, pa investitor nije mogao realizirati svoju investiciju u onom
obliku i obimu kako je zamislio, te je tvrtka „Regulus“ tužila Grad Senj. Gradonačelnik navodi
da je to slučaj koji je naslijedio još 2006. god te je napomenuo vijećniku kako je i on bio
uključen u razgovore kao tadašnji zamjenik gradonačelnika sa kućom „Magra“ koja je bila
zastupnik tvrtke „Regulus“. U nastavku gradonačelnik je istaknuo da je slučaj na sudu, te da
je Grad ponudio prije desetak dana jednu zadnju opciju da se milijun kuna duga prema
Gradu plati odmah, a ostalo da se isplati u dvogodišnjim ratama, te se čeka očitovanje
mađarske tvrtke „Regulus“ da se vidi da li će oni pristati na ponuđenu opciju. Kazao je da je
Grad sa svoje strane napravio sve, od izmjena i dopuna Prostornog plana, ucrtavanja nove
zone i sl. sve u cilju sklapanja nagodbe. Napominje da će u slučaju novih informacija
informirati sve gradske vijećnike i cijelu senjsku javnost.
Vijećnik Josip Šojat, mišljenja je ako gradonačelnik smatra da su građani Grada Senja
zadovoljni s njegovim četverogodišnjem radom kako se ne može prisjetiti niti jednog detalja
svojih projekata, smatrajući isto žalosnim. Podsjetio je gradonačelnika kako je 2009. godine
u bivšoj vijećnici oformio povjerenstvo i kazao da će sa svojim utjecajem i autoritetom
poduzeti sve mjere da se sud održi na području Grada Senja, sud je otišao, a Vi niste
napravili ništa.
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U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća oduzeo je riječ vijećniku Josipu
Šojatu i dodijelio opomenu zbog ne pridržavanja Poslovnika i Statuta, pročitavši članak 64.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. kazao je vijećniku Josipu Šojatu da Vlada RH još
uvijek nije raspustila Gradsko vijeće te ga zamolio da se strpi do vremena kada će započeti
predizborna kampanja.
U svezi investicija gradonačelnik je nabrojio neke koje su realizirane i koje će biti
realizirane: Povijesni Park Nehaj koji će biti otvoren za Dan Grada i u koji je uloženo preko
1.000.000,00 EUR-a, financirano sredstvima iz europskih fondova koje je Grad dobio
sposobnošću Razvojne agencije i gradske uprave, te izradom kvalitetnih projekata.
Kanalizacija Trbušnjak preko 1.000.000,00 EUR-a će biti uloženo, te će biti gotova u slijedeća
dva mjeseca, vodovod u Prizni koji je završen i u njega je uloženo 5.000.000,00 kn,
vodosprema i dio transportnog vodovoda u Pejicama preko 3.000.000,00 kn će biti uloženo,
te će biti gotov za dva mjeseca. Gradonačelnik je u nastavku naglasio investicije poput
Cestarske kuće, radova koji će biti otvoreni na kupalištu Škver, zatim Doma za stare i
nemoćne osobe i sl. Napominje da će se i dalje baviti svojim poslom i neće posustajati niti
minute, a vijećniku je kazao da može pričati svoje priče jer na to ima pravo kao građanin i
kao vijećnik.
VIJEĆNIK JOSIP FILIPOVIĆ
Zašto do sada nisu napravljene oglasne ploče u svim mjesnim odborima koje su
obećane na početku mandata? Zar ćemo opet i za ove izbore lijepiti po stupovima izborne
plakate?
Istaknuvši da je jedna dio oglasnih ploča postavljen gradonačelnik Darko Nekić, prof.
je istaknuo da će jedan dio biti postavljen prije izbora tako da će se moći oglašavati u svim
mjesnim odborima.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 33. sjednici Gradskog vijeća nazočno 14 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (14 «ZA»), u predloženom tekstu, bez
primjedbi, usvojilo zapisnik 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 14. siječnja
2013. godine Klasa: 021-05/13-01/01, Ur.br: 2125-03/01-13-02.
Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 33. sjednici održanoj 07. ožujka
2013. godine Klasa: 021-05/13-02/02, Ur.br: 2125-03/01-13-02 i 34. sjednici održanoj 14.
ožujka 2013. godine razmatrao navedene točke i na iste dao pozitivna mišljenja Klasa: 02105/13-02/03, Ur.br: 2125-03/01-13-03.
- 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
ZAMJENIKU 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: 021-05/13-01/03, Ur.br: 2125-03/0113-03 od 14. ožujka 2013. godine, uz prijedlog odluke o prestanku mandata vijećniku i
početku obnašanja dužnosti zamjeniku vijećnika Klasa: 021-05/13 -01/03, Ur.br: 212503/01-13-04.
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Naime, vijećnik Željko Nekić, dipl. oec. dana 8. ožujka 2013. godine podnio je ostavku
na dužnost člana Gradskog vijeća Grada Senja, te je politička stranka HSS utvrdila da će
imenovanog člana zamjenjivati gosp. Josip Babić, neizabrani kandidat s liste HSS na izborima
održanim 17. 05.2009. godine.
U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća pročitao je tekst prisege, te pozvao
gosp. Josipa Babića da položi prisegu. Nakon što je vijećnik izrekao »prisežem», istu je
potpisao i vratio za predsjednički stol.
Prije usvajanja dnevnog reda gradonačelnik Darko Nekić, prof. je predložio da se
točka 23. « Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju USTANOVE ZA RAZVOJ
GRADA SENJA” i točka 27. «Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića “Travica” Senj« izostavi s dnevnog reda sjednice.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. predložio je da se jedan dio točaka povuče s
dnevnog reda i prebaci za slijedeću sjednicu Gradskoga vijeća s obzirom na velik broj točaka
i veliku količinu dobivenog materijala, odnosno da gradonačelnik odredi koje su točke bitne
da se odrade danas.
Gradonačelnik nije prihvatio navedeni prijedlog vijećnika, uz napomenu da su iste
bitne za daljnje funkcioniranje Grada.
U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog
gradonačelnika, koji je usvojen sa (10 „ZA“, 1 „PROTIV“, 3 “SUZDRŽANA“), uz napomenu da
je prijedlog vijećnika Deana Orlića struč. spec. oec. općenit, stoga se o istom ne može
glasovati.
U nastavku sjednice Vijeće je većinom glasova (10 „ZA“, 1 „PROTIV“, 3
“SUZDRŽANA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći
DNEVNI

RED

1. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA
2012. GODINU
2. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG MUZEJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA
2012. GODINI
3. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA S
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2012. GODINU
4. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MILUTIN
CIHLAR NEHAJEV S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2012. GODINU
5. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU UZ
OBRAZLOŽENJE
6. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2012. GODINU
7.
IZVJEŠĆE
O
IZVRŠENJU
PROGRAMA
ODRŽAVANJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2012. GODINU
8. IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNOG REDARSTVA OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA
2012. GODINE
9. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2012.
GODINE
10. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO JAVNOM
NATJEČAJU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA – ASFALTIRANIH I MAKADAMSKIH PROMETNICA,
NOGOSTUPA I PARKIRALIŠTA NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD
JEDNE GODINE
11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA U UŽEM PODRUČJU GRADA SENJA
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12. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA – NATJEČAJ
OGLAŠEN U NOVOM LISTU DNE 2. PROSINCA 2013.
13. PRIJEDLOG ODLUKE U SVEZI OSTVARIVANJA PRAVA PRVOKUPA NA
NEKRETNINI U K.O. SVETI JURAJ
14. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2013. GODINE
15. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
GRADA SENJA – usklađenje sa zakonom
16. PRIJEDLOG POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA – usklađenje sa zakonom
17. PRIJEDLOG ODLUKE O PRAVILIMA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA NA PODRUČJU GRADA SENJA – usklađenje sa zakonom
18. PRIJEDLOG ODLUKE O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U
PRORAČUNU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU
19. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015.
20. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013.
GODINU
21. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU
22. PRIJEDLOG ODLUKE O III. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP
JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA
23. PRIJEDLOG SPORAZUMA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U SVEZI
PROJEKTA UREĐENJA SPOMEN KUĆE DAMIRA TOMLJANOVIĆA – GAVRANA U
KRIVOM PUTU
24. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
25. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG
VRTIĆA «TRAVICA» SENJ
26. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA SA 20. SJEDNICE, ODRŽANE 13. VELJAČE
2013. GODINE
27. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SENJA ZA
2012. GODINU
28. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - VELJAČA 2013. GODINE
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA
2012. GODINU
Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradska knjižnica Senj. O predmetnom Izvješću
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 27. veljače 2013. godine. O predmetnom
Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom
vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je ravnateljica Ustanove gđa. Marijana Čorić, prof.
nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Josip Filipović, ing. postavio je pitanje u svezi problema sa smještajem knjiga
u potkrovlju Doma kulture, te ga zanima što je poduzeto po tom pitanju?
Istaknuvši da je došlo do nedostatka prostora stalnim dolaskom novih knjiga
ravnateljica Gradske knjižnice Senj gđa. Marijana Čorić, prof. istaknula je da je skladište koje
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Gradska knjižnica posjeduje postalo tijesno, te da takve knjige stoje na skladištu u potkrovlju
Doma kulture koji ne udovoljava kriterije za smještaj istih. Naglasila je kako se nada da će
Grad u godini koja slijedi pronaći jednu prostoriju koja bi udovoljavala potrebnim uvjetima.
Naglasivši da je Grad počeo pregovore s vlasnikom privatnog prostora kojeg je
ponudio gradskoj knjižnici gradonačelnik Darko Nekić, prof. je mišljenja da će se uspjeti
dogovoriti na način da se zamjeni poslovni prostor za jedan drugi koji je vlasniku zanimljiviji.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. zatražio je pojašnjenje u svezi problema s
grijanjem kojeg su imali, te ga zanima da li je ravnateljica potražila pomoć od Grada, uz upit
kolika su to sredstva bila potrebna da se navedeno nije moglo riješiti?
Ravnateljica Ustanove Marijana Čorić, prof. naglasila je da je u nekoliko navrata
zatražila pomoć od Grada, no međutim Grad nije imao sredstava da se otkloni kvar. Zamolila
je Grad da se sredstva posude, a Croatia osiguranje je obećala da će refundirati sredstva u
iznosu od 35.000,00 kn. Problem je trajao 2 mjeseca i kada je Croatia osiguranje dostavila
sredstva u punom iznosu, mi smo navedeno podmirili.
Istaknuvši da Grad uredno podmiruje svoje obveze prema osiguranju i da je
osiguranje to koje mora platiti štetu i trošak opreme gradonačelnik je istaknuo da se dio koji
se uvezao iz Italije pronašao i kvar se otklonio čim je osiguranje isplatilo štetu.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. zatražio je pojašnjenje, odnosno zanima ga
koliko je bilo potrebno sredstava da bi se uklonio problem.
Zahvalivši se svim djelatnicima Gradske knjižnice na uspješnom radu Gradonačelnik je
izrazio čuđenje da su od svih podataka koji su pročitani iz Izvješća od održavanja raznih
izložbi, promocija, aktivnosti vijećnici uspjeli zapaziti problem s grijanjem.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (14 “ZA”), u predloženom tekstu usvojilo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:612-04/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-03)
2. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG MUZEJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA
2012. GODINI
Podnositelj predmetnog Izvješća je Gradski muzej Senj. O predmetnom Izvješću
raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6. ožujka 2013. godine. O predmetnom
Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom
vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je ravnateljica Ustanove gđa. Blaženka Ljubović, prof.,
nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Dean Babić, upr. prav. zahvalio je ravnateljici na pisanom Izvješću te se
osvrnuo na financijsko Izvješće gdje ga zanimaju neke stavke koje nisu spomenute. Gradski
muzej je zaključno sa 31.12.2012. god. ostvario manjak prihoda u iznosu od 444.447,00 kn,
naglasivši kako zna da stručne službe Grada vode financijsku evidenciju zanima ga slijedeće:
budući da je u investicije uloženo 1.137.788,00 kn što je i vidljivo u što su utrošena sredstva,
vijećnika zanima čija su to sredstva i kako su ona došla i kako se troše? U nastavku vijećnik
je zatražio pojašnjenje te upitao kako je moglo doći do toga da je muzej prošle godine imao
pozitivno poslovanje u iznosu od 605.116,00 kn, a ove godine radi sa 444.447,00 kn manjka?
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. zatražio je pojašnjenje u svezi pomoći od
Proračuna gdje je vidljivo da je ostvareno samo 68%, a druga stvar su rashodi za zaposlene
koji su smanjeni za cca. 70.000,00 kn. Iskazao je malo primjedbu na uređenost muzeja u
smislu vitrina i sl., te iskazao mišljenje da bi se moglo doprinijeti malo modernijem izgledu
muzeja s obzirom da popriličan iznos novca ostaje svake godine, te vjeruje da bi to u
konačnici moglo pridonijeti većem broju posjetitelja.
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Vijećnik Tomislav Boras, čestitao je na 50-oj godišnjici rada Gradskog muzeja,
ravnateljici, svim suradnicima, pok. Glavičiću koji je sve uspostavio i zaposlenicima koji na
stručan način nastavljaju voditi Gradski muzej. Iskazao je nezadovoljstvo prema vijećnicima
koji sada vode brigu o muzeju, knjižnici te im napomenuo da ih nigdje nema kada su izložbe
i događanja, ukazavši da bi tek tada vidjeli koliki se trud ulaže. U nastavku vijećnik je upitao
ravnateljicu Ustanove u svezi Gradske vijećnice (Lođe) navodeći kako je u Izvješću
prezentirano da se u tijeku 2012. god. nastavilo s radovima, pa ga zanima da li i u 2013.
god. imaju u planu nastaviti s radovima ne samo na Lođi nego i na ostalim objektima?
Ravnateljica Ustanove gđa. Blaženka Ljubović, prof. na pitanje vijećnika Deana
Babića, upr. prav. vezano za negativno poslovanje odgovorila je da su prošle godine imali
puno novca zato što su imali radove na Nehaju, muzej Nehaj Lođa, planirani radovi nisu bili
završeni do nove godine i novac nije bio isplaćen izvođaču, odnosno isplaćen je u novoj
godini i zbog toga je došlo do razlike.
Na pitanje vijećnika Deana Orlića, struč. spec. oec. u svezi 68% ostvarenosti pomoći
od Proračuna ravnateljica je odgovorila da je to zato jer Grad financira plaće, međutim nešto
novca muzej zaradi kroz ulaznice i s tim novcem se plaćaju materijalni troškovi, razlike u
plaći, kao i programi u kojima sudjeluje Grad. Na drugo vijećničko pitanje zašto su se
smanjili rashodi za zaposlene, ravnateljica je odgovorila da je to zato što su se smanjile
plaće, obzirom da je Grad zahtjevao da se plaće smanje za određeni postotak.
Na pitanje vijećnika Tomislava Borasa u svezi investicija ravnateljica je odgovorila da
su poslali Plan i program ministarstvu i ako država i ministarstvo budu u mogućnosti pratiti
naše programe kao što je to bilo i do sada, investicije će se nastaviti, a lođa će biti
predstavljena javnosti u punom sjaju.
Vijećnik Dean Babić, upr. prav. zatražio je informaciju od ravnateljice vezanu za
Izvješće budući da se spominje gradska lođa, upitao je da li to znači onda da je nagodba s
privatnim vlasnikom djela kuće zaključena i da tu nema više nikakvog spora?
Ravnateljica Ustanove Blaženka Ljubović, prof. odgovorila je vijećniku da nagodba
nije ostvarena.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. na pitanje vijećnika Deana Orlića, struč. spec. oec.
odgovorio je da se pomoć iz Proračuna 68,3% ne odnosi na pomoć iz Gradskog Proračuna
već se odnosi na Plan, na ono što je bilo planirano iz sredstava Ministarstva kulture.
Drugi dio tehničkog komentara odnosi se na selektivno čitanje financijskog Izvješća,
pa onda vijećnik Dean Babić, upr. prav. kaže da je ostvaren manjak od 444.447,00 kn, ali ne
kaže da je preneseni višak iz prošle godine 1.077.967,00 kn, pa onda to ispadne da je netko
napravio manjak, a jasno se vidi da je novac bio deponiran na računu prošle godine i
prenesen u novu godinu u kojoj su se plaćeni radovi.
U svezi nagodbe gradonačelnik je kazao kako je Grad ponudio korektnu nagodbu koju
su Gradski vijećnici usvojili, a zatim su od nagodbenog iznosa narasli neki dodatni troškovi
koji prije nisu bili spominjani u tom obimu. Kazao je da je Grad spreman pokriti izglasan
trošak od cca. 13.000,00 EUR-a i razumne sudske troškove do 20.000,00 kn, dok nerazumne
neće platiti, te će se ići na sud da se vidi tko ima bolje argumente.
U nastavku sjednice gradonačelnik je iskoristio priliku i čestitao muzeju 50-u
obljetnicu rada, te se prisjetio nekih važnih ljudi koji su prijašnjih godina sudjelovali u radu
Gradskog muzeja.
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
ZAKLJUČAK
(Klasa: 612-04/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-06)
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3.
IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA S
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2012. GODINU
Podnositelj predmetnog Izvješća je Javna vatrogasna postrojba Grada Senja. O
predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 27. veljače 2013.
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Senja
Zvonimir Lončarić, dipl. ing. sig. nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Josip Šojat zahvalio se zapovjedniku na iscrpnom Izvještaju, te mu čestitao
na uspješnom radu. U nastavku vijećnik je naveo kako je u dobivenim materijalima vidljiv
apel zapovjednika JVP kojeg upućuje osnivaču, odnosno gradskim vijećnicima da uvjeti u
kojima se nalazi JVP ne udovoljavaju niti najmanjim potrebnim kriterijima. Navodi da je
zgrada izgrađena 1961. god. za dobrovoljni rad, isto tako je iz materijala vidljivo da nemaju
dovoljno kapaciteta, odnosno smještaja za spremanje cisterni, te da dolazi do smrzavanja
vode. Vijećnik je upitao zapovjednika ili predsjednicu Upravnog vijeća da mu se odgovori što
je osnivač učinio po tom pitanju s obzirom da je u prostorno planskoj dokumentaciji
zaštićeno 4.000 m2 za izgradnju novog Doma.
Druga stvar koju je vijećnik želio sugerirati, a to je u svezi vijećnika koji je dao
ostavku, a ujedno je i član Upravnog vijeća Ustanove, te je očekivao da će Ured Grada
reagirati da vijećnici dobiju i taj materijal na klupe kako bi se riješio i taj tehnički problem.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. zahvalio se djelatnicima JVP, DVD, zapovjedniku,
zahvalio se na uloženom trudu i riziku koji su pokazali prije nešto više od godinu dana kada
je Senj bio blokiran nekoliko dana, te im zaželio novi Vatrogasni dom s kojim bi rješili
sadašnje nedostatke.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. osvrnuo se na riječi vijećnika Josipa Šojata u svezi
apela za izgradnju Vatrogasnog doma koji je zapovjednik u svom Izvješću spomenuo,
podsjetivši da su u zadnjih sedam godina izgrađena dva nova doma, jedan u Krasnu i jedan
u Sv. Jurju, s tim da je za dom u Krasnu potrebno još relativno malo sredstava da bi se on u
cijelosti završio. Spomenuo je načelnu odluku koju je tadašnja gradska vlast donijela da će
se ići postepeno u realizaciju poboljšanja kvalitete vatrogastva na području Grada Senja na
način da se najprije završe svi oni objekti koji su bili planirani i čija je izgradnja u tijeku, a
zatim će se krenuti uz pomoć gradskih službi, financija iz gradskog Proračuna, Razvojne
agencije u najzahtjevniju fazu realizacije, izgradnju vatrogasnog doma u Senju za koju je
određena lokacija, osigurano zemljište i predviđena inicijalna sredstva kako bi se moglo
krenuti u izradu projektne dokumentacije. U projektnu dokumentaciju uložiti će se i sredstva
ušteđena od naknada za Upravna vijeća JVP Grada Senja. Zahvalio se predsjednici Upravnog
vijeća koja je učinila puno da se papirnato sredi situacija u JVP Grada Senja, da se uštede
znatna sredstva koja su bila korištena za isplatu naknada članovima Upravnog vijeća i
nekadašnjem predsjedniku.
Što se tiče same JVP gradonačelnik je kazao da je Grad uredno pratio rad i financirao
djelatnost postrojbe te podsjetio na jedan sporazum koji je Grad potpisao sa svim
zaposlenicima s kojim su se riješili problemi nastali od 2007. godine kada je osnovana JVP.
Napomenuo je da sporazum ističe 01.06.2013. te javno kazao da će sporazum biti nastavljen
i dalje, ako bude u prilici te da će Grad nastaviti ispunjavati sve one obveze koje je preuzeo
prije nekoliko godina.
U nastavku se zahvalio svim djelatnicima i čestitao im na svim aktivnostima koje su
obavili kada je bilo najteže, te se nada uspješnoj suradnji i u ovoj 2013. godini.
Vijećnik Josip Šojat kazao je da nije dobio odgovor niti na jedno pitanje te inzistira na
istim.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. konkretno je odgovorio da svi dobro znaju da je
nemoguće s ovakvim Proračunom Grada Senja istovremeno graditi tri kapitalna objekta.
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Napomenuo je da bi se vijećnik trebao prisjetiti jer je tada bio zamjenik gradonačelnika koji
su zaključci doneseni još od 2008. godine.
Na drugo pitanje vijećnika Josipa Šojata gradonačelnik je odgovorio da bi vijećnik
trebao već znati da to što je netko podnio ostavku na mjesto u Gradskome vijeću ne znači da
mora podnijeti ostavku i u Upravnom vijeću.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:214-01/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-03)
4. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MILUTIN
CIHLAR NEHAJEV S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2012. GODINU
Podnositelj predmetnog Izvješća je Pučko otvoreno učilište M. C. Nehajeva Senj. O
predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6. ožujka 2013.
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je ravnatelj Ustanove Ivan Prpić nakon čega je otvorena
rasprava.
Vijećnik Tomislav Boras postavio je pitanje u svezi problema sa sanitarnim čvorom u
Domu kulture, mišljenja je da je vrijeme da se sanitarni čvor privede svrsi i da je to prioritet.
U nastavku se zahvalio ravnatelju Ustanove na uspješnom radu te kazao kako je otvorio
vrata Doma kulture svim generacijama.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. postavio je dva pitanja ravnatelju te se osvrnuo
na glazbeno - amatersko stvaralaštvo grupa koje su navedene u Izvješću. Vijećnika zanima u
kojem djelu Pučko otvoreno učilište M. C. Nehajeva sufinancira, odnosno surađuje s grupama
s obzirom da ženska klapa „Senjkinje“ i „ženska klapa „Forca“ rade u Osnovnoj školi, a
„Čuvarice ognjišta“ u Krasnu.
U svom drugom pitanju vijećnik navodi kako je ravnatelj Ustanove u djelatnostima
kulture nabrojao izbornu skupštinu HDZ-a, HAK-a, HSU te je mišljenja da navedeno nema
veze s kulturnom djelatnošću, upitavši ravnatelja da li je korištenje, odnosno iznajmljivanje
Doma kulture u tu svrhu plaćeno, kao i iznajmljivanje Klubu maturanata, Senjskom
muzejskom društvu? U nastavku, vijećnik je čestitao na uspješnom radu, na smanjenju
manjka iz prethodne godine i brojnim priredbama kojih je i sam bio sudionik.
Ravnatelj Ustanove na pitanje vijećnika Tomislava Borasa u svezi sanitarnog čvora
odgovorio je da su u pregovoru s Gradom, istaknuvši kako vjeruje da će uz pomoć Grada
tijekom ove godine i taj problem biti riješen.
Ravnatelj Ustanove Ivan Prpić na prvo pitanje vijećnika Deana Orlića, struč. spec.
oec. odgovorio je da ženska klapa „Senjkinje“ ima značajniju potporu, a kada se financijsko
stanje smiri imat će prema njima i više financijskog razumijevanja. Za ostale skupine kazao
je kako ih prate u potrebama poput nabave notnih aranžmana, dijelom financiranja jednog
voditelja, nadopune opreme. U svezi drugog pitanja vijećnika Deana Orlića, struč. spec. oec
odgovorio je da je stajalište Ustanove da za financijsku naknadu traže samo političke
stranke.
Vijećnik Dean Babić, upr. prav. kazao je budući da su ove godine uz materijale dobili
iz financijskog pokazatelja i bilancu kako nigdje nije pročitao u bilanci financijski iznos,
odnosno iznos vlasničkog udjela Pučkog otvorenog učilišta M.C. Nehajeva u Radio Senju
d.o.o. Ako on ovdje nije naveden, vijećnik je upitao zašto nije naveden, a ako je naveden
unaprijed se ispričava. Zamolio je pročelnicu financijskog odjela da mu se odgovori budući da
stručne službe Grada vode financijsku stranu poslovanja Pučkog otvorenog učilišta, koliko to
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financijski iznosi i da li bi to onda nešto značilo u bilanci Pučkog otvorenog učilišta M.C.
Nehajeva?
Pročelnica odjela za financije Grada Senja, Branka Katalinić, dipl. oec. kazala je da će
na pitanje vijećnika odgovoriti na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća, u pisanom obliku.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je u svezi pitanja vijećnika Tomislava Borasa
istaknuo da su sredstva koja su bila namijenjena da se urede sanitarni čvorovi morala biti
preusmjerena na sve ustanove i institucije kako bi se otklonili svi nedostaci koje je inspekcija
utvrdila svojim nadzorom. Gradonačelnik je kazao da je u otklanjanje nedostataka utrošeno
preko 200.000,00 kn, te da će se na uređenje sanitarija morati malo pričekati. Zahvalio se
ravnatelju na uspješnom vođenju Ustanove te mu zaželio puno uspjeha i u 2013. godini.
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:612-01/13-01/02, Ur.br:2125-03/01-13-03)
5. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU UZ
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj predmetnog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Senja za 2012. godinu
je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom godišnjem obračunu Proračuna Grada
Senja za 2012. godinu raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6. ožujka 2013.
godine. O predmetnom godišnjem obračunu Proračuna raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Gradonačelnik je predložio da se predložene točke 5.,6. i 7. dnevnog reda objedine u
raspravi.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da je Vijeće suglasno s
navedenim prijedlogom, uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik, nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE
(Klasa: 400-06/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-02)
6. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2012. GODINU
Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6. ožujka 2013. 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 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
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ZAKLJUČAK
(Klasa: 363-02/13-01/02, Ur.br:2125-03/01-13-02)
7.
IZVJEŠĆE
O
IZVRŠENJU
PROGRAMA
ODRŽAVANJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2012. GODINU
Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6. ožujka 2013. 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 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 363-02/13-01/03, Ur.br:2125-03/01-13-02)
8. IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNOG REDARSTVA OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA
2012. GODINE
Podnositelj predmetnog Izvješća o radu je Komunalno redarstvo. O predmetnom
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6. ožujka 2013. godine. O
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je Mislav Bilović, dipl. iur., pročelnik Općeg upravnog
odjela, nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Josip Šojat izrazio je nezadovoljstvo s Izvješćem Komunalnog redarstva,
mišljenja je da bi Izvještaj trebao biti konkretniji i jasniji kako bi se imao bolji uvid u rezultate
rada. Vijećnik je upitao koliko je Komunalno redarstvo prihodovalo sredstava u protekloj
godini i koliko je imalo intervencija na zakup javnih površina?
Mislav Bilović, dipl. iur., pročelnik Općeg upravnog odjela odgovorio je kako je u
Izvješću vidljivo da je ostvaren prihod u iznosu od 90.599,00 kn, a u svezi koncepcijskog
prigovora na Izvješće kazao je da je to stvar osobne percepcije, odnosno stila. U svezi
raščlanjena po pojedinim stavkama kazao je da se navedeno može dostaviti ukoliko vijećnik
to zahtijeva.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo,
slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 363-04/13-01/11, Ur.br:2125-03/01-13-03)
9. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2012.
GODINE
Podnositelj predmetnog Izvješća o radu je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 14. ožujka 2013.
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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Vijećnik Dean Babić, upr. prav. zahvalio je gradonačelniku na Izvješću, ali je isto tako
konstatirao da su Izvješće o radu gradonačelnika na klupe dobili prije početka sjednice i da
ga nisu stigli proučiti. Smatra da ovakav način rada nije prihvatljiv, te je mišljenja da se
pisano Izvješće gradonačelnika trebalo dostaviti zajedno sa svim Izvješćima gradskih
upravnih odjela.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. kazao je da se u Izvještaju nalazi samo sažetak
onoga što se može pročitati u cijelim materijalima koje su vijećnici dobili. Navodi kako je
nastojao kroz iznose navedene u tablicama pokazati koliko je utrošeno u pojedini projekt, tko
je izvođač i koordinator II. Ispričao se vijećniku te je mišljenja kako se prikazano moglo
pročitati u 5. min.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 4 „SUZDRŽANA“), u
predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 023-05/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-06)
10. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO JAVNOM
NATJEČAJU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA – ASFALTIRANIH I MAKADAMSKIH PROMETNICA,
NOGOSTUPA I PARKIRALIŠTA NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD
JEDNE GODINE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21.
veljače 2013. 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 „SUZDRŽAN“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
(Klasa: 406-01/13-01/02, Ur.br:2125-03/01-13-10)
11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA U UŽEM PODRUČJU GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21.
veljače 2013. 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
ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA U UŽEM
PODRUČJU GRADA SENJA
(Klasa: 350-03/13-02/01, Ur.br:2125-03/01-13-03)

14

12. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA – NATJEČAJ
OGLAŠEN U NOVOM LISTU DNE 2. PROSINCA 2013.
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 9.
siječnja 2013. 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
ZAKLJUČAK
(Klasa: 940-02/12-02/08, Ur.br:2125-03/01-13-05)
13. PRIJEDLOG ODLUKE U SVEZI OSTVARIVANJA PRAVA PRVOKUPA NA
NEKRETNINI U K.O. SVETI JURAJ
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 13.
veljače 2013. 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (13 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
(Klasa: 940-02/13-01/02, Ur.br:2125-03/03-13-04)
14. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2013. GODINE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Programa je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Programa raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6.
veljače 2013. 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
PROGRAM
RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC
2013. GODINE
(Klasa:021-06/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-01)
15. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
GRADA SENJA – usklađenje sa zakonom
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Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21.
veljače 2013. 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 15. i 16. dnevnog reda objedine u
raspravi.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da je Vijeće suglasno s
navedenim prijedlogom, uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik, nakon čega je
otvorena rasprava.
Vijećnik Dean Babić, upr. prav. upitao je u kojem će se roku Izmjene i dopune,
odnosno pročišćeni tekstovi Statuta i Poslovnika objaviti na Internet stranicama Grada i da li
će pročišćene tekstove o radu Gradskog vijeća vijećnici dobiti u pisanom obliku?
Maja Matičić, mag. iur., pročelnica Ureda Grada kazala je da će vijećnici dobiti
pročišćene tekstove Statuta i Poslovnika u primjerenom roku.
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
STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA GRADA SENJA
(Klasa: 012-03/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-04)
16. PRIJEDLOG POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA – usklađenje sa zakonom
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21.
veljače 2013. 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo,
slijedeću
POSLOVNIČKU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
(Klasa:021-06/13-01/02, Ur.br:2125-03/01-13-02)
17. PRIJEDLOG ODLUKE O PRAVILIMA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA NA PODRUČJU GRADA SENJA – usklađenje sa zakonom
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21.
veljače 2013. 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (14 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
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ODLUKU O PRAVILIMA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA SENJA
(Klasa:026-01/13-01/09, Ur.br:2125-03/01-13-02)
18. PRIJEDLOG ODLUKE O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U
PRORAČUNU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6. ožujka
2013. 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 18.,19., 20. i 21. dnevnog reda
objedine u raspravi.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da je Vijeće suglasno s
navedenim prijedlogom, uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik, nakon čega je
otvorena rasprava.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. u svezi Doma za stare i nemoćne osobe navodi
kako se govorilo da će Grad tražiti privatne investitore, raditi na javno privatnom partnerstvu,
a na njegovo konkretno pitanje da li postoji B varijanta ako se ne postigne javno privatno
partnerstvo, vijećnik kaže da je odgovoreno kako nema druge varijante. Vijećnik navodi da
nema ništa protiv izgradnje Doma, ali ima protiv toga da ga financira Grad iz svog Proračuna
jer bi to u konačnici iznosilo nekih 35.000.000,00 kn. Prema istraživanju vijećnika Dom kada
dobro posluje ima prihod od nekih 5 – 10%, te navodi kako 10% kapaciteta ide Biskupiji i
ono što bi se dogodilo u konačnici je to da bi Grad ako bude jedini vlasnik svake godine
morao dotirati Dom. Zamolio je gradonačelnika da dobro razmisli u što Grad ulaže novac i
mišljenja je da postoji puno kvalitetnijih Programa koji bi donijeli povrat sredstva u kraćem
roku.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je istaknuo da to što Grad kreće s izgradnjom I.
faze ne znači da se odustalo od privatnog partnerstva. Naglasio je da privatni partneri s
kojima se razgovara nisu odustali, odnosno da se javilo još novih potencijalnih privatnih
partnera, a na Gradskom vijeću i tribinama raspravljalo se o tome koji će biti udio Grada, a
koji udio privatnog partnera u Domu za stare i nemoćne osobe. Pošto je odlučeno da će
jedan dio Doma biti u vlasništvu Grada Senja, sve ono što Grad izgradi ulazit će u budući
Ugovor s privatnim partnerom, odnosno to će biti udio Grada u pregovorima s partnerom.
Isto tako gradonačelnik navodi da je iluzorno da Dom bude u 100% vlasništvu Grada jer je
cijena izgradnje previsoka i nemoguće je da Grad sufinancira 100% kapaciteta, ali isto tako
Grad mora osigurati jedan dio kapaciteta za osobe s područja Grada Senja koji neće moći
plaćati punu ekonomsku cijenu. U nastavku je kazao da je po Zakonu o javno privatnom
partnerstvu procedura takva da se ne može odraditi ispod nekakvog dugačkog vremenskog
roka, jer je potrebno ishoditi cijeli niz suglasnosti i naravno od Agencije za javno privatno
partnerstvo dobiti rješenje da bi se moglo krenuti u javno privatno partnerstvo. Ako se bude
čekalo rješenje Agencije da se cijela procedura završi, onda se neće moći krenuti s
izgradnjom Doma za stare i nemoćne osobe još najmanje godinu dana.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. navodi kako je gradonačelnik kazao da će
sadašnje Gradsko vijeće dobiti na stol materijale i odlučiti na koji će se način financirati Dom
za stare i nemoćne osobe. Vijećnik navodi kako nije vidio da je Gradsko vijeće donijelo takvu
Odluku, te ga zanima čija je Odluka o izgradnji I. faze Doma, tko je donosi, da li je donosi
Gradsko vijeće samo kroz prihvaćanje financijskog plana ili nekom posebnom Odlukom?
Mišljenja je da Dom može pričekati s izgradnjom, te da se s tim sredstvima može završiti
Cestarska kuća.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je vijećniku i kazao da je sadašnje
Gradsko vijeće prihvatilo Proračun u 12. mjesecu 2012., u kojem je navedena stavka
određenog iznosa namijenjena za raspisivanje natječaja i na osnovu te stavke, Grad Senj je
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raspisao natječaj. Gradonačelnik navodi još jednu činjenicu, a to je Odluku o gradnji Doma
koju je donijelo bivše Gradsko Poglavarstvo da se kreće u ishođenje dozvola i izgradnju
Doma za stare i nemoćne osobe. Na osnovu Odluke Grad je raspisao natječaj na koji se
javilo 10-ak poduzeća koji su dali svoje ponude za izgradnju I. faze gdje se pokazalo da
postoji razlika između ponuđene cijene i onoga što je osigurano u gradskom Proračunu. S
obzirom na novi Zakon o javnoj nabavi koji to dozvoljava, Grad mora uskladiti financijske
izdatke s onim što je natječaj pokazao. U nastavku gradonačelnik navodi da on ne može
potpisati Ugovor s izvođačem dok Gradsko vijeće ne prihvati usklađenje, odnosno ono što
Gradski vijećnici prihvaćaju nije ništa drugo, već usklađenje s Proračunom. Napominje da se
radi isključivo o preraspodijeli sredstava da bi se mogao sklopiti Ugovor.
Vijećnik Josip Šojat uključio se u raspravu te izrazio sumnju u istinitost tvrdnji,
istaknuvši kada bi to bila istina da bi bez upita podigao ruku i prihvatio prezentirano.
Mišljenja je da se iskreno krenulo u realizaciju trebalo je sjesti za stol i zauzeti konsenzus
kako se ne bi većinom u Gradskom vijeću, bez obzira tko dođe na vlast navedena Odluka
mogla promijeniti. Vijećnik smatra da nažalost do realizacije Doma najvjerojatnije neće doći,
jer se ovdje radi o manipulaciji za osobnu promociju, te krenuti u ovakvu realizaciju mjesec
dana prije izbora smatra neozbiljnim i neodgovornim.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je vijećniku Josipu Šojatu i kazao da
radnje na pripremi za izgradnju Doma traju još od kada je vijećnik bio član Gradskog
poglavarstva. Podsjeća da se na Dom čeka već 40. godina i da nitko u 33 godine nije ništa
napravio da se Dom pokrene. Gradonačelnik navodi da je Grad prvi puta studiozno krenuo u
projekt, napravio arhitektonski natječaj, ishodio sve potrebne dozvole, izveo građevinske
radove da bi se moglo pristupiti parceli, te da je navedeno trajalo određeni vremenski period,
istaknuvši da je to isključivi razlog zašto se sada sve ovo odvija. U nastavku gradonačelnik je
kazao da Dom nije nikakav predizborni potez jer je navedeno počelo prije 5. godina, te da
isto tako neće završiti slijedeće 2 – 3 godine i onaj tko dođe poslije izbora će morati nastaviti
radove. Gradonačelnik smatra da je cilj građanima Grada Senja da dobiju Dom za stare i
nemoćne osobe te pozvao sve vijećnike da podrže gradnju Doma.
Vijećnik Josip Filipović, ing. mišljenja je da je svakom gradu potreban Dom za stare i
nemoćne osobe, međutim napomenuo je da je na početku napravljena pogreška s
Biskupijom, gdje Grad kad Dom bude gotov da bi promijenio namjenu objekta ne može to
učiniti bez Biskupije i prema tome kroz cijelo trajanje Doma Grad će snositi troškove od 10%
kapaciteta, a javnog partnera da radi samo sa 90% kapaciteta biti će teško pronaći.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. kazao je da su Odluke o kojima se sada priča davno
donesene od strane ovoga Gradskog vijeća, te da se ovdje radi o tehničkoj Odluci o
preraspodijeli sredstava koju će vijećnici podržati ili ju neće podržati.
Vijećnik Dean Babić, upr. prav. kazao je kako je gradonačelnik kroz svoju raspravu
jasno rekao da se kreće u izgradnju Doma, zatraživši pojašnjenje što će se dogoditi nakon
što se izgradi I. faza doma, hoće li se Grad Senj u idućem razdoblju zadužiti za nekoliko
milijuna kuna da se Dom izgradi do kraja i da li je Grad Senj s ovim Proračunom spreman i
sposoban izfinancirati Dom? Navodi kako činjenice govore drukčije, u postupku izgradnje bilo
je teških razgovora vezanih za famoznih 10% koji nikada neće biti u vlasništvu Grada Senja,
te se nikada u budućnosti Dom neće moći prenamijeniti bez suglasnosti Biskupije Ličko –
senjske jer je tako potpisan Ugovor. U nastavku vijećnik je kazao da je javno privatno
partnerstvo nova kategorija načina rada u RH gdje je mnogo stvari nepoznato i jako teško će
se iznaći partner, pogotovo pod uvjetima koji su ovdje prisutni. Vijećnik naglašava da
neosporava izgradnju Doma, ali moli da mu se kaže što slijedi nakon I. faze izgradnje,
odnosno ako će Dom biti još jedna od nezavršenih građevina onda je protiv toga.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je da je svima poznato da Gradu Senju
početkom 2014. godine ističu kreditne obveze za kanalizacijski sustav i kreditne obveze koje
je tadašnje Gradsko poglavarstvo podiglo kod HBOR-a još 2002. godine. Ako pregovori s
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privatnim partnerom ne budu uspjeli postojat će kreditni potencijal u iznosu od 3.000.000,00
kn na godišnjoj razini za završetak Doma.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 4 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“), u
predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNU GRADA SENJA ZA
2013. GODINU
(Klasa:400-06/13-01/04, Ur.br:2125-03/01-13-02)
19. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA
SENJA ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015.
Predlagatelj predmetnog Prijedloga plana je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu plana raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6. ožujka
2013. godine. O predmetnom Prijedlogu plana raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. nakon čega je
otvorena rasprava.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 4 „PROTIV“, 1 „SUZDRŽAN“),
u predloženom tekstu usvojilo, slijedeće
I. IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015.
(Klasa:400-06/13-01/02, Ur.br:2125-03/01-13-03)
20. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013.
GODINU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu programa raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6.
ožujka 2013. 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 4 „PROTIV“, 1 „SUZDRŽAN“),
u predloženom tekstu usvojilo, slijedeće
I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU
(Klasa:363-02/13-01/04, Ur.br:2125-03/01-12-03)
21. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2013. GODINU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga programa je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu programa raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6.
ožujka 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu programa 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 4 „PROTIV“, 1 „SUZDRŽAN“),
u predloženom tekstu usvojilo, slijedeće
I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
GRADA SENJA ZA 2013. GODINU
(Klasa:363-02/13-01/05, Ur.br:2125-03/01-13-03)
22. PRIJEDLOG ODLUKE O III. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP
JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21.
veljače 2013. 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.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., Josip Filipović, ing.,
pročelnik Općeg upravnog odjela Mislav Bilović, dipl. iur. i gradonačelnik Darko Nekić, prof.
U nastavku sjednice predlagatelj je povukao točku s dnevnog reda, uz napomenu da
se ista doradi za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća.
23. PRIJEDLOG SPORAZUMA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U SVEZI
PROJEKTA UREĐENJA SPOMEN KUĆE DAMIRA TOMLJANOVIĆA – GAVRANA U
KRIVOM PUTU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga sporazuma je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu sporazuma raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6.
ožujka 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu sporazuma 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 kazao je da se slaže sa svime što je usuglašeno s obitelji te naveo
kako je u materijalima vidljivo da za realizaciju Spomen kuće nije zaštićena niti jedna kuna.
Zamolio je gradonačelnika da mu odgovori kako se onda misli realizirati Spomen kuća?
Vijećnik navodi kako je sugerirao gradonačelniku i putem amandman da se iznađu sredstva,
odnosno da se zaštiti jedna određena količina sredstava da se napokon nakon 19. godina
riješi to pitanje.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. kazao je kako ne bi želio ulaziti u polemiku oko
ovoga pitanja, smatra da se ne bi trebalo u dnevno političke svrhe upotrebljavati ime Damira
Tomljanovića Gavrana. Kazao je da će potpisivanje Sporazuma između Grada Senja, Grada
Zagreba i Grada Zadra kao i zahtjev za obnovu postupka za dokumentaciju oduzeti određeno
vrijeme, a s obzirom da su blizu izbori pitanje je dali se to može završiti. U nastavku
gradonačelnik navodi da se i donese Odluka koju vijećnik predlaže, prije 9. mjeseca ne bi se
moglo krenuti s radovima, a onda je bolje ostaviti novome Gradskom vijeću da na osnovu
Sporazuma donese konačnu Odluku.
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
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ZAKLJUČAK
(Klasa: 940-01/13-01/07, Ur.br:2125-03/01-13-02)
24. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 30.
siječnja 2013. 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 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (13 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
(Klasa:940-02/12-02/08, Ur.br:2125-03/01-13-06)
25. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG
VRTIĆA «TRAVICA» SENJ
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 12.
prosinca 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te Odbor za izbor i imenovanja, te o istom podnio Gradskom vijeću
mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. nakon čega je
otvorena rasprava.
Vijećnik Josip Šojat upitao je gradonačelnika kojeg datuma je gospodin Vladimir
Skorup, mr. sc. podnio ostavku.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je vijećniku da će odgovor dobiti u
pisanom obliku.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 3 „SUZDRŽAN“), u
predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA «TRAVICA» SENJ
(Klasa:601-01/12-01/05, Ur.br:2125-03/03-12-03)
26. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA SA 20. SJEDNICE, ODRŽANE 13. VELJAČE
2013. GODINE
Podnositelj predmetnog Izvješća je Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva za
priznavanje prava vlasništva. O predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na
Kolegiju, održanom 13. veljače 2013. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor
za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je član Povjerenstva Mislav Bilović, dipl. iur. nakon čega
je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 1 „PROTIV, 3 „SUZDRŽAN“), u
predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa: 940-01/13-04/01, Ur.br:2125-03/01-13-04)
27. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SENJA ZA
2012. GODINU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga zaključka je Odbor za javna priznanja koji je isto
utvrdio na 5. sjednici, održanoj 7. ožujka 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu zaključka
suglasio je gradonačelnik. O predmetnom Prijedlogu Zaključka raspravljao je Odbor za
Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je Mira Nekić Lopac, dr. med., predsjednica Odbora za
javna priznanja, nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Josip Šojat kazao je da se slaže s Prijedlogom te upitao gradonačelnika da li
je sve provedeno u skladu sa zakonom?
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je ako se pokaže da je nešto
protuzakonito da je spreman snositi posljedice.
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
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU
(Klasa: 061-01/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-01)
28. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA
GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - VELJAČA 2013. GODINE
Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O predmetnom
Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 6. ožujka 2013. 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, slijedeće
IZVJEŠĆE
O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE
ZALIHE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - VELJAČA 2013.
(Klasa: 400-06/13-01/03, Ur.br:2125-03/03-13-01)
Sjednica je zaključena oko 20,30 sati.

Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Nekić, v.r.

22

