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ZAPISNIK
34. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA,
ODRŽANE 09. TRAVNJA 2013. GODINE

ZAPISNIK
34. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 9. travnja 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 34. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nisu nazočni: vijećnici Tomislav Lopac, prof. i Dean Orlić, struč. spec. oec.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća uvodno pozdravio gradske 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 33. sjednici
Gradskog vijeća, održanoj 14. ožujka 2013. godine.
Vijećnik Dean Babić, upr. prav., izrazio je djelomično zadovoljstvo odgovorom na
pitanje postavljeno u svezi vlasničkog udjela P.O.U. M. C. Nehajeva u temeljnom kapitalu
Radio Senja d.o.o., izrazivši nadu da će u svim budućim bilancama od ovoga trenutka i u
bilanci P.O.U M.C. Nehajeva biti evidentiran prihod, a onda će se kasnije kroz Izvješće o
Radio Senju vidjeti kako i na koji način se može navedeno odraziti na poslovanje Radio Senja
d.o.o.
U svezi drugog pitanja koje se odnosilo na ispunjenje preuzetih obveza od strane
tvrtke RAČA EURO CAMP d.o.o. prema Grad Senju temeljem zaključene izvan sudske
nagodbe vijećnik je izrazio nezadovoljstvo dobivenim odgovorom, istaknuvši kako u odgovoru
kojeg je dobio od Općeg upravnog odjela piše da do dana 9.04.2013. godine tvrtka RAČA
EURO CAMP d.o.o. temeljem zaključene izvan sudske nagodbe nema niti jednu dospjelu
obvezu prema Gradu Senju. Između ostalog vijećnik navodi da se u odgovoru Općeg
upravnog odjela navodi kako dospjele obveze RAČA EURO CAMP d.o.o. dospijevaju 31.
svibnja što nije istina jer u izvan sudskoj nagodbi stoji da RAČA EURO CAMP d.o.o. treba
obveze po izvan sudskoj nagodbi platiti u 4. jednaka godišnja obroka najkasnije do 31.
svibnja svake godine. Vijećnik je zamolio gradonačelnika da odgovori da li je istina da RAČA
EURO CAMP d.o.o. za sada nema nikakvih obveza, da li je platila bilo kakve obveze do sada,
odnosno ako nije platila zašto nije platila jer je očito da onda nije konzumirana izvan sudska
nagodba, niti je s njom ostvaren bili kakvi efekt?
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., je kazao da je vijećnik u postavljenom pitanju dao i
dio odgovora, istaknuvši da to što je Gradsko vijeće donijelo odluku o nagodbi u siječnju ne
znači da je nagodba tog trenutka i stupila na snagu. Naime, nagodba je stupila na snagu
onog trenutka kada je ona potvrđena na sudu, a to je 24. listopada 2012. godine. S obzirom
da je nagodba stupila na snagu navedenog datuma rok za plaćanje tvrtke RAČA EURO CAMP
d.o.o. je najkasniji do 31. srpnja slijedeće godine.
Vijećnik Dean Babić, upr. prav., zamolio je gradonačelnika da odgovori da li RAČA
EURO CAMP d.o.o. plaća svoje tekuće obveze prema Gradu Senju po bilo kojoj obvezi?
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., je naglasio kako ovog trenutka ne može odgovoriti
na pitanje, odnosno da bi trebalo izvršiti uvid u bazu podataka Grada Senja kako bi se vidjelo
da li postoje dugovanja i sl.
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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.
Za pitanja se nitko nije javio.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 34. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu, bez
primjedbi, usvojilo zapisnik 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 14. ožujka
2013. godine Klasa: 021-05/13-01/02, 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 37. sjednici održanoj 9. travnja 2013.
godine razmatrao navedene točke i na iste dao pozitivna mišljenja Klasa: 021-05/13-02/06,
Ur.br: 2125-03/01-13-03.
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeći
DNEVNI

RED

1. IZVJEŠĆE O RADU SPORTSKE DVORANE ROBERT BARBIĆ – BELI S
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2012. GODINU
2. INFORMACIJA O RADU RADIO POSTAJE SENJ d.o.o. S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2012. GODINI
3. INFORMACIJA O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SENJ d.o.o. S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2012. GODINU
4. INFORMACIJA O POSLOVANJU U 2012. GODINI S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM I
BILJEŠKAMA UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE –
JUŽNI OGRANAKA
5. PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU GOSPODARENJA
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA
6. PRIJEDLOG ODLUKE O III IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP
JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA
7. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
8. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. JABLANAC
9. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG
VRTIĆA «TRAVICA» SENJ
10. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA USTANOVE ZA
RAZVOJ GRADA SENJA
11. PRIJEDLOG ODLUKE O SKLAPANJU PREDUGOVORA O MEĐUSOBNIM
PRAVIMA I OBVEZAMA IZMEĐU GRADA SENJA I FRANE TRAVAŠA, RAB, BARBAT
480
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. IZVJEŠĆE O RADU SPORTSKE DVORANE ROBERT BARBIĆ – BELI S
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2012. GODINU
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Podnositelj predmetnog Izvješća o radu je Sportska dvorana Robert Barbić - Beli. O
predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. travnja 2013.
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik Upravnog vijeća Ustanove mr. sc. Neven
Mudrovčić, dipl. ing., nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (10 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:620-01/13-01/05, Ur.br:2125-03/01-13-03)
2. INFORMACIJA O RADU RADIO POSTAJE SENJ d.o.o. S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2012. GODINI
Podnositelj predmetne Informacije o radu je Radio postaja Radio Senj d.o.o. O
predmetnoj Informaciji raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. travnja 2013.
godine. O predmetnoj Informaciji raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je direktorica, glavni i odgovorni urednik Radio Senja
Gordana Biondić Martić, prof., nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Dean Babić, upr. prav., pohvalio je Radio Senj što je za ovu poslovnu godinu
ostvario dobitak u iznosu od 6.800,00 kn.
U nastavku sjednice vijećnik navodi kako je iz bilance sa stanjem na dan 31.12.2012.
godine vidljivo da Radio Senj još uvijek ima preneseni gubitak iz proteklih poslovnih godina u
iznosu od 210.000,00 kn. Na temelju izrečenog upitao je osnivače, odnosno vlasnike Radio
Senja što će poduzeti do kraja ove godine, kako i na koji način misle trgovačko društvo
dovesti barem na pozitivnu nulu, ako ga već ne može dovesti u pozitivno poslovanje?
Vijećnik je također naveo kako je u nekoliko navrata postavljao pitanja vezana za daljnji
način rada Radio Senja u smislu eventualne privatizacije ili na bilo koji drugi način sanacije
jer iz dobivenih podataka je vidljivo da Radio Senj na takav način više ne može poslovati.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je u svezi poslovanja Radio Senja istaknuo da je
Radio poslovao pozitivno 2012. i 2011. godine, a spomenuti gubitak nastao je tijekom 2009. i
2010. godine kada je započela ekonomska kriza. Naglasio je činjenicu da su se uspjeli
zaustaviti negativni trendovi tijekom 2011. godine zahvaljujući gradskim službama, direktorici
Radia, Nadzornom odboru i svima onima koji su sudjelovali u radu Radio Senja.
Gradonačelnik je zamolio vijećnika da pričeka na odgovor jer ovo Gradsko vijeće i
gradonačelnik trenutno u aktualnom mandatu ne mogu u roku od mjesec i nešto dana riješiti
problem, ali mogu s obzirom na predstojeće izbore ponuditi svoju viziju što napraviti ne
samo s Radiom, nego i s ostalim gradskim poduzećima u slijedeće četiri godine. U nastavku
sjednice gradonačelnik je iskazao zadovoljstvo što su sva gradska poduzeća i sve javne
ustanove uredno poslovale, uredno isplaćivale plaće i poslovale u skladu sa zakonom.
Vijeće je nakon uvodnog obrazloženja i provedene rasprave primilo na znanje
predmetnu Informaciju, te se prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.
3. INFORMACIJA O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SENJ d.o.o. S FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2012. GODINU
Podnositelj predmetne Informacije o radu je Ustanova za razvoj Grada Senja. O
predmetnoj Informaciji raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. travnja 2013.
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godine. O predmetnoj Informaciji raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je privremena ravnateljica Ustanove Dorotea Prpić,
dipl.nov.-oec., nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Vijeće je nakon uvodnog obrazloženja, bez rasprave, primilo na znanje predmetnu
Informaciju, te prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.
Sjednici je pristupio vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec.
4. INFORMACIJA O POSLOVANJU U 2012. GODINI S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM I
BILJEŠKAMA UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE –
JUŽNI OGRANAKA
Podnositelj predmetne Informacije o poslovanju je Vodovod Hrvatsko primorje – Južni
ogranak. O predmetnoj Informaciji raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3.
travnja 2013. godine. O predmetnoj Informaciji raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je direktor Društva Darko Rukavina, dipl.ing., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Vijeće je nakon uvodnog obrazloženja, bez rasprave, primilo na znanje predmetnu
Informaciju, te se prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.
5. PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU GOSPODARENJA
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. travnja
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
ODLUKU
O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU GOSPODARENJA NEKRETNINAMA U
VLASNIŠTVU GRADA SENJA
(Klasa:940-01/13-01/09, Ur.br:2125-03/01-13-03)
6. 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 3. travnja
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.
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Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., navodi da je u svom dopisu tražio da se iz
Odluke o zakupu javnih površina izbace dvije lokacije na prostoru uz D8 parkiralište između
1. i 2. Drage, lokacija namijenjena za trgovačku prodaju i turističku agenciju. Prema
vijećnikovoj informaciji za lokaciju je dana ponuda od prije 3. godine, međutim do sada
gradske službe, odnosno prethodni zakupoprimatelj nije ispraznio lokaciju, čime je Grad
izgubio 3. godine najma. Kazao je da su navedene lokacije skupljalište maloljetnika koji se
odaju raznim porocima te je iz navedenih razloga tražio da se obe lokacije izbace iz Plana.
Mišljenja je da je bolje da se na navedenim lokacijama postave klupe za sjedenje.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., odgovorio je da navedena odluka stvara mogućnost
da se jednom u budućnosti navedeni prostor ponudi ponovno u zakup. Kazao je da je odluka
jedno, a stanje na terenu drugo, te da su se jednim dijelom složili s navedenim u dopisu
vijećnika i odlučili da bude samo jedna lokacija i to lokacija za potencijalnu turističku
agenciju.
Vijećnik Josip Filipović, ing., izrazio je nezadovoljstvo istaknuvši da je na prošloj
sjednici Gradskog vijeća zatražio pismeni odgovor kojeg nije dobio da se zakonski kaže po
čemu se dozvoljava lokacija turističke agencije veličine 12 m2 ? U nastavku sjednice vijećnik
je naglasio da postoji Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima i načelno pružanja usluga
putničkih agencija «Narodne novine» br. 8/96 u kojem piše da je minimalna veličina 16 m2,
jedino je 10 m2 ako je to putnička agencija posrednik, te da u tom slučaju onda tako treba
navesti i u natječaju.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., još jednom je odgovorio da se ovdje radi isključivo
o rezervaciji lokacije te da je sve po zakonu i svatko tko se javi na natječaj morat će
udovoljiti svim zakonskim uvjetima.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provede rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 3 „PROTIV“, 2 „SUZDRŽANA“), u
predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O III IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA
POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA
(Klasa:363-02/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-03)
7. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. travnja
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.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec., kazao je kako je na prošloj sjednici Gradskog
vijeća ponudio prijedlog da se omogući građanima koji to žele da im rata za plaćanje
komunalnog doprinosa ne prelazi 500,00 kn. U nastavku sjednice vijećnik je zamolio
gradonačelnika da uvaži njegov prijedlog i da izađe u susret građanima s obzirom na
situaciju u državi i gradu.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., odgovorio je da je ovom Odlukom omogućeno
plaćanje na dvostruko više rata, sa 6 rata na 12 rata, te je dodatno omogućeno da se 50%
smanji cijena komunalnog doprinosa, odnosno Grad je 50% umanjio cijenu za legalizaciju
građevina iz kategorije poljoprivredne, proizvodne i prerađivačke namjene. Cijene u
usporedbi s drugim jedinicama lokalne samouprave su drastično umanjene, i sve ove olakšice
su dobili građani koju su bespravno gradili svoje objekte. Gradonačelnik je mišljenja da
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nema razloga da se ide ispod ovih ponuđenih olakšica, jer ne bi bilo korektno prema drugim
građanima koji su redovito platili komunalni doprinos za ono što su izgradili.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provede rasprave, većinom glasova (9 „ZA“, 5 „SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O KOMUNALNOM DOPRINOSU
(Klasa:363-02/13-01/07, Ur.br:2125-03/01-13-03)
8. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. JABLANAC
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 20.
ožujka 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
ODLUKU
O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. JABLANAC
(Klasa:944-01/13-01/03, Ur.br:2125-03/01-13-05)
9. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG
VRTIĆA «TRAVICA» SENJ
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Odbor za izbor i imenovanje koji je isti
utvrdio na svojoj 19. sjednici, održanoj 3. travnja 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. travnja 2013. godine. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom
podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Mira
Nekić Lopac, dr.med., 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
ODLUKU
(Klasa: 601-01/13-01/01, Ur.br:2125-03/03-13-01)
10. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA USTANOVE ZA
RAZVOJ GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Odbor za izbor i imenovanje koji je isti
utvrdio na svojoj 19. sjednici, održanoj 3. travnja 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu
odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. travnja 2013. godine. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom
podnio Gradskom vijeću mišljenje.
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Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Mira
Nekić Lopac, dr.med., 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 (12 „ZA“, 2 „SUZDRŽANA“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
(Klasa:302-01/13-01/06, Ur.br:2125-03/03-13-01)
11. PRIJEDLOG ODLUKE O SKLAPANJU PREDUGOVORA O MEĐUSOBNIM
PRAVIMA I OBVEZAMA IZMEĐU GRADA SENJA I FRANE TRAVAŠA, RAB, BARBAT
480
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. travnja
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 SKLAPANJU PREDUGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA IZMEĐU
GRADA SENJA I FRANE TRAVAŠA, RAB, BARBAT 480
(Klasa: 940-01/12-01/11, Ur.br:2125-03/01-13-23)
Na kraju sjednice i skorašnjeg završetka četverogodišnjeg mandata predsjednik
Gradskog vijeća zahvalio se svima na zajedničkom radu, te im zaželio puno uspjeha u
budućnosti. U nastavku sjednice vijećnicima su dodijeljene zahvalnice za obnašanje dužnosti
vijećnika Gradskog vijeća u mandatu 2009.-2013.
Sjednica je zaključena oko 17,15 sati.

Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Nekić
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