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Z A P I S N I K 

9. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 30. ožujka 2010. godine u 
prostorijama HEP-a u Senju, Obala dr. Franje Tuđmana 2.   

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti 
vijećnika 9. sjednici Gradskog vijeća nazočno 14 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati. 
 Sjednici nije nazočan Mile Šojat. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća uvodno pozdravio županijske vijećnike 
gosp. Ažića, ing., i gosp. Brozičevića, ing., gradske vijećnike, izvjestitelje, gradonačelnika i 
njegove suradnike, te predstavnike medija otvorio je sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja s 
početkom u 16,00 sati, te je predsjedavao istoj. 

 
IZJAŠNJAVANJE VIJEĆNIKA O DOBIVENIM ODGOVORIMA NA 

POSTAVLJENA VIJEĆNIČKA PITANJA  
 

Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja 
vijećnici Gradskog vijeća izjašnjavaju se o odgovorima na pitanja postavljena na 8. sjednici 
Gradskog vijeća, održanoj 23. veljače 2010. godine Klasa: 021-01/10-02/01, Urbroj:2125-
03/05-10-01 od 25. ožujka 2010.   

Vijećnik Josip Šojat nije zadovoljan odgovorom direktora GKD Komunalac d.o.o. Senj  
od 19. ožujka 2010. godine Ur.broj: 20-551/1-2010., konkretno podatak kada je održana 
sjednica Nadzornog odbora, da li je poštivana procedura u svezi promjene cjenika 
komunalnog otpada, te vrijeme održavanja kolegija Gradonačelnika u svezi predmetnog. 

 
Vijećnik Dean Orlić, bacc. oec., zadovoljan je odgovorom na pitanje postavljeno u 

svezi zaprimanja i realizacije projekta «Realizacija interakcije obrazovanja kulture».   
 
           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 BABIĆ, upr. pravnik  
 
1. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi («NN»br. 28/10) stupio je na snagu 
11.03.2010. godine. Masa plaća ograničena je na 20% ukupnih prihoda (Čl.14 Zakona). U 
roku od 30 dana obveza je gradonačelnika da započne pregovore sa sindikatima radi 
usklađivanja sa odredbama Zakona.(Čl.23.Zakona). Da li su započeti pregovori sa sindikatima 
oko smanjenja plaća, kako će se to reflektirati na rad Gradske uprave, odnosno što je 
učinjeno u svezi provedbe ovog Zakona? 
Istaknuvši da se masa plaća od 7 mil. kuna odnosi na plaće svih javnih ustanova u vlasništvu 
Grada, što ne ulazi u masu plaća zaposlenih, gradonačelnik Nekić, prof., je naglasio da ne 
treba otvarati pregovore iz razloga što Grad nikad nije potpisao kolektivni ugovor. Rečeno je 
da su plaće dužnosnika također u okviru zakonskih normi, kao i plaće djelatnika, navodeći da 
se jedino koeficijenti ne uklapaju u zakonske okvire. 
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Dodatna pojašnjenja dala je Branka Katalinić, dipl.oec., pročelnica Odjela za financije i 
gradski proračun, istaknuvši da će u roku od 3 mjeseca Vlada donijeti Uredbu o nazivima 
radnih mjesta službenika i namještenika, u nastavku obrazloživši sadašnje koeficijente i plaće 
službenika i namještenika u Gradskoj upravi, te plaće dužnosnika.       
Načelno izrazivši zadovoljstvo odgovorom vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik zatražio je 
pojašnjenje u svezi primjene kolektivnog ugovora, općeg ili granskog na djelatnike u 
Gradskoj upravi i ustanovama čiji je osnivač Grad Senj.   
Dodatna pojašnjenja dala je Branka Katalinić, dipl.oec., pročelnica Odjela za financije i 
gradski proračun.  
    
DEAN ORLIĆ  
 
1. Opravdanost zapošljavanja predstojnika Ureda gradonačelnika? Naime, prije nekoliko 
mjeseci su smanjenje plaće zaposlenika u Gradskoj upravi, ušteda bi, po mom izračunu, bila 
cca 200.000,00 kuna, a plaća predstojnika Ureda bi iznosila cca 80.000,00 kuna. Mišljenja 
sam da bi trebalo vratiti plaće, podignuti za 4-5% a poslove preraspodijeliti na ostale 
zaposlenike, zanima me tko je te poslove do sada odrađivao? 
Pitanje je upućeno gradonačelniku Grada Senja.  
 
2. «20 mil. kuna spremno za senjski dom», članak je danas objavljen u «Novom listu», iz 
konteksta se vidi da gradonačelnik to nije rekao, molio bi gradonačelnika da to prokomentira.    
 
U svezi 2. pitanja gradonačelnik Darko Nekić, prof. demantirao je navedeni naslov istaknuvši 
da to nikad nije rekao, što je jasno vidljivo iz teksta, navodeći da kad bude gotova projekta 
dokumentacija Grad će moći zatražiti pomoć u svezi sufinanciranja navedenog projekta, 
najavivši izdavanje lokacijske dozvole u rujnu ove godine. U svezi 1. pitanja Gradonačelnik 
Nekić, prof., je istaknuo potrebu zapošljavanja osobe sa VSS, a koja će obavljati poslove u 
svezi europskih fondova kao i poslove koje je on sam do sada obavljao, navodeći da se 
preraspodjela ne može napraviti, osvrnuvši se na broj zaposlenika u vrijeme njegova dolaska.     

Načelno izrazivši zadovoljstvo odgovorom, vijećnik Orlić, bacc. oec. istaknuo je da se 
u opisu poslova navedenog radnog mjesta ne spominju niti predpristupni fondovi niti 
projekti, navodeći da mu nije jasno o čemu se radi.    
Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši da u svakom opisu 
radnog mjesta postoji i rad «po nalogu gradonačelnika».     
 
ANITA  LOPAC, dipl.oec. 
  
1. Od 01.01. 2006. boravišna pristojba za Krasno: iznosi 6,00 kuna za cijelu godinu. Čime je 
Krasno zaslužilo cjelogodišnje proglašenje glavnom turističkom sezonom, kada i Plitvička 
jezera dijele godinu na 4 sezonska razdoblja. Je li to još jedan od poticaja razvoja Krasna?  
Na Gradskom vijeću u studenom 2008. g. se raspravljalo o ponovnom davanju koncesije za 
skijalište u Krasnu, molim da nas izvijestite o statusu istog ? 
2. S obzirom da je aktualna izgradnja plinovoda uz autocestu u Lici, kada se isto može 
očekivati i na području Grada Senja, kako bi se infrastrukturno pridružili općinama Lovinac ili 
Perušić?   
 
U svezi 1. pitanja gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je da će nakon potvrde Statuta 
od strane Hrvatske TZ  i Ministarstva turizma preuzeti mjesto predsjednika Vijeća TZ Grada 
Senja, pozvavši se na odgovor od strane Ministarstva turizma, najavivši odgovor od strane 
TZ Grada Senja. U svezi koncesije za skijalište, istaknuo je da se radi na projektu na kojem bi 
se skijalište preselilo na veću nadmorsku visinu, istaknuvši problem koncesionara. U svezi 2. 
pitanja rečeno je da je Ličko-senjska županija donijela strategiju razvoja plinske mreže u 
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kojoj je za Senj predviđen ukapljeni naftni plin. Ostvareni su kontakti s direktorom PRO 
PLINA, koji su zainteresirani za izgradnju te mreže, ali je problem što se koncesija može 
raspisati samo na razini županije. Projektima plinifikacije predviđeno je da gradovi Gospić 
Otočac i Senj budu u I. fazi  plinifikacije, i da će županija raspisati natječaj za koncesionara 
koji će upravljati plinskim sustavom. Isto tako navedenim projektima nije predviđeno 
vođenje magistralnog cjevovoda do Senja, već je na području Trbušnjaka predviđen 
spremnik iz kojeg bi se opskrbljivao Grad Senj ukapljenim plinom, znači ne istom vrstom 
plina koji će ići iz cijevi u Otočcu, Gospiću i dalje za Dalmaciju, predloživši da se u svezi istog 
uputi dopis Ličko-senjskoj županiji, obzirom da nema više saznanja.    
 
Vijećnica Lopac, dipl.oec., djelomično je zadovoljna odgovorima pojasnivši pitanje u svezi 
boravišne pristojbe, istaknuvši da se ne radi o kategorizaciji naselja koji inače spada u B 
razred.  
 
JOSIP  ŠOJAT  
 
1. Parkiranje u zimskom periodu na gradskom parkiralištu Điga? Koliki su prihodi i rashodi u 
prva tri mjeseca 2010. godine?  
2. Koja je procedura za zamjenu žarulje na gradskom stupu, radi se o području Stolačkog 
naselja, Mundarićevca, Krivog Puta, čeka se 6-8 mjeseci za zamjenu iste, smatra da je 
navedeno u nadležnosti komunalnog redara? 
U svezi 1. pitanja Gradonačelnik Darko Nekić, prof., je naglasio da se u svim mjestima 
povećavaju parkirališna mjesta pod naplatom, dok se kod nas traži suprotno. U nastavku 
sjednice Gradonačelnik je najavio da je u izradi izmjena odluke za smanjenje zakupa terase 
za 20 %, osvrnuvši se na kreditne obveze Grada, i na situaciju u okolnim gradovima i 
općinama, ukazavši na pristupačnost mjesečne karte u iznosu od 30,00 kuna, istaknuvši da 
se od prihoda u godišnjem iznosu od cca 500.000,00 kuna financiraju plaće zaposlenih i 
ostalih usluga komunalnog društva. U svezi 2. pitanja gradonačelnik je naglasio postupak za 
zamjenu žarulje, ukazavši da je broj rasvjetnih tijela znatno povećan, osvrnuvši se na 
povećane račune za potrošnju elek. energije koji su povećani na 1 mil. kuna.  

Vijećnik Šojat zadovoljan je odgovorom na 2. pitanje smatrajući da bi jedan dio 
parkirališta na Đigi, u zimskom periodu, trebalo ostaviti bez naplate.  

Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof.     
Dodatna pojašnjenja dao je Bruno Brozičević, ing., direktor GKD Komunalac d.o.o. Senj 
istaknuvši da je većina ugostitelja kupila mjesečnu kartu koja iznosi 39,00 kuna najavivši 
izvješće GKD Komunalac d.o.o. na idućoj sjednici, iz kojeg će biti vidljiv podatak o prodaji 
mjesečnih karata.       

 
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Vijeće je jednoglasno (14«ZA»), bez 

primjedbi, u predloženom tekstu, usvojilo Zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, 
održane 23. veljače 2010. godine.  

Uz poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, vijećnicima je dostavljen 
prijedlog dnevnog reda s materijalima uz mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise od 
23. veljače 2010. godine Klasa: 021-05/10-02/04, Urbroj:2125-03/01-10-03.  

U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (14«ZA») u predloženom tekstu, usvojilo, 
slijedeći  
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D N E V N I    R E D 
 
1. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA 
ZA  2009. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE   
2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S PLANOM ULAGANJA U DOKUMENTE 
PROSTORNOG PLANIRANJA U 2009. GODINI  
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2009. GODINU       
4. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG MUZEJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2009. GODINU   
5. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2009. GODINU  
6. IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M. C. NEHAJEVA U SENJU S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2009. GODINU    
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 
KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA 
8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SENJA ZA 
2009. GODINU  
9. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG 
ODBORA VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. SENJ  
10. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA 
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA SA 6. SJEDNICE, ODRŽANE 8. OŽUJKA 2010. 
GODINE   
11. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA 
GRADA SENJA ZA SIJEČANJ I VELJAČU 2010. GODINE  

Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.  

1. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA 
ZA  2009. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE   
 
Predlagatelj predmetnog Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja 
za 2009. godinu uz obrazloženje je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je predložio 
Gradskom vijeću usvajanje istog. O predmetnom Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Senja za 2009. godinu uz obrazloženje raspravljao je Odbor za Statut, 
Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.  
          Nakon što je usvojen prijedlog Gradonačelnika da se objedini rasprava za predložene 
točke pod 1.,2. i 3. uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon 
čega je otvorena rasprava.     

Istaknuvši da je od planiranih 66 mil. kuna ostvareno nepunih 36 mil. uz napomenu 
da se 4,5 mil. kuna odnosi na kredit kojim se Grad Senj zadužio kod Erste Banke, vijećnik 
Krešimir Blažević, dipl.ing. mišljenja je da u gradskoj kasi nedostaje 1 mil. kuna. Naglasio je 
da je i prije ovog saziva oporba upozoravala na neostvarive i nerealne iznose kod donošenja 
proračuna, međutim mišljenja je da, i nakon izbora, ova gradska vlast i dalje inzistira na 
nerealnom proračunu u iznosu od 44 mil. kuna. Rečeno je da se prilikom donošenja 
proračuna za 2010. godinu isticalo da je isti neizvediv, te nas opet očekuju rebalansi, 
navodeći da se proračunska sredstva troše stihijski i neplanirano, za zadovoljavanje 
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stranačkih i privatnih interesa dok su ceste u užem području Grada pune rupa. U nastavku 
izlaganja, vijećnik Blažević, dipl.ing., istaknuo je da Grad nema projekata, nema znanja i 
volje da se nešto učini, ukazavši na 690 nezaposlenih u veljači ove godine.  

Opovrgnuvši izlaganje vijećnika Blaževića, dipl.ing., gradonačelnik Darko Nekić, prof., 
je ukazao da Grad Senj u ovom trenutku ima 10 projekata sa izdanom građevinskom 
dozvolom, osvrnuvši se na zapošljavanje, osvrnuvši se na kredit za kanalizaciju, kredit 
HABOR-a, ukazavši da je, za vrijeme njegova mandata, podignut jedino kredit od 4. mil. 
kuna za razvojne planove.       

Vijećnik Dean Orlić, bacc. oec., osvrnuo se na Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
komunalne infrastrukture za 2009. godinu navodeći izvršenja po mjesnim odborima, 
navodeći da je u konačnici ostvarenje 27 %, navodeći da je slična situacija i sa izvršenjem 
programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu, izrazivši zabrinutost za 
daljnji razvoj ovoga grada u 2010. godini kada svi govore o padu BDP-a. 

Dodatna pojašnjenja dao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof. osvrnuvši se na 
donošenje Proračuna za 2010. godinu, istaknuvši da je za 600% povećana izmjera za 
komunalnu naknadu južno od Svetog Jurja, temeljem kojeg se očekuje povećanje prihoda, 
pa i na temelju svih gradskih poreza.    

Vijećnik Orlić, smatra smiješnim proračun koji se ostvari u iznosu od 53% - 54%, 
istaknuvši da se u Gradu to ništa ne vidi.  
Dodatna pojašnjenja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuvši ulaganja koja se u 
ovom trenutku ne vide: 1 mil. kuna u projektnu dokumentaciju Doma sa stare i nemoćne 
osobe, kao i legalizaciju 5 ulica, za projektnu dokumentaciju vodovoda Krasno 500.000,00 
kuna i sl. istaknuvši da je njegov cilj imati u ovoj godini 14 projekata s građ. dozvolom što je 
osnov za povlačenje sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije.  
Vjećnik Josip Šojat osvrnuo se na izgradnju vodovoda Krasno, pri čemu je obećano 
rješavanje problema jednoj obitelji kojoj je zbog prolaska vodovoda uništena građ. parcela i 
na Izvršenje programa gradnje i objekata komunalne infrastrukture u 2009. godini, i to 
uređenje javne rasvjete, održavanje plaža, održavanje javnih površina, i sl., smatrajući da za 
GKD Komunalac d.o.o. i za koncesionara, nema krize.   
Istaknuvši da je problem obitelji u Krasnu riješen, gradonačelnik Darko Nekić, prof., 
osvrnuvši se na izdvajanja za javnu rasvjetu.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 «ZA»,3»PROTIV»,2 «SUZDRŽANA»)  
u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći    

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA 
ZA  2009. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE 

(Klasa: 400-06/10-01/05, Urbroj: 2125-03/01-10-03) 
 

 2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S PLANOM ULAGANJA U DOKUMENTE 
PROSTORNOG PLANIRANJA U 2009. GODINI  
 
Predlagatelj Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture s planom ulaganja u dokumente prostornog planiranja u 2009. godini je 
gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je predložio Gradskom vijeću usvajanje istog. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio 
Gradskom vijeću mišljenje.  
          Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je 
otvorena rasprava.  
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 3 «PROTIV»,2 «SUZDRŽANA») 
u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći    
 

Z A K L J U Č A K  
 (Klasa: 363-02/10-01/07, Urbroj: 2125-03/03-10-02) 

 
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2009. GODINU       
 
Predlagatelj Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. 
godinu je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je predložio Gradskom vijeću usvajanje 
istog. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom 
podnio Gradskom vijeću mišljenje.  
          Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je 
otvorena rasprava.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 «ZA», 3 «PROTIV»,2 «SUZDRŽANA») 
u predloženom tekstu, donijelo, slijedeći    
 

Z A K L J U Č A K  
 (Klasa: 363-02/10-01/08, Urbroj: 2125-03/03-10-02) 

  
Predsjednik Gradskog vijeća odredio je pauzu od 5 minuta.  
Nakon pauze Vijeće je prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.   

 
4. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG MUZEJA SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2009. GODINU   
 

Podnositelj Izvješća o radu Gradskog muzeja Senj s financijskim izvješćem za 2009. 
godinu je Gradski muzej Senj. Predmetno Izvješće razmatrao je Gradonačelnik Darko Nekić, 
prof., na 15. Kolegiju, održanom 10. ožujka 2010. godine, te predložio Gradskom vijeću 
donošenje istog. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, 
te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.  
Uvodno obrazloženje podnijela je gđa. Blaženka Ljubović, prof., ravnateljica Gradskog 
muzeja Senj.  
Dodatna obrazloženja podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 
Vijećnik Dean Babić, uprav. pravnik istaknuo je da u izvješćima ustanova i trgovačkih 
društava treba navesti upravljačku strukturu, od članova upravnih vijeća ili nadzornih odbora, 
broja sjednica, naknadama i sl., zatraživši pojašnjenje u svezi gradske lože, odnosno 
mogućnosti rješavanja spora sudskom nagodbom.  
Dodatna pojašnjenja dala je ravnateljica Blaženka Ljubović, prof., istaknuvši da su iz lođe 
riješena još dva stanara. Gradonačelnik Darko Nekić, prof. istaknuo je da će se spor putem 
sudske nagodbe riješiti nakon što suprotna strana pokaže bilo koji dokumenat koji dokazuje 
vlasništvo.   
Vijećnik Josip Filipović, ing., mišljenja je da financijski dio treba dodatno razraditi, zatraživši 
pojašnjenje u svezi službe vodiča, navodeći da se upisnik vodi u županijskim službama. 
Istaknuvši da su djelatnici Gradskog muzeja vodiči samo za svoje objekte, ravnateljica 
Blaženka Ljubović, prof., ukazala je na problem vodiča po Gradu, koji djelatnici muzeja isto 
povremeno odrađuju, bez naknade, u skladu s mogućnostima.  
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Istaknuvši da je Financijsko izvješće izrađeno u skladu sa svim pozitivnim zakonskim 
propisima, uz napomenu da dodatna pojašnjenja i dokumentaciju mogu dobiti u službama 
grada, Odjelu za financije i gradski proračun, gradonačelnik Nekić, prof. čestitao je 
ravnateljici na ostvarenim rezultatima.     
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (13 «ZA», 1»PROTIV») u predloženom 
tekstu, donijelo, sljedeći   

 
Z A K L J U Č A K  

 (Klasa: 021-05/10-01/02, Urbroj: 2125-03/01-10-03) 
 

5. IZVJEŠĆE O RADU GRADSKE KNJIŽNICE SENJ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 
2009. GODINU  
 

Podnositelj Izvješća o radu Gradske knjižnice Senj s financijskim izvješćem za 2009. 
godinu je Gradska knjižnica Senj. Predmetno Izvješće razmatrao je Gradonačelnik Darko 
Nekić, prof., na 15. Kolegiju, održanom 10. ožujka 2010. godine, te predložio Gradskom 
vijeću donošenje istog. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.  
Uvodno obrazloženje podnijela je gđa. Marijana Čorić, prof., ravnateljica Gradske knjižnice 
Senj.   
Dodatna obrazloženja podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena 
rasprava. 
Pohvalivši navedeno izvješće, vijećnik Dean Orlić, bacc. oec. zatražio je pojašnjenje u svezi 
mogućnosti otvaranja knjižnice za korisnike, više od 30 sati.  
Dodatna pojašnjenja dala je ravnateljica Marijana Čorić, prof.  
U nastavku sjednice gradonačelnik Nekić, prof., čestitao je ravnateljici i svim djelatnicima na 
ostvarenim rezultatima.    

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu, donijelo, 
sljedeći   
 

Z A K L J U Č A K  
(Klasa: 021-05/10-01/02, Urbroj: 2125-03/01-10-04) 

 

6. IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA M. C. NEHAJEVA U SENJU S 
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2009. GODINU    
 
Podnositelj Izvješća o radu pučkog otvorenog učilišta M. C. Nehajeva u Senju s financijskim 
izvješćem za 2009. godinu je POU M. C. Nehajeva u Senju. Predmetno Izvješće razmatrao je 
gradonačelnik Darko Nekić, prof., na 15. Kolegiju, održanom 10. ožujka 2010. godine, te 
predložio Gradskom vijeću usvajanje istog. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.  
Uvodno obrazloženje podnio je Ivan Prpić, ravnatelj POU M. C. Nehajeva u Senju, nakon 
čega je otvorena rasprava.     
U nastavku sjednice gradonačelnik Nekić, prof. čestitao je ravnatelju, zahvalivši se na dobroj 
suradnji.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA») u predloženom tekstu, donijelo sljedeći   
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Z A K L J U Č A K  
 (Klasa: 021-05/10-01/02, Urbroj: 2125-03/01-10-05) 

 
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 
KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA 
 
Predlagatelj Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je istu 
razmatrao na 15. Kolegiju, održanom 10. ožujka 2010. godine, te predložio Gradskom vijeću 
usvajanje iste. O predmetnom Prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora raspravljao je Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.     
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Mislav Bilović, dipl.iur., pročelnik Općeg 
upravnog odjela, nakon čega je otvorena rasprava. 
Vijećnik Josip Filipović ukazao je na grešku u članku 1. Prijedloga odluke u kojem umjesto «u 
članku 1. stavku 1.»  treba stajati «u članku 3. stavku 1.»  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je uz prijedlog 
vijećnika, nakon uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (14«ZA») u 
predloženom tekstu, donijelo sljedeću   
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU 

OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA 
 (Klasa: 363-02/10-01/11, Urbroj: 2125-03/01-10-02) 

   
8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SENJA ZA 
2009. GODINU  
 

Predlagatelj Prijedloga odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Senja za 2009. godinu 
je Odbor za javna priznanja koji je isti utvrdio na svojoj 2. sjednici, održanoj 16. ožujka 2010. 
godine. Predmetni prijedlog odluke razmatrao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji se o 
istom očitovao, sve sukladno odredbama članka 46. stavka 1. točke 14. Statuta Grada Senja 
O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o 
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.  

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja dala je Mira Nekić Lopac, dr.med., predsjednica 
Odbora, nakon čega je otvorena rasprava.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14«ZA») u predloženom tekstu, donijelo sljedeću   
 

ZAKLJUČAK 
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SENJA ZA 2009. GODINU 

 (Klasa: 061-01/10-01/02, Urbroj: 2125-03/01-10-04) 
 
9. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG 
ODBORA VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. SENJ  
  

Predlagatelj Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora 
Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., 
koji je predložio Gradskom vijeću usvajanje istog. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je Odbor za izbor i imenovanja (Klasa: 021-05/10-02/03,Ur.br:2125-03/03-1002) 
i Odbor za Statut, Poslovnik i propise (Klasa: 021-05/10-02/03,Ur.broj:2125-03/03-10-02),  
koji su o istom podnijeli Gradskom vijeću mišljenje.   
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Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., 
istaknuvši da je Grad Senj vlasnik s nešto više od 20% poduzeća, i u kojem postoje vlasnički 
problemi, nakon čega je otvorena rasprava.  

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, donijelo sljedeću  
 

ODLUKU 
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA VODOVOD 

HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. SENJ 
(Klasa: 024-01/10-01/01, Urbroj: 2125-03/01-10-03-04) 

 
10. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA 
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA SA 6. SJEDNICE, ODRŽANE 8. OŽUJKA 2010. 
GODINE   
 

Podnositelj predmetnog Izvješća povjerenstva za ocjenu osnovanosti zahtjeva za 
priznavanje prava vlasništva sa 6. sjednice, održane 8. ožujka 2010. godine je Povjerenstvo 
za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva. Predmetno Izvješće 
razmatrao je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., na 15. Kolegiju, održanom 10. ožujka 2010. 
godine, te se o istom očitovao sukladno odredbama članka 46. stavka 1. točke 14. Statuta 
Grada Senja. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o 
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.  

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Mislav Bilović, dipl.iur., član 
Povjerenstva za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva, nakon čega je 
otvorena rasprava.  

Vijećnik Josip Filipović, ing. smatra da Gradsko vijeće i navedeno Povjerenstvo 
nemaju pravo odustati od gradske imovine, na prijedlog Povjerenstva Grada, osvrnuvši se na 
točku 1. predmetnog izvješća.   

Istaknuvši da ovo Povjerenstvo nema nadležnosti presuđivanja, utuživanja, te da isti 
daje smjernice odvjetniku Grada, dodatna pojašnjenja dao je predsjednik Povjerenstva 
ujedno i predsjednik Gradskog vijeća, Željko Nekić. Dodatna pojašnjenja dao je Mislav 
Bilović, dipl.iur., član Povjerenstva, pročelnik Općeg upravnog odjela.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja bez rasprave, većinom glasova (13 «ZA», 1 «PROTIV») u predloženom tekstu, 
donijelo sljedeći   

Z A K L J U Č A K   
(Klasa: 940-01/10-04/02, Urbroj: 2125-03/03-10-04) 

 
11. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA 
GRADA SENJA ZA SIJEČANJ I VELJAČU 2010. GODINE  

Podnositelj i predlagatelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof. 
koji je predložio Gradskom vijeću usvajanje istog. O predmetnom Izvješću raspravljao je 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje. 
 Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je 
otvorena rasprava.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 14 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (14 «ZA») u predloženom tekstu, donijelo sljedeći   
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Z A K L J U Č A K   
(Klasa: 406-01/10-01/06, Urbroj: 2125-03/01-10-02) 

 
 

 
Sjednica je zaključena oko 19, 00  sati. 

 
 
Pročelnica Ureda Grada                                                  Predsjednik Gradskog vijeća 
Maja Matičić, dipl. iur.                                                                                Željko Nekić 
 

 
 
 
 
 
 
 


