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Z A P I S N I K 

10. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja,  održane 29. svibnja 2014. godine s 
početkom u 17,00 sati u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. u Senju, Splitska 2.   

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti 
vijećnika 10. sjednici Gradskog vijeća nazočno 12 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati.  

Sjednici nisu nazočni: Dean Babić, up. iur. (SDP-HNS-HSLS), Anđelko Katalinić (SDP-
HNS-HSLS). Svoj izostanak opravdao je  vijećnik Josip Šojat (HČSP). 
 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.  
 
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, struč. spec. oec., izrazio je zadovoljstvo odgovorom u svezi 
Sunčanog sata budući je kugla izrađena i postavljena, uz zamolbu da se prefarba, dok je u 
svezi pitanja postavljenog vezano za lift za invalide izrazio nezadovoljstvo odgovorom GKD 
SENJ d.o.o KLASA: 363-01/14-01/191, URBROJ: 191-2-2014. od 15.05. 2014. Mišljenja je da 
Grad treba donijeti odluku da li će se postaviti, gdje i tko će upravljati istim.   
 U svezi 2. pitanja gradonačelnika je naglasio da od zapošljavanja za javne radove 
neće biti ništa, obrazloživši isto, istaknuvši problem u svezi zapošljavanja osobe koja će 
rukovati liftom, u popodnevnim satima , o čemu će se donijeti odluka do 15.06.2014. o čemu 
će vijećnici biti obaviješteni.   
 Budući vijećnik Josip Šojat nije nazočan na sjednici, nije se mogao očitovati na pitanje 
postavljeno u svezi antene postavljene na bivšem domu mjesnog odbora na Vratniku.  
 Vijećnik Franjo Milinović izrazio je zadovoljstvo odgovorom VODOVOD I ODVODNJA 
d.o.o. od 15.05.2014. KLASA:363-01/14-01/190, URBROJ:190-2-2014. u svezi pitanja 
postavljenog vezano za vodovod Trbušnjak.  
 Nakon izjašnjavanja vijećnika uslijedila su nova pitanja i odgovori.  
 
VIJEĆNIK MILAN TOMLJANOVIĆ    
1. Uređenje dječjih igrališta, da li se po tom pitanju nešto učinilo, rečeno je da će se urediti u 
proljeće.  
2. pitanje upućeno je svima nama, Grad izgleda katastrofalno, što će se napraviti po tom 
pitanju?  
U svezi Uređenja dječijih igrališta gradonačelnik je istaknuo problem oko održavanja, 
navodeći da je najavio nužne popravke na istima i osobito povijesnog parka Nehaj.  
U svezi 2. pitanja istaknuo je problem oko građevina koje jue vijećnik naveo, osobito stoga 
što je riješeno pitanje izgorjele zgrade, dok će Lođa biti dovršena do 2016. godine, dok za 
neke zgrade nema pomaka (gradski Kaštel Ožegovićianum u vlasništvu RH) istaknuvši da je 
Grad poduzeo sve da se ista sanira kao i za zgradu Tićak, za koju je žalbeni postupak u 
tijeku, u nastavku sjednice obrazloživši aktivnosti koje su poduzete za zgradu preko puta 
Plodina, ukazavši na činjenicu da je drvena riva u nadležnosti Lučke uprave, za koju ima 
informaciju da su sredstva osigurana, i da će se isto sanirati. U nastavku sjednice predsjednik 
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Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec. istaknuo je da je raspisan natječaj za sanaciju drvene 
rive i dijela luke ispred Lučke kapetanije.     
 
VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ  
1.Čestitavši pobjednicima na proteklim izbornim rezultatima za EU parlament, pitam da li su 
prostorije u vlasništvu Grada Senja, odnosno bivšeg GKD Komunalac d.o.o sada VODOVOD i 
ODVODNJA d.o.o. korištene kao izborni stožer HDZ-a i po čijem nalogu?  
2. Da li su službeni telefoni grada koje plaćaju svi građani ovoga grada korišteni u 
predizborne svrhe HDZ-a i po čijem nalogu?  
 
Zahvalivši se na čestitkama gradonačelnik je opovrgnuo navod da je bilo koji službeni telefon 
Grada korišten u predizbornu promidžbu, što se može provjeriti, i za što će se zatražiti ispis 
poziva za nedjelju, 25.05.2014.   
   
U svezi 1. pitanja  gradonačelnik je najavio je odgovor od strane Vodovod i odvodnja d.o.o. i 
GKD Senj d.o.o., u pisanom obliku.  
 
Izrazivši nezadovoljstvo odgovorima vijećnik Orlić, struč.spe.oec., je naglasivši da je u 
posjedu slike, pretpostavlja s facebuka, uz dopis da se radi o pozivanju građana Grada Senja 
iz Komunalca, dakle HDZ-ovaca, radi se o istoj prostoriji u kojoj smo mi sada, te vezano za 
ova dva pitanja traži ispis svih telefonskih linija, fiksnih i mobilnih koje koristi Grad Senj i 
komunalac, odnosno Vodovod i odvodnja d.o.o. i GKD Senj d.o.o. za datume 23., 24. i 25. 
svibnja 2014. godine, te poziva nadležne službe da ispitaju da li je bilo zloupotrebe položaja i 
ovlasti službenih osoba koje upravljaju ovim firmama.      
 
VIJEĆNIK KREŠIMIR BLAŽEVIĆ  
1.Korištenje sredstava spomeničke rente. Koliko sam upoznat ista se koriste samo za 
sanaciju fasada, pa pita da se navedena sredstva mogu koristiti i za sanaciju krovišta.  
Gradonačelnik je istaknuo da se navedena sredstva osim za obnovu fasada koriste i za 
obnovu krovišta, a mogu se iskoristiti nakon što se raspiše natječaj, uz troškovnik koji mora 
biti ovjeren od strane konzervatorskog odjela.   
Vijećnik Blažević, dipl.ing., ima informaciju stranke koja je bila zainteresirana za navedeno uz 
napomenu da mu je u gradu rečeno da se navedena sredstva mogu koristiti isključivo za 
obnovu fasade.   

U nastavku sjednice nakon što je uvodno konstatirano da je sjednici nazočno 12 
vijećnika Vijeće je, većinom glasova (11 “ZA“, 1 „PROTIV“), u predloženom tekstu, bez 
primjedbi, usvojilo zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 10. travnja 
2014. godine KLASA: 021-05/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-02.  
Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Vijeće je jednoglasno (12 „ZA) usvojilo prijedlog 
da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti točka 11. „PRIJEDLOG ZAKLJUČKA U SVEZI 
PRIJEDLOGA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA“, toč. 12. 
„INFORMACIJA O IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA 
DJEČJEG VRTIĆA TRAVICA U SENJU“, toč. 13. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU MJERA 
NALOŽENIH ZAPISNIKOM UPRAVNE INSPEKCIJE O PROVEDENOM 
INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD TIJELIMA GRADA SENJA KLASA: 043-01/13-
01/0044, URBROJ: 515-07-02/1-14-02 OD 13. VELJAČE 2014. GODINE“.  

 Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor 
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 9. sjednici održanoj 27. svibnja 2014. 
godine razmatrao navedene točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA: 
021-05/14-02/05, URBROJ: 2125-03/01-14-03.  

Nakon što je konstatirano da je navedeni prijedlog usvojen Vijeće je u nastavku 
sjednice, jednoglasno (12 «ZA») u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći  
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D N E V N I    R E D 
 
1. INFORMACIJA O RADU RADIO POSTAJE RADIO SENJ d.o.o. ZA 2013. GODINU I 
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013. GODINU       
2. INFORMACIJA O POSLOVANJU I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GKD KOMUNALAC  
d.o.o. SENJ ZA PERIOD OD 1. SIJEČNJA 2013. GODINE DO 31. PROSINCA 2013. 
GODINE     
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „CENTAR  
PLANINSKOG TURIZMA KRASNO“      
4. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU U VLASNIŠTVU TE UPRAVLJANJE I 
ODRŽAVANJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU GRADA SENJA 
JAVNOM ISPORUČITELJU VODNIH USLUGA VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. SENJ, 
SPLITSKA 2       
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI I DOPUNI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  
UŽEG PODRUČJA GRADA SENJA     
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆI I 
DRUGIM NAKNADAMA GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA, 
PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA, POTPREDSJEDNIKA I VIJEĆNIKA  
7. PRIJEDLOG ODLUKE O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 
KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA   
8.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU    
9. ANALIZA STANJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2013. GODINU S PLANOM ZAŠTITE 
OD POŽARA ZA 2014. GODINU   
10. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA 
GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ- TRAVANJ 2014. GODINE    
11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA U SVEZI PRIJEDLOGA ZAKONA O PODRUČJIMA I 
SJEDIŠTIMA SUDOVA 
12. INFORMACIJA O IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA 
DJEČJEG VRTIĆA „TRAVICA“ U SENJU 
13. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU MJERA NALOŽENIH ZAPISNIKOM UPRAVNE 
INSPEKCIJE O PROVEDENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD TIJELIMA GRADA 
SENJA KLASA: 043-01/13-01/0044, URBROJ: 515-07-02/1-14-02 OD 13. 
VELJAČE 2014. GODINE  
 
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda. 
 
1. INFORMACIJA O RADU RADIO POSTAJE RADIO SENJ d.o.o. ZA 2013. GODINU I 
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013. GODINU       

Podnositelj Informacije o radu Radio postaje Radio Senj d.o.o. za 2013. godinu i 
financijskog izvješća za 2013. godinu je Radio Senj d.o.o. O predmetnoj Informaciji 
raspravljao je gradonačelnik Dako Nekić, prof., na kolegiju, održanom 9. travnja 2014. 
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 27. 
svibnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   

Uvodno obrazloženje u ime podnositelja dala je Gordana Biondić Martić, prof., 
direktorica i glavna i odgovorna urednica Radio Senja d.o.o., nakon čega je otvorena 
rasprava.    

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.  

Nakon što je Vijeće primilo na znanje navedenu Informaciju prešlo je na slijedeću 
točku dnevnog reda.  
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2. INFORMACIJA O POSLOVANJU I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GKD KOMUNALAC  
d.o.o. SENJ ZA PERIOD OD 1. SIJEČNJA 2013. GODINE DO 31. PROSINCA 2013. 
GODINE    

Podnositelj Informacije o poslovanju i financijskog izvještaja GKD Komunalac d.o.o. 
Senj za period od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2014. godine je VODOVOD I 
ODVODNJA d.o.o. i GKD SENJ d.o.o. O predmetnoj Informaciji raspravljao je gradonačelnik 
Dako Nekić, prof., na kolegiju, održanom 7. svibnja 2014. godine. O predmetnom Izvješću 
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 27. svibnja 2014. godine, te o istom 
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   

Uvodno obrazloženje u ime podnositelja dao je Bruno Brozičević, ing., direktor 
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. i GKD SENJ d.o.o., nakon čega je otvorena rasprava.    

U raspravi su sudjelovali:  

Dean Orlić, struč. spec. oec.,zatražio je pojašnjenje na str.13. potraživanje kupaca, na 
str.19. izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu, pojašnjenje na str. 13. stavke 
85naknade, troškovi, darovi, potpore zaposleniucima, povećanje na str. 20, novčani izdaci za 
zaposlene pa me zanima da li se radi o novom zapošljavanju, koliko je novih ljudi zaposleno 
u 2013. godini, strana 13, da li su to troškovi svih ovrha.    

Dodatna pojašnjenja dao je Bruno Brozičević, ing., u pisanom mobliku.   

Vijećnik Milan Tomljanović, zatražio je ispis dužnika, za pravne i fizičke osobe.  

Direktor Bruno Brozičević, ing., istaknuo je da ukoliko postoji odluka predstavničkog 
tijela, taj podatak o dužnicima se može dati u javnost, a u svezi svih ostalih korisnika 
naglašava da on sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka nema na to pravo.   

Vijećnik Tomislav Boras ima upita građana, koševa u užem području grada, od rotora 
do Plodina ima puno šahti koje klapaju, pa traži da se iste saniraju.  

U svezi urbane opreme direktor je naglasio da će se isto sanirati istaknuvši odličnu 
suradnju s mjesnim odborom Sveti Juraj.  

Vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing. traži da se pokupi rizla s ulice N. Jurišića, kada će 
se očistiri sabirne šahte na Frankopanskom trgu, te priomineiti slopmljene daske na 
klupicama u Prvoj dragi i nasupot frizeraja.  

Bruno Brozičević,ing. istaknuo je da će se navedeno riješiti, u što je moguće kraćem 
roku.      

Nakon što je Vijeće primilo na znanje navedenu Informaciju prešlo je na slijedeću 
točku dnevnog reda.  

 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „CENTAR 
PLANINSKOG TURIZMA KRASNO“ 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić,prof., koji je 
o istom raspravljao na kolegiju, održanom, 16. svibnja 2014. godine. O predmetnom 
Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 27. svibnja 2014. 
godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., 
nakon čega je otvorena rasprava.    

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.  

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću       
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ODLUKU 

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „CENTAR PLANINSKOG TURIZMA 
KRASNO“ 

 
(KLASA: 350-02/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-07)  

 
4. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU U VLASNIŠTVU TE UPRAVLJANJE I 
ODRŽAVANJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU GRADA SENJA 
JAVNOM ISPORUČITELJU VODNIH USLUGA VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. SENJ, 
SPLITSKA 2    

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je 
o istom raspravljao na kolegiju, održanom, 16. svibnja 2014. godine. O predmetnom 
Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 27. svibnja 2014. 
godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja dao je gradonačelnik Darko Nekić, prof., 
istaknuvši da se radi o I. čitanju, uz napomenu da o istom otvara raspravu, te da danas 
odluka neće biti donesna, budući će se ista nadopuniti, odnosno usuglasiti s prijedlozima 
odluka gradova koji su takvu odluku već donijeli, stoga je konstatirano da će se sukladno 
odredbama članka 29. stav. 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja prijedlog odluke 
uvrstiti u dnevni red iduće sjednice Gradskog vijeća.  

U raspravi je sudjelovalo Berislav Gržanić, oec., predsjednik Gradskog vijeća.  

Nakon što je konstatirano da će se Prijedlog odluke  uvrstiti u dnevni red iduće 
sjednice Gradskog vijeća, u skladu s odredbama članka 29. Stav. 3. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Senja, Vijeće je prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.    

 
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI I DOPUNI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  
UŽEG PODRUČJA GRADA SENJA   

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je 
o istom prijedlogu odluke raspravljao na kolegiju, održanom, 21. svibnja 2014. godine. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 27. 
svibnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (11 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN““), u predloženom 
tekstu, usvojilo slijedeću       

ODLUKU 
O IZRADI I DOPUNI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  UŽEG PODRUČJA 

GRADA SENJA 
(KLASA: 350-03/14-01/02, URBROJ: 2125-03/01-14-02)  

 
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆI I 
DRUGIM NAKNADAMA GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA, 
PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA, POTPREDSJEDNIKA I VIJEĆNIKA  

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je 
o istom prijedlogu odluke raspravljao na kolegiju, održanom, 21. svibnja 2014. godine. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 27. 
svibnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.   
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Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“ ), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću       

 
ODLUKU 

O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM NAKNADAMA 
GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA, PREDSJEDNIKA GRADSKOG 

VIJEĆA, POTPREDSJEDNIKA I VIJEĆNIKA 
 (KLASA: 120-01/14-01/05, URBROJ: 2125-03/01-14-02)  

 
7. PRIJEDLOG ODLUKE O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 
KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA   

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je 
o istom prijedlogu odluke raspravljao na kolegiju, održanom, 21. svibnja 2014. godine. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 27. 
svibnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“ ), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću       

 
ODLUKU 

O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

(KLASA: 120-01/14-01/06, URBROJ: 2125-03/01-14-02)  
 
8.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU   

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je 
o istom prijedlogu odluke raspravljao na kolegiju, održanom, 16. svibnja 2014. godine. O 
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 27. 
svibnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“ ), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeću       

 
ODLUKU 

 O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU   
 (KLASA: 360-02/14-01/12, URBROJ: 2125-03/01-14-03)  

 
9. ANALIZA STANJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2013. GODINU S PLANOM ZAŠTITE 
OD POŽARA ZA 2014. GODINU  

Podnositelj predmetne analize i Plana zaštite od požara za 2014. godinu je 
gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o istom raspravljao na kolegiju, održanom, 21. 
svibnja 2014. godine. O predmetnoj analizi i planu zaštite od požara raspravljao je Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise dana 27. svibnja 2014. godine, te o istom Gradskom vijeću dao 
pozitivno mišljenje.   

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“ ), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći       
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Z A K L J U Č A K  
(KLASA: 214-02/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-14-03)  

 
10. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA 
GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - TRAVANJ 2014. GODINE   

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom, 21. svibnja 2014. godine. O predmetnom Izvješću 
raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 27. svibnja 2014. godine, te o istom 
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.   

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“ ), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći       

 
Z A K L J U Č A K  

(KLASA: 400-06/14-01/06, URBROJ: 2125-03/01-14-04)  
 
11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA U SVEZI PRIJEDLOGA ZAKONA O PODRUČJIMA I 
SJEDIŠTIMA SUDOVA 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga zaključka je gradonačelnik Darko Nekić, prof., koji 
je o istom raspravljao 28. svibnja 2014. godine.  

Za raspravu se nitko nije javio za riječ.   

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“ ), u predloženom tekstu, usvojilo slijedeći       

 
Z A K L J U Č A K  

(KLASA: 710-01/14-01/01, URBROJ: 2125-03/03-14-03)  
 
12. INFORMACIJA O IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA 
DJEČJEG VRTIĆA TRAVICA U SENJU 
 U nastavku sjednice Gradonačelnik je sukladno odredba članka 48. stavka 4. Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi upoznao vijećnike o donošenju odluke o 
imenovanju i razrješenju Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić „Travica“ u Senju od 8. 
svibnja 2014. godine KLASA: 601-01/14-01/03, URBROJ: 2125-03/03-14-01, uz napomenu 
da će sukladno uvodno citiranom Zakonu ista biti objavljena u „Službenom glasniku Grada 
Senja“ i na službenoj web stranici Grada.     
  
13. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU MJERA NALOŽENIH ZAPISNIKOM MINISTARSTVA 
UPRAVE, UPRAVNE IN SPEKCIJE O PROVEDENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU 
NAD TIJELIMA GRADA SENJA   
 U nastavku sjednice Gradonačelnik je upoznao vijećnike s Izvješćem o 
izvršenju mjera koje su Gradu Senju naložene po zapisniku Ministarstva uprave, 
Upravne inspekcije o provedenom inspekcijskom nadzoru nad tijelima Grada Senja 
KLASA: 043-01/13-01/0044, URBROJ: 515-07-02/1-14-2 od 13. veljače 2014. godine, 
koje je  nadležnom tijelu upućeno 16. svibnja 2014. Godine KLASA: 043-01/13-
01/01, URBROJ: 2125-03/04-01-14-04.     
 

Sjednica je zaključena u 19,30 sati. 
 
 



9 
 

 
Pročelnica Odjela za lokalnu samoupravu                                  Predsjednik Gradskog 
vijeća:  
i upravu:                   
Maja Matičić, mag.iur.                            Berislav Gržanić, oec. 
 


