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Z A P I S N I K 

22. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 14. rujna 2015. godine s 
početkom u 17,00 sati u prostorijama VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. u Senju, Splitska 2.   
 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.  

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti 
vijećnika 22. sjednici Gradskog vijeća nazočno 11 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati.  

Sjednici nisu nazočni: Dean Orlić, struč.spec.oec.,(SDP-HNS-HSLS), Anđelko Katalinić 
(NSR), Davor Turkalj (HČSP)  i Mile Šojat (HSP AS) 
 
ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
 Vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing., podsjetio je da je na prošloj sjednici Gradskog 
vijeća postavio pitanje vezano uz prijedlog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za 
kupoprodaju nekretnina. Problematičan je elaborat procijene vrijednosti nekretnine koja se 
nalazi u Zakosi, a problem je bio u tome što je u elaboratu prilikom izračuna tržišne 
vrijednosti zemljišta, faktor tržišne vrijednosti umanjen po točki 3. prava i tereti koji utječu 
na vrijednost -10%. Vijećnik je naveo da mu je za ovo Gradsko vijeće poslan dopis od „AS-
inženjeringa“ koji je radio navedeni elaborat u kojem piše: „Nakon pregleda i pomnog 
razmatranja izrađenog elaborata prihvaća se Vaša primjedba jer zabilješka koja je navedena 
u izvatku iz zemljišne knjige nije predmet ovog elaborata procijene vrijednosti. U privitku 
dopisa dostavljamo elaborat procjene vrijednosti nekretnine u kojem je izvršena ispravka 
vrijednosti te se određuje faktor tržišne vrijednosti 0, umjesto prije navedene -10%“. U 
nastavku Vijećnik je kazao da sada kada je ispravljen faktor tržišne vrijednosti koji je u 
starom elaboratu bio umanjen za 30% sa ovih 10% koji se u novom elaboratu ne bi trebao 
obračunavati i ta bazna jedinična cijena bi trebala biti umanjena za 80%, po Vijećnikovom 
izračunu ta vrijednost 80% umanjena iznosi 1.370.000,00 kn, a u ovom novom elaboratu 
iznosi 1.284.000,00 kn, odnosno 25% manje umjesto da je 20% manje. Vijećnika zanima 
gdje je nestalo tih 100.000,00 kn? 
 Gradonačelnik Darko Nekić, prof., odgovorio je na pitanje vijećnika, te ukazao na 
činjenicu da su Gradske službe uputile vještaku dopis i na osnovu toga dopisa dostavljen je 
odgovor, odnosno izvadak iz tog odgovora, uz napomenu da će cjelokupan materijal dobiti 
na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća kada bude okončan natječaj i kada bude cijeli elaborat 
priložen, uz napomenu da svaki dan, u uredovno vrijeme, može izvršiti uvid u dokumentaciju 
,u Gradskoj upravi. 

 
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA  
 

Vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing., postavio je 2 pitanja: 
1. Koliko GKD „Komunalac“ ima smetlara čistaća, tko im zadaje dnevne zadatke i tko 

provjerava njihove zadatke dali su obavljeni, to hoću napismeno od strane 
„Komunalca“ jer meni grad djeluje jako neuredno? 

2. Što je sa Strategijom grada, sad sam tek vidio da smo dobili nekakve papire o 
provedbi, izvedbi svega toga, trebalo bi biti gotovo do 10 mjeseca. Imali smo 
jedan jako konstruktivan sastanak tamo u 8 mjesecu pa me zanima u kojem je 
stanju? 
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Gradonačelnik Darko Nekić, prof., odgovorio je vijećniku u svezi prvog pitanje 
naglasivši da će u istom obliku pitanje postaviti GKD „Komunalac“ i čim dobijemo pisani 
odgovor dostaviti ćemo ga Vama za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća. 

U svezi drugog pitanja, odnosno strategije razvoja Gradonačelnik Darko Nekić, prof., 
je naglasio da su prošli tjedan održali još jedan sastanak u užem krugu, misleći na Javne 
ustanove, direktore i sve one koji se smatraju javnim sektorom u Gradu Senju. Nakon prvog 
sastanka svi gradski poduzetnici dobili su na svoje adrese formulare koje su trebali popuniti 
sa svojim projektnim idejama i svim onim što je vezano uz strategiju u kojima su se mogli 
očitovati u pisanom obliku o tome kakvi su njihovi budući projekti u 5-godišnjem razdoblju. 
Što se tiče same strategije Gradonačelnik je naglasio da će kroz 9 mjesec biti još sastanaka 
kao i u prvoj polovici 10 mjeseca, odnosno da je predviđeno da strategija bude usvojena na 
sjednici Gradskog vijeća u listopadu. U drugoj polovici listopada planirano je otvaranje prvih 
natječaja koji su najavljivani i ti natječaji po informacijama  iz SAFU, Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi će biti otvoreni 60 dana, a uvjet da se grad može javiti je taj da bude usvojena 
strategija razvoja. U nastavku Gradonačelnik je kazao da je bitno da najkasnije do 1. 
prosinca 2015. god. imamo kompletnu dokumentaciju spremnu za naše projekte koje ćemo 
kandidirati za sredstva iz ruralnog fonda kao i iz ostalih strukturnih fondova EU. 

 
U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (11 “ZA“), u predloženom tekstu, bez 

primjedbi, usvojilo zapisnik 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 27. srpnja 
2015. godine KLASA: 021-05/15-01/06, URBROJ: 2125-03/01-15-02.  

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je Odbor 
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 22. sjednici održanoj 14. rujna 2015. 
godine razmatrao sve točke dnevnog reda i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA: 021-
05/15-02/10, URBROJ: 2125-03/01-15-03.  

Isto tako Odbor za financije i gradski proračun Gradskog vijeća na svojoj 11. sjednici 
održanoj 14. rujna 2015. godine razmatrao je prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Senja za 2015. godinu, te provedbi plana razvojnih programa Grada Senja 
za 2015. godinu i na iste dao pozitivna mišljenja KLASA: 400-09/15-01/03, URBROJ: 2125-
03/06-02-15-01.  

U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić,oec.,ukazao je na 
odgovor Ministarstva uprave, Uprave za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu od 8. rujna 2015. godine koje je u službama grada 
zaprimljeno 14.rujna 2015. godine KLASA: 023-05/15-01/39, URBROJ: 515-02-02-02/2-15-4 
, očitovanje na rad Gradskog vijeća Grada Senja na 16. sjednici, održanoj 26. veljače 2015. 
godine Hrvatske stranke umirovljenika pročitavši isti, u nastavku.     

U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (11 «ZA») u predloženom tekstu, usvojilo 
sljedeći  

D N E V N I    R E D 
 
1. IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU UZ PLAN RADA ZA 
2015. GODINU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA SENJA    
2. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA 
ZA 2015. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE   
3. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 
GRADA SENJA ZA 2015. GODINU  
4. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 
DO 30. LIPNJA 2015. GODINE  
5. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA 
SENJA ZA SUFINANCIRANJE KAPITALNOG PROJEKTA „IZGRADNJA REKREACIJSKO-
SPORTSKOG CENTRA TENIS - TURISTIČKA JAVNA INFRASTRUKTURA“- U OKVIRU 
PROGRAMA IPA-III C  
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6. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. JABLANAC  
7. INFORMACIJA PO NATJEČAJU ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU 
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI „CESTARSKA KUĆA“, K.O. SENJ 
8. PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTAVLJANJU 
KOMUNALNE OPREME - ZELENI OTOCI  
9. PRIJEDLOG ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE   
 

Rasprava po točkama usvojenog dnevnog reda.  
 
1. IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU UZ PLAN RADA ZA 
2015. GODINU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA SENJA    
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je Vatrogasna zajednica Grada Senja. O 
predmetnom Izvješću raspravljao je gradonačelnik na na kolegiju, održanom 2. rujna 2015. 
godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 14. 
rujna 2015., te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.  

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je Zvonimir Lončarić, dipl.ing.sig., 
zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Senja, nakon čega je otvorena rasprava. 
 Vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing., istaknuo je činjenicu da vatrogasna zajednica 
treba uvesti praksu kontroliranog spaljivanja pašnjačkih površina u gradskom zaleđu kao što 
je praksa na nekim otocima, pogotovo na Rabu, a sve u cilju smanjenja požarnog 
opterećenja jer je vidljivo iz tablice vatrogasnih intervencija da od ukupno 60 požara, požari 
otvorenog prostora uzimaju približno 50%. U nastavku sjednice izrazio je čestitke na 
financijskom izvješću. 

Zvonimir Lončarić, dipl.ing.sig., zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Senja 
pohvalio je ideju, te kazao da bi za Vatrogasnu zajednicu Grada Senja to bio dodatni 
financijski trošak za koji nisu planirana sredstva, te da za sada ne bi uspjeli servisirati takva 
spaljivanja. 

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   

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 214-01/15-01/13, URBROJ: 2125-03/01-15-04) 

 
 U nastavku sjednice Vijeće je usvojilo prijedlog gradonačelnika da se predložene 
točke pod rednim brojem 2., 3. i 4. objedine u raspravi.  
 
2. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA 
ZA 2015. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE   
 

Predlagatelj Prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Senja za 
2015. godinu je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na kolegiju, održanom 2. rujna 
2015. godine. O predmetnom Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja raspravljao je i Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise dana 14. rujna 2015., te Odbor za financije i gradski proračun, 
također 14. rujna 2015. Godine, te su o istom Gradskom vijeću dali pozitivno mišljenje.  

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio 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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“,  2 „PROTIV“), u predloženom tekstu, 
usvojilo, slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 400-06/15-01/12, URBROJ: 2125-03/01-15-06) 

 
3. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH 
PROGRAMA GRADA SENJA ZA 2015. GODINU  
 

Predlagatelj Prijedloga polugodišnjeg izvještaja o provedbi plana razvojnih programa 
Grada Senja za 2015. Godinu je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na kolegiju, 
održanom 2. Rujna 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 14. Rujna 2015., te Odbor za 
financije i gradski proračun, također 14. rujna 2015. godine, te su o istom Gradskom vijeću 
dali pozitivno mišljenje.  

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio 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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (9 „ZA“,  2 „PROTIV“), u predloženom tekstu, 
usvojilo, slijedeći 

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 400-06/15-01/13, URBROJ: 2125-03/01-15-02) 

 
4. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 
DO 30. LIPNJA 2015. GODINE  
 

Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
kolegiju, održanom 2. Rujna 2015. godine. O predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise dana 14. Rujna 2015., te o istom Gradskom vijeću dao pozitivno 
mišljenje.  

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

 
Vijećnik Krešimir Blažević, dipl. ing., naglasio je kako su danas na klupe dobili 

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj, ukazavši da je prošla sjednica 
Gradskog vijeća bila 27. srpnja, prije skoro mjesec i pol dana. Mišljenja je da nije korektno 
prema vijećnicima da se na stol donese 7 stranica dokumenata kojeg niti mogu pročitati, 
proučiti, a niti prokomentirati. 

Vijećnik je postavio pitanje u svezi razvojnih projekata odnosno sanacije odlagališta 
koja je u iznosu od 12.000.000,00 kn, zanima ga da li je navedeno i dalje sudski spor s 
privatnim strankama i ako je da li je poslana koja požurnica, te traži da mu se dostave sve 
požurnice koje su poslane ove godine. 

U nastavku vijećnik je zamolio da odvjetnik Grada Senja gosp. Ivica Begonja dođe na 
jednu od slijedećih sjednica Gradskog vijeća ove godine kako bi elaborirao svaki sudski slučaj 
u kojem je grad stranka u postupku, s obzirom da je voditelj odsjeka za društvene djelatnosti 
i mjesnu samoupravu napisao kako je ostvarena dobra suradnja s odvjetnikom. 

Gradonačelnik Darko Nekić, prof., odgovorio je vijećniku u svezi prvog pitanje, te 
kazao da su u redovitom materijalu za ovu sjednicu dobili izvješća po odijelima i odsjecima, 
te da je bilo dovoljno vremena da se izvješća pročitaju. Gradonačelnik je naglasio da je 
sažetak koji radi svaki put dostavljao vijećnicima na stolove i da nikada nije bilo problema, 
odnosno dostavlja ga u pisanom obliku na klupe kako bi vijećnici lakše mogli pratiti njegovo 
izlaganje, budući je to sažetak onoga najvažnijeg. 
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U svezi sanacije odlagališta otpada naglasio je da iznos nije 12.000.000,00 kn nego je 
ukupna vrijednost sanacije predviđena po troškovniku kojeg je izradila ovlaštena kuća iz 
Zagreba 20.000.000,00 kn, te da je sanacija predviđena u nekoliko godina. U svezi drugog 
djela pitanja koji se odnosi na sudski spor s privatnim strankama, odnosno zašto to stoji 
istaknuo je kako je prvi dio, zbog čega je stajao, bila uplata Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. Fond je sukladno svom udjelu u sufinanciranju trebao na račune 
koji su otvoreni posebno za namirenje stranaka uplatiti određeni iznos novca i Fond je to 
učinio prije 10-ak dana. Naglasio je kako Grad nije mogao završiti taj proces i nije mogao 
obavijestiti stranke da su osigurani novci na njihovim računima sukladno zakonu zato što nije 
imao uplaćen taj udio od Fonda. Kada je Fond uplatio iznos grad je taj iznos deponirao na 
posebne račune i obavijestio stranke da je to deponirano, imamo povratnice iz kojih je 
vidljivo da su stranke primile obavijest i nastavljamo dalje proces koji više ne ovisi o nama 
nego o Vladi RH kojoj je dostavljen zahtjev da nas uvede u posjed. Paralelno s tim 
zahtjevom spreman je natječaj i očekujemo zeleno svijetlo od Vlade RH da krenemo u 
projekt. 

U svezi odvjetnika gradonačelnik je zamolio pročelnicu da se gradski odvjetnik pozove 
na slijedeću sjednicu Gradskog vijeća. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (9 „ZA“,  2 „PROTIV“), u predloženom 
tekstu, usvojilo, slijedeći 

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 023-05/15-01/02, URBROJ: 2125-03/01-15-07) 

 
5. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZADUŽIVANJU GRADA 
SENJA ZA SUFINANCIRANJE KAPITALNOG PROJEKTA „IZGRADNJA REKREACIJSKO-
SPORTSKOG CENTRA TENIS - TURISTIČKA JAVNA INFRASTRUKTURA“- U OKVIRU 
PROGRAMA IPA-III C  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom 10. rujna 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 14. rujna 2015., te o istom 
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.  

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

 
Vijećnik Krešimir Blažević,dipl.ing., upitao je Gradonačelnika zašto je prvi natječaj bio 

poništen? 
Gradonačelnik, Darko Nekić, prof. odgovorio je da će odgovor dostaviti u pisanom 

obliku zbog obimnog materijala. 
 
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, 
slijedeću 

 
ODLUKU 

O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  
O ZADUŽIVANJU GRADA SENJA ZA SUFINANCIRANJE KAPITALNOG PROJEKTA 

„IZGRADNJA REKREACIJSKO-SPORTSKOG CENTRA TENIS - TURISTIČKA JAVNA 
INFRASTRUKTURA“- U OKVIRU PROGRAMA IPA-III C 
(KLASA: 403-01/15-01/08, URBROJ: 2125-03/01-15-02) 

 
6. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. JABLANAC  
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Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom 

raspravljao na kolegiju, održanom 2. rujna 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 14. rujna 2015., 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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću 

 
ODLUKU 

O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. JABLANAC 
(KLASA: 944-01/15-01/14, URBROJ: 2125-03/01-15-04) 

 
7. INFORMACIJA PO NATJEČAJU ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOPRODAJU 
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI „CESTARSKA KUĆA“, K.O. SENJ 
 
 U nastavku sjednice Gradsko vijeće Grada Senja primilo je na znanje Informaciju po 
Natječaju za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju građevinskog zemljišta u 
poduzetničkoj zoni „Cestarska kuća“ k.o. Senj, uz napomenu da se na isti nije javio niti jedan 
ponuditelj, zapisnik KLASA: 940-02/15-02/07, URBROJ: 2125-03/05-15-02 od 24.08.2015.     
  

U nastavku sjednice Vijeće je prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.  
 
8. PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTAVLJANJU 
KOMUNALNE OPREME - ZELENI OTOCI  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom 10. rujna 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 14. rujna 2015., te o istom 
Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.  

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

 
Berislav Gržanić, oec, upitao je Gradonačelnika da li se mogu izmjestiti kontejneri iz 

centra grada, odnosno Male Place na neku drugu lokaciju te zamolio da se nešto poduzme 
po tom pitanju. 

Gradonačelnik, Darko Nekić, prof. predložio je da se zatraži očitovanje od GKD Senj 
d.o.o., da odgovori pisano da li je moguće izmjestiti s Male Place kontejnere na drugu 
lokaciju, a da sve funkcionira. 

Vijećnik Krešimir Blažević,dipl.ing., ukazao je na mogućnost ukopavanja kontejnera. 

Gradonačelnik, Darko Nekić, prof. odgovorio je da model postoji, ali da je Mala Placa 
nastala nasipavanjem i u tome je problem. Rupa kada se iskopa u zemlji, ta rupa se preko 
noći napuni morem, a slijedom toga to bi drastično podiglo cijenu. 

Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, 
slijedeću 

ODLUKU 

7 
 



8 
 

O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  
POSTAVLJANJU KOMUNALNE OPREME - ZELENI OTOCI 
(KLASA: 363-02/15-01/18, URBROJ: 2125-03/01-15-02) 

 
9. PRIJEDLOG ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE   
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom 2. rujna 2015. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 14. Rujna 2015., 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 11 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (11 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću 

 
ODLUKU 

O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE 
(KLASA: 363-02/14-01/30, URBROJ: 2125-03/01-15-18) 

 
Sjednica je zaključena u 18,15 sati. 

 

Pročelnica Odjela za lokalnu samoupravu                               Predsjednik Gradskog vijeća:  

i upravu:                   

Maja Matičić, mag.iur.                            Berislav Gržanić, oec. 

 


