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Z A P I S N I K 

25. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 25. veljače 2016. 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 25. sjednici Gradskog vijeća nazočno 11 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano 
odlučivati.  

Sjednici nisu nazočni: Rosanda Bilović, prof. (HDZ-HSP-HSU-HSS), Dean Orlić, 
struč.spec.oec. (SDP-HNS-HSLS), Milan Tomljanović, (SDP-HNS-HSLS), Mile Šojat (HSP AS). 
 
ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
 Vijećnik Tomislav Boras izrazio je nezadovoljstvo odgovorom dobivenim od Hrvatskih 
cesta d.o.o. 
 Vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing., osvrnuo se na svoju molbu izraženu na prošloj 
sjednici Gradskog vijeća da se po gradu uklone fašistički grafiti, uz napomenu da mu je isto 
obećano, pa postavlja pitanje zašto se to nije napravilo? 
 Gradonačelnik Darko Nekić, prof., istaknuo je da će vijećnik dobiti odgovor, u 
pisanom obliku, na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA  
 
           Vijećnik Davor Turkalj, upr. prav., naglasio je kako je prošao po gradu i mišljenja je 
da je dosta blatan, odnosno da ima dosta govana od pasa u samom centru koje treba 
počistiti. Vijećnik smatra da bi to trebalo napraviti komunalno poduzeće i da će dostaviti 
fotografije s navedenih lokacija. 
           Istaknuvši da je razumio pitanje gradonačelnik Darko Nekić, prof., je za slijedeću 
sjednicu najavio odgovor vezano uz stanje čistoće u samom centru grada, zamolivši vijećnika 
da dostavi fotografije s lokacija kako bi mogao upozoriti Komunalac da se navedeno počisti. 
           Vijećnik Anđelko Katalinić još jednom je ukazao na bazne stanice ukazavši na emisiju 
koja je neki dan bila na televiziji gdje je kazano da je u Hrvatskoj dozvoljeno 16 puta veća 
frekvencija nego u Kini. Sto metara od tih baznih stanica izazivaju karcinom. Opet 
napominjem i molim Gradsko vijeće i Gradonačelnika da pokušamo ne znam na koji način ili 
barem da se čuje naš glas da smo protiv toga jer se 5 baznih stanica odnosno antena nalaze 
na 10 metara od osnovne škole, a zračnom linijom 100 metara od dječjeg vrtića. 
           Gradonačelnik Darko Nekić, prof., suglasio se s tvrdnjom vijećnika da je odgovor što 
se tiče baznih stanica vijećniku dostavljen u 12. mjesecu i taj odgovor obuhvaćao je 
dokumentaciju koju smo dobili od HAKOM-a i ostalih nadležnih institucija. Naglasio je da se 
Grad može kretati u okviru zakonskih rješenja u RH. Jedino što se može još napraviti, a što 
bi bilo u našoj domeni je da naručimo neovisno vještačenje o trošku grada i da s tim 
vještačenjem upoznamo Gradsko vijeće i sve nadležne institucije. Svi se odašiljači nalaze na 
privatnim objektima i prema tome nama su i u tom dijelu mogućnosti ograničene. Sve 
institucije koje su nas obavijestile o tome tvrde da ti odašiljači ne izazivaju pojačana zračenja 
iznad onoga što je predviđeno zakonskim propisima u RH. Jedino što možemo napraviti je da 
angažiramo neovisni laboratorij koji će izmjeriti količine zračenja, pa eventualno ako bude 
odudarale od zakonskih rješenja možemo obavijestiti sve nadležne institucije. Mislim da smo 
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i prikupili ponude nakon vašeg pitanja i ako Vi inzistirate morati ćemo predvidjeti sredstva 
kako bi naručili vještačenje.  
 
           Vijećnik Krešimir Blažević, dipl.ing.,naglasio je da je na svoje ime, a vidim da je 
prošlo i preko urudžbenog u gradu dobio jedno pismo od dr. Tomislava Gregovića iz Zagreba, 
a predmet se odnosi na agresivno, protuzakonito i protupravno ponašanje predsjednika 
Gradskog vijeća Grada Senja Berislava Gržanića, oec. U nastavku sjednice osjećavši se 
pozvanim vijećnik je pročitao cijelo pismo koje se odnosi na piljenje lipe stare 200 godine u 
Ulici Višala, koja je bila ponos obitelji Gregović, smatrajući isto biocidom, kaznenim djelom.  
           U nastavku izlaganja vijećnik Blažević, dipl. ing. je ukazao na činjenicu da se u ovom 
gradu lako uzme pila i škare te se ruši i šiša po gradu tko što stigne i tko što umije, što ga 
smeta kao građanina, a još više kao šumara. Tako smo ostali bez crnike ispred Tri mornara, 
Koprivića ispred Košara, a o neodržavanju Nehaja u kojeg je uloženo milijun kuna da i ne 
govorim. Strategijom grada zacrtali smo si turizam kao pravac razvoja, čist i uredan grad, a 
to je sad napomenuo i kolega Davor Turkalj, grad bi trebao biti temelj toga. Senj ruku na 
srce to nije i o tome sam puno puta govorio. Hajdemo se ugledati na neke bliže i bliske 
sredine pa pogledajmo koliko oni ulažu u zelene površine i kako im gradovi izgledaju. 
Nemojmo misliti da je Senjska Draga sama od sebe onako prekrasno zelena, niti Alej, niti 
park na Artu. Sve je to zasluga rada i znanja ljudi koji su živjeli u našem gradu prije više od 
100 god. i koji su imali više svijesti i građanske kulture od nas koji danas tu živimo. 
           Gradonačelnik Darko Nekić, prof., kazao je da je gosp. Gregović predao svoje pismo 
na urudžbeni zapisnik, a s obzirom da je predano naslovljeno na gradonačelnika i na 
vijećnika tako je i dostavljeno. Što se tiče grada naše službe su reagirale na pismo i u onom 
okviru svojih nadležnosti koje se tiču javnih površina nisu utvrdile nikakve nepravilnosti. Što 
se tiče privatnih međusobnih odnosa to niti mogu, a niti žele rješavati gradske službe Grada 
Senja. U svezi zelenih površina i uklanjanja stabala neću se složiti s Vama u onom djelu da 
se to uklanja neplanski i na način kako ste spomenuli. Gospodarenje zelenim površinama 
provodi se sukladno planovima i ugovorima koje je Grad Senj potpisao s GKD Senj. Govorite 
o nekim gradovima u okolici dakle propustili ste spomenuti da ti gradovi imaju daleko veće 
proračune i naravno slijedom toga daleko više ulažu u zelene površine. Grad Senj ulaže nekih 
600.000,00 kn i to je nekakav limit naših mogućnosti. Crikvenica ulaže oko 3.500.000,00 kn, 
a Novi Vinodolski oko 1.500.000,00 – 2.000.000,00 kn. U nastavku gradonačelnik se osvrnuo 
i na famoznu lipu koju je i sam pogledao te kazao da je lipa u sredini bila potpuno trula i kao 
takva prijetila je sasvim sigurno opasnost da ugrozi ljude koji se tamo kreću.  
 
          Budući je prozvan predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec., naglasio je da 
je provedena ostavinska rasprava njegove obitelji u kojoj je njemu pripalo zemljište gdje je 
vlasnik i Berislav Gržanić i gosp. Tomislav Gregović i još par obitelji. Što se tiče ekocida, 
biocida, kriminalnog djela i zločina nad nedužnim drvetom, istaknuo je da to nije učinio on. 
Pozvao je vijećnika Blaževića da ukoliko misli da je u pravu, dođe na lice mjesta, smatrajući 
da treba poznavati zakon, budući zakon nalaže da se kanalizacija mora napraviti, gdje god je 
to moguće. U nastavku sjednice naglasio je kako kuću ne uređuje bez građevinske dozvole, i 
na činjenicu da ništa u ovom gradu neradi bez nje.  
U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (11 “ZA“), u predloženom tekstu, bez primjedbi, 
usvojilo zapisnik 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 17. prosinca 2015. 
godine KLASA: 021-05/15-01/09, URBROJ: 2125-03/01-15-02.  

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec., 
konstatirao je da je Odbor za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 25. 
sjednici održanoj  23. veljače 2016. godine razmatrao sve točke dnevnog reda i na iste dao 
pozitivna mišljenja KLASA: 021-05/16-02/01, URBROJ: 2125-03/01-16-03.  

U nastavku sjednice, uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, 
Vijeće je, jednoglasno (11 «ZA») u predloženom tekstu, usvojilo sljedeći  
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D N E V N I    R E D 
 
1. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 
SIJEČANJ - PROSINAC 2016. GODINE       
2. IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU GRADA SENJA   
3. STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SENJA 2015.-2020.      
4. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „CENTAR 
PLANINSKOG TURIZMA KRASNO“  
5. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. JABLANAC  
6. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU I 
KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA  
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI   
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE ZA 
ORGANIZACIJU, PROMIDŽBU I POSREDOVANJE U OBLASTI ŠPORTA ŠPORTSKA DVORANA 
ROBERT BARBIĆ-BELI  
9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT USTANOVE ZA 
UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA SPORTSKI OBJEKTI NEHAJ  
10. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 
2015. GODINU  
11. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 
PROSINAC 2015.  
12. INFORMACIJA O IZVJEŠĆU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU, PODRUČNI URED 
GOSPIĆ O OBAVLJENOJ REVIZIJI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA 
JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PODRUČJU LIČKO - 
SENJSKE ŽUPANIJE - GRAD SENJ OD 11. SIJEČNJA 2016. GODINE KLASA: 041-01/15-
10/9, URBROJ: 613-11-16-44 
 

Rasprava po točkama usvojenog dnevnog reda.  
 
1.PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 
SIJEČANJ - PROSINAC 2016. GODINE       
 

Predlagatelj predmetnog Programa rada Gradskog vijeća za 2016. godinu je 
gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na kolegiju, održanom 10. veljače 2016. godine. O 
predmetnom Prijedlogu programa raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 
23. veljače 2016., te je o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.  

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

Za raspravu se javio Anđelko Katalinić, predloživši da se sjednice Gradskog vijeća 
održavaju ponedjeljkom ili petkom.  

Javivši se za riječ gradonačelnik Nekić, prof., je istaknuo da će navedeno uzeti u 
razmatranje, uz napomenu da se program rada donosi za cijelu godinu, predloživši usvajanje 
istog u predloženom tekstu.     

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

PROGRAM RADA  
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2016. GODINE       

 (KLASA: 021-06/16-01/01, URBROJ: 2125-03/01-16-02) 
 
2. IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU GRADA SENJA   
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Predlagatelj Izvješća o stanju u prostoru je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao 
na kolegiju, održanom 27. siječnja 2016. O predmetnom Izvješću raspravljao je i Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise dana  23. veljače 2016., te je o istom Gradskom vijeću dao 
pozitivno mišljenje.  

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. 
Dodatna obrazloženja dao je Stipe Mudrovčić, dipl.ing., ravnatelj Zavoda za prostorno 
planiranje, razvoj i zaštitu okoliša Ličko- senjske županije, 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 (10 “ZA“, 1 „SUZDRŽAN), u predloženom tekstu, 
usvojilo, slijedeći  

Z A K L J U Č A K  
 (KLASA: 350-01/15-01/02, URBROJ: 2125-03/01-16-06) 

 
3. STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SENJA 2015.-2020.   
 

Predlagatelj Prijedloga strategije razvoja Grada Senja 2015.-20120. je gradonačelnik, 
koji je o istom raspravljao na kolegiju, održanom 27. siječnja 2016. O predmetnom 
Prijedlogu Strategije raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 23. veljače 
2016., te je o istom Gradskom vijeću dao pozitivno mišljenje.  

Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. 
Dodatna obrazloženja dali su Tania Reisinger viša savjetnica i Boris Babić savjetnik tvrtke 
Sense Consulting iz Zagreba u svojstvu predstavnika izrađivača, nakon čega je otvorena 
rasprava.    

Vijećnik Anđelko Katalinić, dali ste Vi u svojoj viziji predvidjeli izmještanje benzinske 
postaje u Senju koja se nalazi u centru grada? Radi se o stotinama tisuća litara goriva. 

Boris Babić, savjetnik tvrtke Sense Consulting napomenuo je da se to pitanje 
konkretno nije pojavilo u niti jednoj radionici, ali vjeruje da može biti riješeno kroz jedan 
obuhvatniji projekt o kojem se dosta raspravljalo, a to je rješenjem prometa u Gradu Senju, 
odnosno kompletno prometno rješenje i parkinga i sustava cesta koje idu kroz grad. 

U svom izlaganju gradonačelnik Darko Nekić,prof., je istaknuo kako je u Prijedlogu 
strategije potrebno izmijeniti neke tehničke podatke, koji su se mijenjali, obzirom na početak 
postupka izrade strategije u tablici 8. Razvojne potrebe i razvojna ograničenja - 
gospodarenje otpadom umjesto „lokaliteta Podgorje“ treba stajati poslovna zona Burnjak, u „ 
izgradnja objekta za građevinski otpad - prerada pomoću mobilnog postrojenja treba dodati 
„kompostane“ i brisati izgradnju pretovarne stanice, te u grafikonu 10. Plan provedbe 
investicija pod reciklažno dvorište umjesto navedene vrijednosti ulaganja (kn) u iznosu od 2. 
020.488,75 treba stajati iznos od 3.913.038,00 a u stavku „sanacija i zatvaranje odlagališta 
„Sveti Juraj“ umjesto navedene vrijednosti ulaganja od 30.000.000,00 kuna treba stajati 
20.000.000,00 kuna.   

Dorotea Prpić, mag.nov.oec., ravnateljica Ustanove za razvoj grada predložila je da se 
to riješi na način da se radi  o ispravci tehničke greške u samoj strategiji i da je konstatiramo 
današnjim zaključkom.  

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

STRATEGIJU  
RAZVOJA GRADA SENJA 2015.-2020. 

(KLASA: 351-03/15-01/01, URBROJ: 2125-03/01-16-16) 
 
 
4. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „CENTAR 
PLANINSKOG TURIZMA KRASNO“  
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Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom 

raspravljao na kolegiju, održanom 27. siječnja 2016. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 23. veljače 2016., te je o istom 
Gradskom vijeću dao 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 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja bez rasprave, većinom glasova (9 “ZA“, 1 „SUZDRŽAN“) u predloženom tekstu, 
usvojilo  

O D L U K U 
O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „CENTAR PLANINSKOG TURIZMA 

KRASNO“ 
(KLASA: 350-02/14-01/03, URBROJ: 2125-03/01-16-57) 

 
5. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. JABLANAC  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom 27. siječnja 2016. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 23. veljače 2016., te je o istom 
Gradskom vijeću dao 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 9 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (9 “ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću   
 

O D L U K U 
O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. JABLANAC 

(KLASA: 944-01/16-01/01, URBROJ: 2125-03/01-16-04) 
 
6. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU I 
KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom 27. siječnja 2016. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 23. veljače 2016., te je o istom 
Gradskom vijeću dao 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 9 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (9 “ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću   
 

O D L U K U 
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG 

PROSTORA 
 (KLASA: 372-03/16-01/01, URBROJ: 2125-03/01-16-02) 

 
 
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI   
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Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom 27. siječnja 2016. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 23. veljače 2016., te je o istom 
Gradskom vijeću dao 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 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (10 “ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću   
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 

(KLASA: 400-06/15-01/18, URBROJ: 2125-03/01-15-02) 
 

U nastavku sjednice Vijeće se, na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća, suglasilo da 
se predložene točke dnevnog reda pod toč. 8. i 9. objedine u raspravi.  
 
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE ZA 
ORGANIZACIJU, PROMIDŽBU I POSREDOVANJE U OBLASTI ŠPORTA ŠPORTSKA DVORANA 
ROBERT BARBIĆ-BELI  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom 17. veljače 2016. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 23. veljače 2016., te je o istom 
Gradskom vijeću dao 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 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (10 “ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeću   
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE ZA ORGANIZACIJU, PROMIDŽBU I 

POSREDOVANJE U OBLASTI ŠPORTA ŠPORTSKA DVORANA ROBERT BARBIĆ-BELI 
(KLASA: 620-01/16-01/01, URBROJ: 2125-03/01-16-02) 

 
9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT USTANOVE ZA 
UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA SPORTSKI OBJEKTI NEHAJ  
 

Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik, koji je o istom 
raspravljao na kolegiju, održanom 17. veljače 2016. O predmetnom Prijedlogu odluke 
raspravljao je i Odbor za Statut, Poslovnik i propise dana 23. veljače 2016., te je o istom 
Gradskom vijeću dao 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 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja bez rasprave, jednoglasno (10 “ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 021-03/16-01/01, URBROJ: 2125-03/01-16-02) 

 
10. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 
2015. GODINU  
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Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 

kolegiju, održanom 17. veljače 2016. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je i Odbor 
za Statut, Poslovnik i propise dana 23. veljače 2016., te je o istom Gradskom vijeću dao 
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 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (10 “ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo, slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 934-01/16-01/01, URBROJ: 2125-03/01-16-04) 

 
11. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 
PROSINAC 2015.  

 
Podnositelj predmetnog Izvješća je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 

kolegiju, održanom 17. veljače 2016. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je i Odbor 
za Statut, Poslovnik i propise dana 23. veljače 2016., te je o istom Gradskom vijeću dao 
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 10 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog 

obrazloženja bez rasprave, većinom glasova (9 “ZA“, 1 „SUZDRŽAN), u predloženom tekstu, 
usvojilo, slijedeći 

Z A K L J U Č A K 
(KLASA: 406-01/16-01/03, URBROJ: 2125-03/01-16-03) 

 
12. INFORMACIJA O IZVJEŠĆU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU, PODRUČNI URED 
GOSPIĆ O OBAVLJENOJ REVIZIJI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA 
JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PODRUČJU LIČKO - 
SENJSKE ŽUPANIJE - GRAD SENJ OD 11. SIJEČNJA 2016. GODINE KLASA: 041-01/15-
10/9, URBROJ: 613-11-16-44 
 

Podnositelj predmetne Informacije je gradonačelnik, koji je o istom raspravljao na 
kolegiju, održanom 20. siječnja 2016. O predmetnoj Informaciji raspravljao je i Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise dana 23. veljače 2016., te je o istom Gradskom vijeću dao 
pozitivno mišljenje.  

Uvodno obrazloženje u ime podnositelja podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., 
nakon čega je Vijeće završilo sa sjednicom, budući je predmetna Informacija zadnja točka 
dnevnog reda.   

Sjednica je zaključena u 18,30 sati. 

 

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

 

 


