ZAPISNIK
sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 07. prosinca
2016. godine u Malom Lošinju, V. Gortana 35, Palača Fritzy – Lošinjski muzej.
Sastavni dio ovog Zapisnika je tonski zapis i izglasovani tekstovi odluka i rješenja.
Započeto u 15,00 sati.
Nazočni: Anto Nedić - predsjednik, te vijećnici: Boris Badurina, Siniša Dakić Barichievich,
Dubravko Devčić, Branko Domac, Marijana Dragoslavić, Rudolg Ivković, Mario
Kamalić, Andrino Maglievaz, Milan Pejić, Danijel Pupovac, Ljiljana Rukonić, Luigi
Satalić, Elvis Živković.
Odsutna: Đurđica Šimičić.
Ostali: Ana Kučić – obnašateljica dužnosti gradonačelnika zamjenica gradonačelnika, Mirta
Lozančić – pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo, Tanja
Jović – pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno
planiranje i zaštitu okoliša, Ružica Baumgarten – pročelnica Ureda Grada i
upravljanja gradskom imovinom, Denis Popov – stručni suradnih u Upravnom odjelu
za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Tihomir Knezić
i Filip Šrajer – predstavnici URBING-a, te predstavnici medija.
Predsjednik gosp. Anto Nedić konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te otvara
sjednicu.
Predsjednik predlaže dnevni red.
Jednoglasno se prihvaća sljedeći
Dnevni red
- Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja;
- Verifikacija Zapisnika sa 29. (svečane) sjednice Gradskog vijeća Grada Malog
Lošinja;
- Aktualni sat;
- Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja;
1. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Malog Lošinja;
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnina k.č.br. 2078,
k.č.br. 2079 i k.č.br. 2080 k.o. Mali Lošinj – grad;
3. Prijedlog Odluke o stjecanju prava vlasništva na k.č.br. 2016 k.o. Mali Lošinj – grad;
4. Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra – izgradnja
biciklističke staze, šetnice i ostale infrastrukture, na predjelu Poljana;
5. Predstavljanje Plana provedbe PRLS modela upravljanja imovinom u vlasništvu Grada
Malog Lošinja.
Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada
Malog Lošinja.
Usvaja se Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.
Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik sa 29. (svečane) sjednice Gradskog vijeća
Grada Malog Lošinja.
Usvaja se Zapisnik sa 29. (svečane) sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

-2Vijećnička pitanja
1. Vijećnik Rudolf Ivković upoznao je prisutne da je razgovarao s lovcima u vezi alohtone
divljači i d aje nešto sasvim drugo prikazano na prošloj sjednici Gradskog vijeća, nego što je
na terenu. Njegov prijedlog je da se ukinu sva lovačka društva te da se postavi povjerenik
koji će se brinuti o alohtonoj divljači. Očito je da se koncesionari ne drže pravila i drugog.
Predlaže da se napravi tematska sjednica i to zajedno sa Gradom Cresom.
Odgovor je dala Ana Kučić, obnašateljica dužnosti gradonačelnika, da je na prošloj sjednici
sve istaknula, a i dostavljen je pismeni odgovor o svim poduzetim radnjama. spmenuli ste u
svom izlaganju da je situacija ozbiljna i da bez obzira što neki predstavnici lovozakupnika
ističu kako se vrši izlov, učestalo organiziraju hajke itd. međutim, i mi dobivamo informacije i
vidimo konkretno da je šteta nesaglediva. Znamo da lovostaja službeno i formalno nema, ne
bi ga trebalo biti, ali saznajemo s terena da se on provodi. To su ne službene informacije. Od
pojedinih koncesionara dobivamo pismena izvješća, koja su oni dužni dostavljati davaocu
koncesije, odnosno Županiji, a nama dostavljaju na znanje. Po tome možemo formalno pratiti
izlov. Ta je tema za nas uvijek aktualna. Nedavno, smo ikoristili priliku kada je tu bila
ministrica regionalnog razvoja, te smo ponovno aktualizirali tu temu i tražili da se divlje svinje
proglase štetočinom, budući da se ide u izradu novog zakona o otocima.
Slažem se da se odradi temtska sjednicfa i to zajdeno s Gradom Cresom, da se pozovu
mjerodavne institucije i ljede s terena koji bi svjedočili o tome što se provodi i ne provodi.
Predsjednik Gradskov ijeća Anto Nedić – kontaktirat će s predsjednikom Gradskog vijeća
Grada Cresa u vezi održavanja tematske sjednice – alohtona divljač.
Vijećnik Dubravko Devčić se zahvalio na odgovoru, ali smatra da se u zadnje vrijeme malo
toga poduzelo. udruga Lesa je organizirala odvjetnički ured koji je išao prema Županiji.
Održana su par sastanka. Od Županije tražimo da se divlje svinje proglase štetočinom. Tužili
smo županiju, ako bude trebalo ići ćemo i na Vrhovni sud.
Vijećnik Rudolf Ivković postavio je sljedeće pitanje:
- Kada bi se mogla održati tematska sjednica u vezi mora?
Odgovor je dao Anto Nedić, predsjednik Gradskog vijeća, da će se dogovoriti i sazvati što
prije tematsku sjednicu.
2. Vijećnik Branko Domac postavio je sljedeća pitanja:
- Upoznao je prisutne sa stanjem na dječjem igralištu na Zagazinjinama te je zamolio
komunalne službe da izađu na teren da vide u kojem je stanju igralište.
Odgovor je dala Ana Kučić, obnašateljica dužnosti gradonačelnika, da osoba koja je u
Gradu zadužena za održavanje dječjih igrališta, redovito obilazi igrališta i vrši popravke na
dječjim igralištima. Komunalno društvo redovito čisti. Moram apelirati na korisnike tih igrališta
da se ponekad s malo više pažnje odnose prema spravama na igralištu. Na žalost ponekad
se namjerno vrše nedolične radnje.
- Kada će se urediti cesta prema Domu zdravlja, jer ima udarnih rupa?
Odgovor je dala Ana Kučić, obnašateljica dužnosti gradonačelnika, da će se cesta srediti
početkom sljedeće godine, kada bude išlo redovito održavanje.
3. Predsjednik Vijeća Anto Nedić postavio je sljedeće pitanje:
- Budući da je Grad otkupio zemljište od Doma zdravlja i oni su bili dužni s tim sredstvima
izraditi dokumentaciju za lift u zgradi Doma zdravlja u Malom Lošinju, šta je u vezi toga?
Odgovor je dala Ana Kučić, obnašateljica dužnosti gradonačelnika, da se kao jedinica
lokalne samouprave nstojimo prilagođavati osobama s invaliditetom i sa smanjenom
pokretljivošću na različite načine. Kada se išlo u realizaciju projekta na Rukaviću, Grad je
otkupio jednu nekretninu. Dogovor je bio da Dom zdravlja s tim sredstvima izradi projektnu
dokumentaciju za lift u Domu zdravlja u Malom Lošinju. To se nije izrealiziralo. Dobili smo
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pokrenuti to pitanje. Ravnatelj Doma zdravlja nam je dao informaciju da su pomagala za
kretanje osoba sa smanjenom pokretljivošću na raspolaganju. ali to je privremeno rješenje.
Moramo vidjeti koji su njihovi planovi za sljedeću godinu i za dogledno vrijeme.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Luigi Satalić pročitao je
Zapisnik o radu istog.
RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA
Ad 1.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Filip Šrajer, predstavnik Urbinga,
izrađivača Plana.
U raspravi su sudjelovali Ljiljana Rukonić, Elvis Živković, Filip Šrajer, Andrino
Maglievaz, Branko Domac, Luigi Satalić, Anto Nedić, Ana Kučić, Boris Badurina, Rudolf
Ivković, Siniša Dakić Barichevich, Tanja Jović.
Predsjednik predlaže da se donese sljedeći Zaključak:
„1. Prihvaća se Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih VI. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Malog Lošinja.
2. Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja nalaže stručnim službama Grada Malog Lošinja da
se pristupi pripremi sve potrebne dokumentacije za izradu novog prostornog plana uređenja
Grada Malog Lošinja.“
te stavlja na glasovanje.
Sa 11 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa prihvaća se predloženi Zaključak.
Ad 2.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ružica Baumgarten, pročelnica
Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za
prodaju dijela nekretnina k.č.br. 2078, k.č.br. 2079 i k.č.br. 2080 sve k.o. Mali Lošinj-grad.
Sa Sa 11 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju
javnog natječaja za prodaju dijela nekretnina k.č.br. 2078, k.č.br. 2079 i k.č.br. 2080 sve k.o.
Mali Lošinj-grad.
(U trenutku glasovanja vijećnik Boris Badurina nije pbio prisutan)
Ad 3.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ružica Baumgarten, pročelnica
Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o stjecanju prava vlasništva na
k.č.br. 2016 k.o. Mali Lošinj – grad.
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o stjecanju prava vlasništva na k.č.br.
2016 k.o. Mali Lošinj – grad.
Ad 4.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, pročelnica Upravnog
odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Tanja Jović, Anto Nedić.
Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu
pomorskog dobra – izgradnja biciklističke staze, šetnice i ostale infrastrukture, na predjelu
Poljana.
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pomorskog dobra – izgradnja biciklističke staze, šetnice i ostale infrastrukture, na predjelu
Poljana.
Ad 5.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ružica Baumgarten, pročelnica
Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom.
U raspravi su sudjelovali Siniša Dakić Barichevich, Ružica Baumgarten, Elvis
Živković, Mario Kamalić, Anto Nedić.
Budući da se o predstavljanju Plana provedbe PRLS modela upravljanja imovinom u
vlasništvu Grada Malog Lošinja, ne glasuje, vijećnici su isti primili na znanje.

Dovršeno u 17,40 sati.

Zapisnik vodila:
Marijaluiza Perković

Predsjednik:
Anto Nedić, prof.

