
ZAPISNIK 
 
s 25. (elektroničke) sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 04.  

svibnja 2020. godine u Malom Lošinju. 
Sastavni dio ovog Zapisnika je tonski zapis. 

 
Započeto u 15,00 sati. 
 
Nazočni: Elvis Živković - predsjednik, te vijećnici: Siniša Dakić Barichievich, Dubravko   
    Devčić, Branko Domac, Marijana Dragoslavić, Luka Kačinari, Mario Kamalić,  
    Andrino Maglievaz, Ivica Martuslović, Dejan Nekić, Luigi Satalić, Đurđica Šimičić,  
    Marlen Vlašić, Biljana Vojniković, Aleksandra Volarić Magazin. 
 
Ostali: Ana Kučić – gradonačelnica, Anto Nedić – zamjenik gradonačelnice, Miroslav Čović –  
 pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Tanja Jović – voditeljica Odsjeka za 
 urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom, Marina 
 Žunić Grbčić – savjetnica za gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnica 
 voditeljice, Martina Krajina Mršo – predstojnica Ureda gradonačelnice. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Elvis Živković konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, 
te otvara sjednicu. 
 Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Malog Lošinja. 
Usvaja se Zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 
 Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 4. izvanredne (elektroničke) sjednice 
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 
Usvaja se Zapisnik s 4. izvanredne (elektroničke) sjednice Gradskog vijeća Grada Malog 
Lošinja. 
 Predsjednik je pročitao prijedlog dnevnog reda, te poziva predlagatelja vijećnika 
Dubravka Devčića da ako ima potrebu dati dodatno obrazloženje. 
Predlagatelj vijećnik Dubravko Devčić ukratko je dao dodatno obrazloženje vezano za dnevni 
red. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Luigi Satalić pročitao je 
Zapisnik o radu istog. 
 Predsjednik Gradskog vijeća poziva gradonačelnicu Anu Kučić da da svoje mišljenje 
u vezi predloženog dnevnog reda. 
Gradonačelnica Ana Kučić osvrnula se na predloženi dnevni red te je predložila da se sve 
navedene predložene odluke isključe s dnevnog reda. 
 Predlagatelj vijećnik Dubravko Devčić očitovao se na prijedlog gradonačelnice, te je 
naveo da je došlo do kršenja Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, do kršenja 
Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi članak 34 i do kršenja Ustava članak 132. 
 Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog da se predložene točke izostave s dnevnog 
reda: 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o  
  izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu  
  gradskih površina Grada Malog Lošinja; 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o izmjeni  
  i dopuni Odluke o porezima Grada Malog Lošinja;   
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o  
  vrijednosti boda komunalne naknade (B); 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o  
  izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi; 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o izmjeni  
  i dopuni Odluke o davanju gradskih stanova i stambenih prostora u najam; 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o izmjeni  
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  i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja; 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o izmjeni  
  i dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u  
  kampu na području Grada Malog Lošinja; 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o izmjeni  
  i dopuni Pravilnika o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za poljoprivredu, obrt,  
  malo i srednje poduzetništvo; 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o  
  mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poljoprivredu Grada Malog Lošinja za  
  vrijeme epidemije bolesti COVID-19; 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o  
  mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Malog Lošinja za  
  vrijeme epidemije bolesti COVID-19; 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o  
  mjerama za ublažavanje negativnih posljedica građanima Grada Malog Lošinja u privatnom  
  najmu stana za vrijeme epidemije bolesti COVID-19; 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o  
  mjerama za ublažavanje negativnih posljedica udrugama koje se bave društvenim  
  djelatnostima na području Grada Malog Lošinja za vrijeme epidemije bolesti COVID-19; 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o  
  donošenju prvog rebalansa Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu; 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o  
  smanjenju cijena komunalnih usluga, vodoopskrbe i odvodnje za vrijeme epidemije bolesti  
  COVID-19; 
- S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ iz dnevnog reda izostavlja se Prijedlog Odluke o  
  smanjenju naknade koje su prihod Primorsko-goranske županije. 
 
 Predsjednik konstatira da dnevni red nije izglasan i da automatizmom se više nema 
uvjeta, odnosno da se sjednica Gradskog vijeća ne može nastaviti. 
 
 
Dovršeno u 16,50 sati. 
 
 
Zapisnik vodila:       Predsjednik Vijeća: 
Marijaluiza Perković       Elvis Živković 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPISNIK 
 
s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 29. svibnja 2020. 

godine u Malom Lošinju, Riva lošinjskih kapetana 13, Muzej Apoksiomena. 
 Sastavni dio ovog Zapisnika je tonski zapis i izglasovani tekstovi odluka i rješenja. 
 
Započeto u 13,00 sati. 
 
Nazočni: Elvis Živković - predsjednik, te vijećnici: Siniša Dakić Barichievich, Dubravko  
    Devčić, Branko Domac, Marijana Dragoslavić, Luka Kačinari, Mario Kamalić,  
    Andrino Maglievaz, Ivica Martuslović, Dejan Nekić, Luigi Satalić, Đurđica Šimičić,  
    Marlen Vlašić, Biljana Vojniković, Aleksandra Volarić Magazin. 
 
Ostali: Ana Kučić – gradonačelnica, Anto Nedić – zamjenik gradonačelnice, Tanja Jović –  
 voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom  
 imovinom, Ivka Matošević – voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i  
 EU projekte, Marina Žunić Grbčić – savjetnica za gradnju i imovinsko pravne poslove  

– pomoćnica voditeljice, Darija Pino – viša stručna suradnica za proračun, financije i  
računovodstvo, Neven Kruljac - član uprave Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. i  
Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., Dejan Ćormarković – direktor Elektro- 
vode d.o.o., Daniel Kljaić – član uprave Lošinj usluga d.o.o., Mirko Kajkara –  
zapovjednik JVP Grada Malog Lošinja, Zrinka Ettinger Starčić – ravnateljica 
Lošinjskog muzeja, Martina Lipovac – ravnateljica PUO Mali Lošinj, Armida Vlašić –  
ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice, Melita Muškardin – ravnateljica Dječjeg  
vrtića Cvrčak, Dalibor Cvitković – direktor TZ Grada Malog Lošinja, te predstavnici  
medija. 

 
 
 Predsjednik gosp. Elvis Živković konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te otvara 
sjednicu. 

Predsjednik predlaže dnevni red. 
Jednoglasno se prihvaća sljedeći 

 
 

D n e v n i r e d 
 
 

- Verifikacija Zapisnika s 25. (elektroničke) sjednice Gradskog vijeća Grada Malog  
  Lošinja; 
- Aktualni sat; 
- Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja; 
 
1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. 

  godinu; 
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu; 
3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.  
    godinu; 

         4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za  
      2019. godinu; 
         5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju; 
         6. Prijedlog Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko – rekreacijskog  
  centra R1-3 (UPU-6); 
         7. Prijedlog Odluka o izradi izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Čikat  
  (UPU 13); 
         8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i   



- 2 - 
 
  članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog  
  Lošinja za 2020.godinu; 
         9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog  
             otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje 
   nepropisnog odbacivanja otpada u 2019. godini; 

10. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u  
      2020. godini; 
11. Prijedlog Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje  
      trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima  
      neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2020.  
      godinu; 
12. Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja za  
      2020. godinu; 
13. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu  
      Grada Malog Lošinja; 
14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne  
      infrastrukture – k.č.br. 796/2 k.o. Mali Lošinj-grad; 
15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne  
      infrastrukture – k.č.br. 3584/3,1021 i 1022, sve k.o. Mali Lošinj-grad; 

    16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i  
    dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić  
    Cvrčak, Mali Lošinj; 

17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Grada  
      Malog Lošinja; 
18. Izvješće o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja  
      do 31. prosinca 2019. godine; 
19. Izvješće o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01.  
      srpnja do 31. prosinca 2019. godine; 
20. Izvješće o radu Elektro-vode d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca  
      2019. godine; 
21. Izvješće o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca  
      2019. godine; 
22. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj, za razdoblje od 01.  
      srpnja do 31. prosinca 2019. godine; 
23. Izvješće o radu Lošinjskog muzeja, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca  
      2019. godine; 
24. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta, za razdoblje od 01. srpnja do 31.  
      prosinca 2019. godine;  
25. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca  
      2019. godine; 
26. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice, za razdoblje od 01. srpnja do 31.  
      prosinca 2019. godine; 
27. Izvješće o radu Turističke zajednice, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca  
      2019. godine;  
28. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019.  
      godine. 

 
 
Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 25. (elektroničke) sjednice Gradskog vijeća 

Grada Malog Lošinja. 
Vijećnik Dubravko Devčić dao je primjedbu da u Zapisniku treba dodati, da kad se 

očitao na prijedlog gradonačelnice, da je naveo da je došlo do kršenja Poslovnika Gradskog  
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vijeća Grada Malog Lošinja, do kršenja Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi 

članka 34. i do kršenja Ustava članka 132. 
Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća stavit će se na usvajanje Zapisnik s 25. sjednice 

Gradskog vijeća s dodanom primjedbom vijećnika Dubravka Devčića. 
 

Vijećnička pitanja 
 
1. Vijećnik Branko Domac postavio je sljedeća pitanja: 
- Zanima ga gdje i kada će se postaviti kamere za promatranje kontejnera? Kolike će biti 
kazne za postavljanje otpada izvan kontejnera? Predlaže da kazne budu rigorozne. 
   Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica, da se u ovom proteklom vremenu dosta o 
tome razgovaralo. U trenutku kada još uvijek nisu uveli naplatu za otvaranje polupodzemnih 
spremnika i kontejnera, da se u velikom dijelu radi o neodgovornosti malobrojnih građana na 
području Grada Malog Lošinja. Imaju određene teorije o razlozima zašto do toga dolazi, ali 
definitivno ovim koracima koji su sada pred njima, to su nekakve kaznene prekršajne 
odredbe koje su dozvoljene propisima, a i videonadzor koji je najavljivan ranije. Imali su veliki 
projekt, ukupno 200 kamera, koji su bili kandidirali za financiranje sredstava, ali nije prošao. 
Oni ga svejedno realiziraju, samo u fazama, koliko bude financijskih sredstava. Za početak 
kreću s pet kamera na pet lokacija. Bit će puno punktova. Ovih prvih pet bit će postavljene na 
punktove koji su najfrekventniji. Znamo da kad netko nesavjesno odloži otpad pored 
kontejnera, dovoljna je jedna mala vrećica koju onda razvuku galebovi i neke ostale domaće 
životinje, pa izgleda jako ružno, bez obzira u bilo kojem godišnjem dobu se nalazili, da li u 
turističkoj sezoni ili izvan nje. S obzirom da smo sada u onoj fazi kada izlazimo iz pandemije 
koronavirusa, pa ne možemo držati odgovornima sve one ljude koji nam dolaze iz vana, da 
je postalo svima jasno da se radi o građanima Grada Malog Lošinja, koji su u vrlo malom 
postotku, koji se ne drže onih propisa i pravila ponašanja i time na neki način daju lošu sliku i 
poruku svim onim građanima koji odgovorno postupaju kako prema sebi i tako prema ovom 
Gradu.    
 
- Ukazuje na problem suhih grana uz prometnice na području Grada, a koje su ostavile 
Hrvatske ceste kada su čistili, rezale grane sa stabala. Moli da se uputi dopis prema 
Hrvatskim cestama da pokupe te grane, jer su opasnost, odnosno na takav način je 
povećana mogućnost za požar. 
      Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica, da su odmah kontaktirali hrvatske ceste, 
odnosno Županijsku upravu za ceste koja ima ugovor s izvođačem i imaju četverogodišnji 
okvirni sporazum za održavanje takvih situacija. Oni su odmah zaustavili takav postupak. 
Priznali su da je neprimjereno takvo postupanje, da su trebali s nekom drugom vrstom 
strojeva pristupiti, sanirati, očistiti  to područje. Skrenuli su im pozornost da to treba i pokupiti, 
ali su u očekivanju nekakvog odgovora. Sami su krenuli s komunalnom službom. Za sada s 
njihove strane još nisu dobili odgovor. to predstavlja veliku opasnost i u koliko ne pristupe 
čišćenju, Grad , odnosno komunalno društvo će reagirati, ako i uvijek do sada, sanirat će, 
očistiti i odnijeti ono što nije propisno zbrinuto. Grad uvijek nekoga angažira i u konačnici 
snosi troškove. Sada će pokušati i vidjeti s Cestama da im taj račun pošalje i da oni pokriju 
troškove. 
 
 
2. Vijećnik Ivica Martuslović postavio je sljedeća pitanja: 
- Zahvaljuje svim operativcima CZ GML koji su radili na terenu za vrijeme COVID-19. Iz 
Proračuna se izdvaja cca 40.000,00 kn. Zanima ga zašto se nisu radile edukacije? Gdje su 
ta sredstva iz Proračuna utrošena? Zašto operativci nisu imali prepoznatljivu opremu na 
terenu? 
   Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica, da imaju izvrsnu ekipu. Dečki i svi oni članovi 
Civilne zaštite koji su po službenoj dužnosti na tom popisu vrlo su odgovorno pristupili cijeloj  
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toj situaciji. Oni su bili ti koji su bili prva fronta i prvi na fronti za uvođenje discipline kod svih 
nas. U tome su odradili izvrstan posao i olakšali svim onim drugim osobama, pa i Policiji, 
Vatrogascima, DVD-ovima i drugim nadležnim službama. 
Edukacija se provodi kada je to određeno. Kroz zakonske odredbe se to propisuje iz godine 
u godinu i provode u nadi da se to nikada neće morati aktivirati. međutim, ove godine se to 
dogodilo. Iskoristili smo sve ono što smo od opreme nabavljali tijekom ranijih godina. to je 
bilo oko 30 prsluka i zaštitne opreme koja je bila na dispoziciji. Neki dečki su je odmah od 
početka, a neki kasnije počeli koristiti, neki su je nosili, a neki nisu. Amblem Grada Malog 
Lošinja nije bio presudan, bilo im je bitno da ih ljudi detektiraju i vide na terenu. Neke 
edukacije su odrađene na kojima su članovi Civilne postrojbe bili, ali isto tako mora se 
istaknuti da je bilo još nekih na koje su ih pozivali, ali se nisu odazvali. Zadnja koja je bila 
obaviješteni su svi članovi Postrojbe. Bilo ih je zainteresirano osam, ali kad se organizirao 
prijevoz i na sam dan odlaska, došlo ih he samo četiri. Bilo je i takvih problema. Do sada nije 
bilo potrebe da kod njih kao pojedinaca, kao i kod nas, u tolikoj mjeri probuđena svijest što to 
znači. sigurno nam je ova epidemija, odnosno pandemija, pomogla da taj dio dovedemo do 
reda, pa isto tako i financijska sredstva koja se izdvajaju, koja će se isto dodjeljivati onim 
članovima koji su bili aktivirani. Osoba zadužena za to u Gradu sa zapovjednikom Postrojbe 
CZ, ovih su dana preuzeli sve obrasce koje moraju ispuniti. Kao JLS, kao i druge JLS, imaju 
pravo iskoristiti i okrenuli su se prema  izvorima financiranja, prema Europi koja će pokriti 
određeni dio ili sve troškove koje su imali u ovom periodu. Tako da će i članovi dobiti, kao što 
je i potrebno, određenu naknadu.   
 
- Traži da mu se pismeno dostavi ispis novčanih transakcija Grada Malog Lošinja, uplate-
isplate od 01.06.2019. do danas. 
 
- Dao je primjedbu da nije dobio odgovor na postavljeno vijećničko pitanje na 23. sjednici 
Gradskog vijeća u vezi stambene zgrade Peškera, Cres. 
 
 
3. Vijećnica Đurđica Šimičić postavila je sljedeće pitanje: 
- Zašto još nisu uspostavljene sve autobusne linije iz Rijeke prema Lošinju? Ovim putem 
apelira da se vrate sve autobusne linije prema Lošinju i da naši građani imaju tu uslugu u 
potpunosti ispunjenu. 
   Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica, da nakon što su mjere restrikcije počele s 
popuštanjem počeli su se normalizirati svi kontakti i redovne linije, kao trajektne, tako i 
kopnene, autobusne, cestovne. Obraćali su se nadležnim službama i uspostavili kontakt i 
usmeni i pismeni s tvrtkom. Dobili su, nažalost, jedan poražavajući odgovor unazad nekoliko 
dana. Sada je na snazi jedna linija na dan. Molili su ih da vrate sve one linije koje su 
uredovno prometovale na našim područjima, povezivale naše otočje s Rijekom i Zagrebom. 
Međutim, dobili su odgovor kako zbog svih ovih elemenata i zbog načina korištenja, je se i u 
autobusima trebaju poštivati određene epidemiološke mjere koje su i dalje na snazi, te da je 
to nešto što kod navedenog autobusera stvara određene gubitke i stvaralo je. Što je nekakva 
sudbina koja je istovjetna i s ostalim autobuserima, kao i s drugim gospodarskim subjektima. 
Ponovno su se obratili Arrivi  uz traženja. Obratili su se i nadležnim ministarstvima 
zaduženim za promet. U nadi da će dobiti pozitivan odgovor i da se to neće rastegnuti kroz 
neko vrijeme, već da će se dolaskom i najavom gostiju ta linija popuniti. 
 
 
4. Vijećnik Siniša Dakić Barichievich postavio je sljedeće pitanje: 
- Situacija na plaži Rovenska u Velom Lošinju i na šetnici koja ide od Hotela Punta prema 
Malom Lošinju je jako loša. Plaža je u rasulu, a šetnica izgleda isto loše, zbog radova koji su 
na Hotelu Punta. Žao mu je da radovi nisu izvedeni u rokovima. zanima ga što Grad može  
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napraviti u oba ta dva slučaja da što prije dočekamo prve goste s uređenom plažom i 
šetnicom? 
   Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica, da se krajem sezone, odnosno početkom ove 
godine opetovano ukazali na veliki problem svih ovih godina prema nadležnoj tvrtki 
Jadranka, na području Rovenske. Tražili su da se uključe i da konačno tu plažu privedu 
namjeni, odnosno da se uredi, s obzirom da nema osnovne uvjete i obzirom da je jedina 
prava plaža na području Velog Lošinja kojoj gravitiraju, gotovo, svi stanovnici Velog Lošinja i 
gosti. Imamo i bolničku plažu, ali je pod koncesijskim odobrenjem i s obzirom na poziciju, 
lokaciju i izloženosti svim uvjetima i vjetru, koliko god se ulaže uvijek je potrebna svojevrsna 
dohrana. To je plaža koja će doći u sljedećem koraku na red. Prvo je Rovenska. Taman prije 
korone su s predstavnikom vlasnika obišli cjelokupni teren i utvrdili i dali jasne upute da se 
sanira, odnese, odreže stara oprema koja mora ići u rezalište. Dobili su odgovor unazad 
nekoliko dana kako oni od toga plana nisu odustali, samo ih je korona i zatvaranje usporilo. 
Kako je Grad započeo s pripremama za ono što može očekivati u narednom periodu, isto 
tako se obratio i njima, u nadi da će i oni nastaviti ono što su naumili prije cijele ove situacije. 
Od njih su dobili pozitivan odgovor da će ukloniti sve ono što je definirano da se treba 
ukloniti. Pokušat će sanirati krov na jednom objektu, kako bi to stanje bilo primjereno za 
korištenje, a s ostalim koracima koje su oni naveli, navodno bi trebali krenuti na jesen.  
   Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom, da je prije dva, tri dana razgovarala s HEP-om, kod njih 
je podizvođač, odnosno izvođač za polaganje kabela u toj šetnici DOMENI, tvrtka iz Matulja i 
oni će ovih dana položiti još kabela vezano za Hotel Puntu i nakon toga ide uređenje tog 
partera. Sve bi to moralo biti gotovo do 15.06. 
 
 
5. Vijećnik Dejan Nekić postavio je sljedeće pitanje: 
- Da li se planiraju radovi na uređenju plaže Bojčić nakon sezone? Da li se prije sezone 
planiraju postaviti WC-i? 
   Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica, da je uređenje plaže Bojčić bilo u planu prije 
cijele ove situacije. Bilo je u planu da se dovede u red prije turističke sezone, bila je u planu 
nabavka jednog sanitarnog čvora. Osim tuša kojeg se mora osposobiti, treba urediti stazice i 
šetnicu i druge zahvate koji su bili planirani Proračunom. Samo zbog ove situacije je to sve 
skupa odgođeno za jesen. U pripremi za sljedeću sezonu 2021. definirano je sve s gđom 
Jović. 
 
 
6. Vijećnik Luka Kačinari postavio je sljedeća pitanja: 
- Koliko Grad Mali Lošinj ima ugovora o pravnom zastupanju i u kolikim iznosima? Moli 
pismeni odgovor. 
 
- Da li postoje naznake kada bi se moglo krenuti u realizaciju projekta cesta Veli Lošinj – Mali 
Lošinj? 
   Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica, da se krajem prošle godine krenulo s 
postupkom izvlaštenja na toj dionici. Budno prate cijelu tu situaciju, željeli bi da se ona uklopi 
u projekt aglomeracije koji se mora dogoditi na tom potezu. Odmah im je bilo jasno da se to 
neće desiti paralelno, ali faza za fazom da barem slijedi prvi dio aglomeracije, a nakon toga 
ide realizacija rekonstrukcije te prometnice zajedno s biciklističkom stazom. Izvlaštenje je 
krenulo unazad nekoliko mjeseci. Situacija s koronom je i na to imala određene posljedice, 
međutim, nastavlja se dalje.  
 
 
7. Vijećnica Biljana Vojniković postavila je sljedeća pitanja: 
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- Budući da je teren gdje je bilo dječje igralište u Svetom Jakovu prodan i uklonjene su sve 
sprave za igranje, hoće li se naći druga lokacija i postaviti sve sprave za igranje? 
   Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica, da koliko ona ima informaciju nikakvo 
zemljište nije prodano. Igrala koja su tamo bila postavljena već od prije su postavljena uz 
suglasnost privatnih vlasnika na jednom dijelu privatne lokacije. Nikakvo raspolaganje 
nekretninama i zemljištem se tamo nije dogodilo u ovom periodu. Na zahtjev svih mještana i 
stanara onih zgrada, uz suglasnost nadležnog mjesnog odbora i stanara da tamo bude 
dječje igralište postavila su se igrala. Ne zna što se točno dogodilo, ali su joj rekli da je jedna 
sprava otuđena, nitko je nije micao na drugu lokaciju. S obzirom da je otuđena dobila je 
informaciju da bi trebalo nabaviti novu. Njezin odgovor je bio da se treba vidjeti što se 
dogodilo, da treba prijaviti da se dogodio prekršaj nepoznatog počinitelja. Nikakvog 
raspolaganja nekretnina nije bilo, nije se pomicalo pojedine sprave, pogotovo ka se radi o 
tako malim mjestima i po zahtjevima mjesnih odbora i tamošnjih stanara.   
 
- Kada će kanalizacija na Unijama biti završena i hoće li biti na vrijeme i prema projektu od 
pročišćivača pa na dalje, budući da su sredstva potrošena a od Europske unije su? 
   Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica, da ne bi baš rekla da je to tako. Hrvatske vode 
i nadležne institucije ih prate i u svojim proračunima izdvajaju određena financijska sredstva 
koja pomažu, uz financiranje komunalnog društva, Grada i svih ostalih zainteresiranih 
strana.. Tako je to slučaj i na Unijama. Radovi su u toku, direktor je bio i u četvrtak, 
četvrtkom su tamo koordinacije. Ona je s predsjednikom Mjesnog odbora i drugim 
stanovnicima otoka Unije u kontaktu. Pored onoga što je predviđeno projektom, došlo je do 
nekih izmjena i dopuna u smislu tehničkih dijelova, gdje se pokušalo naći neke uštede s 
obzirom na ovu situaciju, jer će imati financijskih reperkusija i na institucije koje ih prate u 
realizaciji takvih projekata. Pa se gledalo kako olakšati financijsku konstrukciju. Kada se radi 
na malim otocima donese se cijela građevinska infrastruktura , te je to prilika da se poprave i 
neke druge stvari, sanira neki zidić, poploča neka stazica. To je i bio njihov plan da pored 
onog što je predviđeno projektom da se još izvrši sanacija, betoniranje nekih drugih dijelova 
koji su mještanima i građanima na tom području bitni. Sve što je predviđeno projektom će se 
realizirati. Zamolit će direktora da on tehnički i stručno, a i konkretno kaže o rokovima i 
financijama.    
   Odgovor je dao Neven Kruljac, član Uprave Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., da 
nisu sredstva od Europske unije. Europska unija kroz sustav financiranja ruralnog razvoja 
daje do 7.000.000,00 kn za neku cjelinu. Ilovik je koštao oko 12.000.000,00 kn, Unije je 
procjena oko 30-tak milijuna kn vrijednost cijele investicije. Sada grade prvu fazu, krenuli su 
vlastitim sredstvima i sredstvima Hrvatskih voda. Prije dva dana je bio rebalans u Hrvatskim 
vodama, pa su im povećali iznos za sufinanciranje, tako da će taj projekt do ljeta odraditi u 
onoj cjelini u kojoj su planirali. to znači da će osposobiti uređaj, crpnu stanicu da može 
kontrolirano ispuštati otpadnu vodu. Mora se znati da tamo po ljeti ljudi čekaju da padne kiša 
pa da isprazne septičke jame po ulicama. Tako da ovo što rade je sigurno veliki napredak. Iz 
desalinizatora će se opskrbiti kuće koje se nalaze uz njihovu mrežu s vodom. Do 15.06. 
radovi koji će se urediti: hodni dio koji je najfrekventniji od rive prema restoranu, prema plaži, 
a ostat će im još potporni zid i sama crpna stanica i uređaj u zoni koja nije toliko frekventna. 
to bi napravili do 15.07. 
 
 
8. Vijećnik Dubravko Devčić postavio je sljedeća pitanja: 
- Dao je primjedbu da nije dobio odgovor na postavljeno vijećničko pitanje na 24. sjednici 
Gradskog vijeća, da li Županijska lučka uprava uplaćuje Gradu 30% od naplaćene naknade 
za vezove, kolika su to točno sredstva i u što su uplaćena? 
 
- Imaju informaciju da se bale s miješanom plastikom zakapaju na smetlištu u rupu mimo 
svih pravila i propisa, zašto se to radi?  
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   Odgovor je dao Neven Kruljac, član Uprave Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., da do 
sada plastiku koju su skupljali odvajali su dosta na primitivan način. Ljudi bi raširili po podu, 
pa bi određene frakcije plastike skupljali na mjesto i to bi se baliralo. Problem im je što u 
sezoni na taj način nisu mogli svu količinu koja dolazi obraditi u tom istom trenutku. Planirana 
je sortirnica kao veliki objekt s opremom. Grad se natječe za taj natječaj. Krajem prošle 
godine nabavili su jednu pokretnu traku, malu sortirnicu, koja uvelike pomaže da bi se te 
količine sustavno obrađivale. Nakupila se velika količina, došla je pandemija, kad su nabavili 
stroj i kada su pokušali vrtiti tu plastiku koja je stajala godinu dana, na žalost kako to nije 
čista plastika više nije bila za obradu. Određena količina plastike je završila u deponij, a ono 
što sada uspijevaju s ovim načinom, trakom za sortiranje i automatskom prešom, sve količine 
koje sada dolaze se sufticilno obrađuju i ne stvaraju se zalihe. Tako bi trebalo biti i u sezoni.   
 
- Kanalizacija Ilovik završena je u 4. mjesecu prošle godine, pročišćivač nije napravljen po 
projektu, napravljen je bajpas oko kućice gdje je trebao biti pročišćivač. Kanalizacija se 
izlijeva u more. Plaže koje su do tada bile čiste su zagađene. Prošle godine je bio cijeli niz 
prijava od domaćih do gostiju na Iloviku  s medicinskim problemima. Zašto je to tako, zašto 
nije napravljen pročišćivač kao što je trebalo biti po projektu? Grad je kao provodio analize 
koje su bile dobre. Međutim, oni su im doskočili, imaju privatnog investitora izvana, 
Ilovčanina  koji je financirao njihove analize. Svaka dva tjedna su se uzimali uzorci o pokazali 
su drastično zagađenje na području Ilovika i plaža Ilovika.  
U sklopu toga izvođač Elektro-voda materijal od iskopa, bilo je dogovoreno da se koristi za 
posteljicu itd., su stavili na tadašnje igralište i trebali su ga iskoristiti. Međutim, materijal se 
nabavlja iz Zadra, a ovaj materijal je i dan danas ostao tamo na području igrališta. Cijevi od 
vodovoda i dan danas stoje po Iloviku. Mjesni odbor je u više navrata tražio i molio da se po 
tom pitanju poduzme nešto, međutim nije ništa poduzeto.  
   Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica, da osim dopisa koje su dobili od mještana, 
koje je i Grad zaprimio kao nekakve pritužbe i iznošenje činjeničnog stanja s njihove strane, 
voljela bi da su isto tako imali odgovore koji su od strane Grada i komunalnog društva išli 
prema njima. K tome je bilo više sastanaka i jedan veliki zbor građana na kojem je ona 
zajedno s direktorom Kruljcem, s predstavnicima izvođača radova, prije ove cjelokupne 
situacije, izložili o čemu se radi, zašto je došlo do tih nekih situacija. Ovaj dio za koji ste rekli 
da su najljepše plaže zagađene s ovim projektom, da je Grad na neki način uzrokovao 
određene medicinske probleme, da je Grad kao proveo nekakvu analizu, malo bi se odmakla 
od tih površnih tvrdnji, jer se projekt takvog tipa ne radi kao „ti“, već postoje određene 
procedure, postoje određene studije koje je investitor dužan ishodovati. Njima kao Gradu, 
svima njima i vama vijećnicima, prema svim projektima, odnosno prije svega im je važno da 
nimalo ne ugroze one posebnosti i vrijednosti koje imamo sada, nego da podignu kvalitetu 
razine života iznad one koja danas postoji, a to je ako nema kanalizacije, ako nema vode, 
zato se išlo u izvođenje infrastrukture vodoopskrbe, odvodnje i svega ostalog, ali ne pod 
cijenu ugrožavanja zaštite okoliša, plaža i svih ostalih resursa. Direktor je tom prilikom 
gospođi koja je pisala, odnosno grupi mještana i svim mještanima koji su iskazivali određena 
nezadovoljstva obrazložio o tehničkim elementima. Zašto tehničkim, jer je jedan od 
stanovnika doktor biologije, pa poznaje takvu terminologiju koju je naš direktor u tom trenutku 
koristio, pa je potvrdio da se o tome radi. Tom su se prilikom zajedno dogovorili da će 
provesti sve dodatne analize koje je potrebno napraviti i pristupiti, ako treba, nekakvim 
dodatnim zahvatima kako bi se nekakve sumnje, eventualne, uklonile. Ne smiju zaboraviti da 
u kanalu Sv. Petar postoji veliko koncesionirano područje s velikim brojem plovila, plutača, 
koja tamo provode u ljetnim mjesecima. Što je, isto tako, unazad svih ovih godina na neki 
način bilo iskazivano od strane mještana da je to problem, iako to ovisi o vjetrovima, 
strujanjima, vremenskim prilikama i svemu ostalom. Međutim, o tom aspektu moraju voditi 
računa. Prepustit će direktoru da objasni sve, kao što je na Iloviku, i do kakve vrste 
zagađenja može doći, o broju priključaka koji je potreban da takav sustav koji je tamo 
napravljen funkcionira u punom jeku, odnosno što znači kada nema određenog broja ljudi  
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koji koriste takav sustav, što onda to znači u smislu neugodnih mirisa i svih ostalih posljedica 
koje se mogu pojaviti. Ono što je bilo isticano od strane stanovnika, naravno kada strojevi 
prolaze takvim područjem gdje su uske cestice, gdje su gromače, sigurno je da ima minusa 
nakon toga kada se tako veliki građevinski radovi provode na tom području. nakon toga treba 
neko vrijeme da se dostigne ona kvaliteta i uređenost prostora kakva je bila prije nego što se 
s takvim velikim radovima krenulo. Kada se počelo s građevinskim radovima na otoku 
Iloviku, onda je to podizanje standarda, to znači da se onda počinju rekonstruirati i privatne 
kuće i okućnice. Ljudi su počeli sa sanacijom, izgradnjom, rekonstrukcijom, radili su konobe, 
to vuče do toga da ima određene količine iskopa koji se isto tako sukladno propisima može 
zbrinjavati i predrobljavati i vraćati u gradilište po nekim određenim standardima. Uvijek na 
našim malim otocima muku muče s takvim situacijama kada se stvaraju određene količine 
građevinskog otpada ili materijala koji se može i pod kojim uvjetima vraćati na gradilište i to 
uvijek rezultira kompromisnim rješenjima sa zajednicom, odnosno s mještanima gdje se i na 
koji način mogu propisno zbrinuti takve situacije i takve stvari. 
Što se tiče igrališta, postoji projekt koji zajedno rade s Mjesnim odborom. U ovom periodu su 
imali planiranu aktivnost, a to je sanacija krova koji je dosta velik. Imali su i nepredviđeno, 
uređenje stana za učiteljicu ili učitelja. I tu su se odigrali određeni radovi, pa je u tom periodu 
u okućnici, odnosno dvorištu škole bilo nešto materijala. Jedan dio ograde je saniran, a drugi 
dio će se sanirati navedenim projektom.   
   Odgovor je dao Elvis Živković, predsjednik Gradskog vijeća, da prilikom zadnje posjete 
Iloviku nije primijetio da je igralište, odnosno dvorište škole zatrpano materijalom. Saniraju se 
zidovi oko škole, radi se nova ograda, ali igralište je čisto.  
   Odgovor je dao Neven Kruljac, član Uprave Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., da 
je cijeli projekt Ilovika koji je građen u tri cjeline napravljen po projektu. Postoji uređaj za 
pročišćavanje voda za te male aglomeracije, znači naselje do 2000 ekvivalenta stanovnika. 
Taj uređaj je u biti samo jedna rešetka, ne skida niti biološko, niti kemijsko opterećenje. Tako 
je po pravilniku. To su mali uređaji. Ono što se događalo na Iloviku, je da se nisu svi ljudi 
priključili na mrežu, zato jer je priključak na kanalizaciju dosta kompliciran, ljudi su imali 
septičke jame na nekim drugim pozicijama i to ne ide baš tek tako. Na vodu se odmah svi 
priključe, ali kanalizacija malo čeka. godinu dana je zakonski rok od kada se stvore uvjeti da 
se može priključiti. Bilo je relativno malo priključaka. Imali su dnevni protok u špici prošle 
sezone oko 30 do 40 m3 vode u cijelom danu. Ispust je napravljen na 500 m od obale na 
dubini od 40 m. To su karakteristike ispusta kojeg nema niti jedno naselje u Istri, niti Rovinj, 
niti Poreč, zato što imaju plitku obalu, i nisu tako daleko. Napravljen je na temelju ocijene o 
procijeni i studije izrađene za taj slučaj. U ljetno vrijeme izoklina se nalazi na nekih 20 m, 
nema miješanja dole zagađenog dijela vode s ostalom vodom. Dakle, s obzirom na količine i 
na kvalitetu ispusta sustav je nepropustan. Te male rešetke imaju i na crpnoj stanici iz kojeg 
bi trebala ići u uređaj voda, čisto iz tehničkih razloga dok se ta kritična mase vode ne skupi  
da bi povlačili kroz tu rešetku, apsolutno nema potrebe, niti može utjecati na kvalitetu vode 
da li prošlo kroz rešetku ili nije. Ono što se događa dalje, taj ispust je 500 m prema Lošinju, 
mjerenja su koja obavlja Zavod za javno zdravstvo, tamo je mjerna točka i na toj mjernoj 
točci uvijek je bila izvrsna kvaliteta vode za kupanje. U špici sezone bude 100 barki, koje 
nitko nikad nije pitao kamo ispuštaju otpadnu vodu. Otpadna voda iz sustava ne može 
isplivati na površinu, ali ako se uzme 100 barki s četiri do pet članova posade dobije se masa 
otpadne vode koja pluta po površini. Njegova pretpostavka je da je to tako. Može se 
usporediti situacija, ako se sjećaju lani se na Bojčiću dogodilo zagađenje i svi su odmah 
optužili ispusni uređaj. Lošinjski uređaj ima ispust na 70 m, teoretski i praktički je ne moguće 
da to ispliva na površinu u ljetno vrijeme kada imamo izokline gore. Inače na taj način se 
projektiraju svi uređaji, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu i onda bi svugdje bio taj 
problem. 
   Vijećnik Dubravko Devčić, da je on rekao što su mu ljudi rekli neki dan kada je bio tamo i 
zato je postavio to pitanje. U njihovom dopisu stoji: „…neobrađene vode koje odlaze u more 
posljedice toga upravo osjećamo. Što usmeno, što pismeno javljaju se deseci ljudi, mještani i  
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turisti koji su počeli dobivati zdravstvene probleme, zbog onečišćenja mora koje ne 
udovoljava ni najbližim uvjetima za kupanje. Turisti se raspituju o odgovorima i prijete 
tužbama, šaljući nam, istovremeno, fotografije mora na području mjesne plaže Harbac, preko 
plaže Šotopini, sidra te uvale Mozdre, Male drage, Vele Drage.“. Neće ulaziti u ono što su 
rekli da zadovoljava, ne zadovoljava uvjete, on kaže što su ljudi na mjestu vidjeli i vide, a isto 
tako što se vidi na Zagazinjinama, Bojčiću. Pitajte sve ljude koji idu tamo da je more mutno, 
da nije više kao što je bilo. Svako malo se pojavljuju neke smeđe masne fleke itd.  
Što se tiče materijala, materijal nije uklonjen, ma da su Mjesni odbor i građani Ilovika molili i 
tražili da taj materijal pošto je tamo, nije iskorišten, da ga oni probaju sami iskoristiti, da će ga 
platiti, da ga ne moraju sami voditi iz Zadra za svoje potrebe, pa im nije udovoljeno.   
    Neven Kruljac – Znači uvijek kada se iskopa kanal, treba staviti posteljicu, moraju biti 
određene frakcije, cijevi, normalna rastresitost, pojavljuje se višak materijala. U dogovoru s 
Mjesnim odborom, gdje je bila priprema za heliodrom, Šotopini, napravljen je plato i ono što 
je bila obveza izvođača, koju nije ispunio na vrijeme, što je ostalo da se tamponom poravna 
tu površinu. Materijal je praktično vlasništvo Mjesnog odbora i oni odlučuju bilo što drugo s 
njime. Vodoopskrbi i odvodnji je bilo bitno da su u dogovoru s Mjesnim odborom odredili 
deponiju. Deponija je bila obveza izvođača, da je uredi na način kako to Mjesni odbor traži. 
To je bio zaključak na zadnjem sastanku. 
Ne osporava da ljudi nisu našli nekakva zagađenja, samo tvrdi da je to nemoguće da dođe 
od sustava odvodnje. Prošlog ljeta se na dosta lokacija na sjevernom Jadranu ljudi žalili na 
iste takve probleme. Nije moguće da od njihovog ispusta s tim količinama koje su bile tada, 
išta pojavi. Ako je do zagađenja došlo, mora se ustanoviti od dakle je došlo. 
Mjesni odbor je izrazio želju da bi cijevi povukli za protupožarnu vodu, tako da su ih tamo 
ostavili, i za poljoprivredu. 
   Ana Kučić – Taj iskop koji je nastao ovom investicijom vodi se na području Šotopini, a 
inače ima jedan drugi deponij, gdje su mještani odvozili građevinski otpad već dugi niz 
godina, odnosno građevinski materijal. Taj deponij je prekrcan da se uopće ne može ući na 
tu parcelu. Osoba koja ima u vlasništvu tu parcelu i stroj nudila je Gradu mogućnost 
određenih predrobljavanja uz naknadu i da Mjesni odbor ne mora dopremati takav materijal 
za dosipavanje, uređenje šetnica, da mogu iskoristiti taj materijal. Odmah su prihvatili taj 
prijedlog. To je bilo unazad dvije godine. Ponudili su naknadu, ukoliko ta osoba to želi raditi, 
ne samo kratkoročno, nego dugoročno. Na žalost ta suradnja se nije ostvarila do sastanka. 
Nakon toga sastanka apelirala je da se krene ponovno s tom pričom. Jedan dio mještana to 
kontinuirano predlaže, međutim, radi se o vlasništvu jedne osobe i o stroju u vlasništvu jedne 
osobe koja još nije aktivno krenula. Isto se stvorio problem s materijalom koji su deponirali 
mještani koji su renovirali svoje građevine, odnosno svoje kuće, deponirali su materijal iz 
iskopa ili građevinski otpad unutar svojih parcela i tražili su suglasnost Mjesnog odbora da 
vrše predrobljavanje tog materijala u naselju u svojim okućnicama i da odmah taj materijal 
vraćaju nazad u iskope, odnosno u tu investiciju. Mjesni odbor, to je njihovo pravo, je 
zajedničkim sastankom sa svim mještanima donio odluku da ne da suglasnost na drobljenje 
takvih iskopa u vlastitim dvorištima privatnih parcela, nego je tražio da se taj iskop vozi na 
neku drugu lokaciju. Prva lokacija je zakrčena godinama ne drobljenog materijala, a druga 
lokacija je bila Šotopini koja je uvijek bila na neki način druga alternativa, jer se tamo mora 
dogoditi heliodrom, ali ona se popunila s ovom investicijom. Tako da danas ljudi imaju hrpe 
materijala za koji još uvijek nemaju suglasnost Mjesnog odbora za drobljenje u naselju. 
Povratna informacija svim građanima, stanovnicima i Mjesnom odboru je bila da pokušaju 
naći zajednički konsenzus, naravno, izvan turističke sezone kada se rade građevinski radovi, 
pa da onda takve situacije na opće zadovoljstvo kompromisnim rješenjem riješe. Teško je za 
očekivati da se nađe treća lokacija na koju bi se odvozio građevinski materijal. 
Što se tiče onečišćenja obale i mora nitko ne bi bježi od odgovornosti, ukoliko je to rezultat 
nekakvih drugih aktivnosti ili onečišćenja koja nisu uzrokovana njihovim akcijama, oni su na 
dispoziciji da takve situacije, ne samo na Iloviku, nego svugdje, gdje se dogode, zajedničkim 
nastojanjima pokušaju riješiti, jer smatraju, bez obzira na druge resurse koje imamo,  
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definitivno moramo čuvati more i plaže koje moraju biti besprijekorno čiste kao što su bile do 
sada. Tako da nitko ne bježi od nikakve odgovornosti. Komunalno poduzeće, ukoliko se 
dogodi od trećih stvari, osoba ili događaja, tu su isto tako spremni tražiti i naći zajedničko 
rješenje, naravno ukoliko je u njihovoj moći. Imali su kontakte i s drugim gradovima, jer im je 
bilo čudno da se toliko toga događa, gdje su im skrenuli pozornost da je bilo na sjevernom 
Jadranu takvih nekakvih onečišćenja. Zbog čega su ona nastala ne može o tome govoriti, jer 
nije te struke, ali u takvim situacijama žele pomoći svim mještanima i građanima Grada 
Malog Lošinja, a onda i gostima koji na naše otočje dolaze.       
 
 
9. Vijećnica Marlen Vlašić postavila je sljedeće pitanje: 
- Kada će se krenuti u probijanje ceste u poduzetničko-industrijskoj zoni i u kojoj je to 
pripremi? 
      Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo 
i gospodarenje gradskom imovinom, da je to na izdavanju lokacijske dozvole. Već je dosta 
davno predana na lokacijsku dozvolu. Postoje još tri faze izgradnje. Jednu su izgradili i 
dovršili i povukli sredstva. Ove tri faze, znači u lokacijskoj dozvoli će biti navedeno da se te tri 
faze izdvajaju u tri građevinske dozvole. Nakon što dobiju lokacijsku, ugovorit će glavne 
projekte za izvođenje, zato što iza toga još slijedi parcelacija i otkup zemljišta. Ono što je 
važno u toj cesti naglasiti da se u jednom dijelu na županijskoj cesti treba napraviti jedno 
novo raskršće. To je prije Križnog puta, s jedne strane će ići gore prema industrijskoj zoni, a 
s druge strane se spušta prema ulici S. Radića. to će biti jedan malo veći zahvat. Misli da će 
prije toga proći aglomeracija s kanalizacijom na tom dijelu. to govori zbog rješavanja 
imovinsko pravnih poslova koji traju, a treba i sredstva osigurati. 
 
 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Luigi Satalić pročitao je 
Zapisnik o radu istog. 
 
 
RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA 
 
Ad 1.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ivka Matošević, voditeljica 
Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU fondove. 
 U raspravi su sudjelovali Mario Kamalić, Ivka Matošević. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Malog Lošinja za 2019. godinu. 
 S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu. 
 
Ad 2.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ivka Matošević, voditeljica 
Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU fondove. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. 
godinu. 
 S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata 
za 2019. godinu. 
 
Ad 3.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za 
urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. 
  U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
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 S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Izvješća o izvršenju 
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
Ad 4.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za 
urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. 
  U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Mario Kamalić, Tanja Jović. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 S 9 glasova „za“, 4 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Izvješća 
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
Ad 5.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ivka Matošević, voditeljica 
Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU fondove. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma 
gradonačelnika za klimu i energiju. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika 
za klimu i energiju. 
 
Ad 6.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za 
urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. 
  U raspravi su sudjelovali Dubravko Devčić, Tanja Jović, Branko Domac, Ana Kučić, 
Andrino Maglievaz. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana 
uređenja sportsko – rekreacijskog centra R1-3 (UPU-6). 
 S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog 
plana uređenja sportsko – rekreacijskog centra R1-3 (UPU-6). 
 
Ad 7.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za 
urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. 
  U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (I) 
Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13). 
 S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izradi izmjena i 
dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13). 
 
Ad 8.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić Grbčić, savjetnica za 
gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnica voditeljice. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u 
Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2020. godinu. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Malog Lošinja za 2020. godinu. 
 
Ad 9.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za 
urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. 
  U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Tanja Jović, Ana Kučić, Đurđica Šimičić, 
Andrino Maglievaz. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i 
provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada u 2019. godini. 
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 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i 
količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za 
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada u 2019. godini. 
 
Ad 10.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka 
za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. 
  U raspravi je sudjelovao Branko Domac. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera 
sprječavanja odbacivanja otpada u 2020. godini. 
 S 14 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera 
sprječavanja odbacivanja otpada u 2020. godini. 
(U trenutku glasanja vijećnik Ivica Martuslović nije bio prisutan.) 
 
Ad 11.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka 
za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. 
  U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Mario Kamalić, Tanja Jović, Ana Kučić. 

 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava 
namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim 
površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog 
Lošinja za 2020. godinu. 

S 14 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava 
namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim 
površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog 
Lošinja za 2020. godinu. 
 
Ad 12.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka 
za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. 
  U raspravi su sudjelovali Dubravko Devčić, Branko Domac, Ana Kučić, Andrino 
Maglievaz, Elvis Živković, Tanja Jović. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na 
području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu. 
 S 11 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Plana rasporeda 
ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu. 
 
Ad 13.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić Grbčić, savjetnica 
za gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnica voditeljice. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Malog Lošinja. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
nekretnine u vlasništvu Grada Malog Lošinja. 
 
Ad 14.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić Grbčić, savjetnica 
za gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnica voditeljice. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi komunalne infrastrukture – k.č.br. 796/2 k.o. Mali Lošinj-grad. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi komunalne infrastrukture – k.č.br. 796/2 k.o. Mali Lošinj-grad. 
 
Ad 15.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić Grbčić, savjetnica 
za gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnica voditeljice. 
 U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Marina Žunić Grbčić. 
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(Vijećnik Siniša Dakić Barichievich napustio je sjednicu Gradskog vijeća.) 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi komunalne infrastrukture – k.č.br. 3584/3, 1021 i 1022, sve k.o. Mali Lošinj-
grad. 
 S 14 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi komunalne infrastrukture – k.č.br. 3584/3, 1021 i 1022, sve k.o. Mali Lošinj-
grad. 
 
Ad 16.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Melita Muškardin, ravnateljica 
Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog 
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske 
dobi u dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj. 
 S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog 
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske 
dobi u dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj. 
(U trenutku glasanja vijećnik Dubravko Devčić nije bio prisutan.) 
 
 Ad 17.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić Grbčić, savjetnica 
za gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnica voditeljice. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju 
mrtvozornika na području Grada Malog Lošinja. 
 S 11 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 
imenovanju mrtvozornika na području Grada Malog Lošinja. 
(U trenutku glasanja vijećnici Dubravko Devčić i Andrino Maglievaz nisu bili prisutni.) 
 
Ad 18.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Neven Kruljac, član Uprave 
Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. 
 U raspravi su sudjelovali Mario Kamalić, Andrino Maglievaz, Luigi Satalić, Aleksandra 
Volarić Magazin, Branko Domac, Neven Kruljac, Đurđica Šimičić, Marlen Vlašić, Ana Kučić. 
 Budući da se o Izvješću o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. za razdoblje od 
01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine ne glasa isto se prima na znanje.   
 
Ad 19.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Neven Kruljac, član Uprave 
Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. 
 U raspravi je sudjelovao Mario Kamalić. 
 Budući da se o Izvješću o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. za 
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine ne glasa isto se prima na znanje.   
 
Ad 20.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Dejan Ćormarković, direktor 
Elektro-vode d.o.o. 
 U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Dejan Ćormarković, Mario Kamalić, Andrino 
Maglievaz. 
 Budući da se o Izvješću o radu Elektro-vode d.o.o. za razdoblje od 01. srpnja do 31. 
prosinca 2019. godine ne glasa isto se prima na znanje. 
 
Ad 21.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Daniel Kljaić, član Uprave Lošinj 
usluga d.o.o. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao.   
 Budući da se o Izvješću o radu Lošinj usluga d.o.o. za razdoblje od 01. srpnja do 31. 
prosinca 2019. godine ne glasa isto se prima na znanje. 
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Ad 22.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Mirko Kajkara, zapovjednik JVP 
Grada Malog Lošinja. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao.   
 Budući da se o Izvješću o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj za 
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine ne glasa isto se prima na znanje. 
 
Ad 23.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Zrinka Ettinger Starčić, 
ravnateljica Lošinjskog muzeja. 
 U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Zrinka Ettinger Starčić. 
 Budući da se o Izvješću o radu Lošinjskog muzeja za razdoblje od 01. srpnja do 31. 
prosinca 2019. godine ne glasa isto se prima na znanje. 
 
Ad 24.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Martina Lipovac, ravnateljica 
Pučkog otvorenog učilišta. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao.   
 Budući da se o Izvješću o radu Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje od 01. srpnja 
do 31. prosinca 2019. godine ne glasa isto se prima na znanje. 
 
Ad 25.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Melita Muškardin, ravnateljica 
Dječjeg vrtića Cvrčak. 
 U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Melita Muškardin, Elvis Živković. 
 Budući da se o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Cvrčak za razdoblje od 01. srpnja do 
31. prosinca 2019. godine ne glasa isto se prima na znanje. 
 
Ad 26.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Armida Vlašić, ravnateljica 
Gradske knjižnice i čitaonice. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao.   
 Budući da se o Izvješću o radu Gradske knjižnice i čitaonice za razdoblje od 01. 
srpnja do 31. prosinca 2019. godine ne glasa isto se prima na znanje. 
 
Ad 27.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Dalibor Cvitković, direktor Turističke 
zajednice Grada Malog Lošinja. 
(Sjednicu je napustila vijećnica Aleksandra Volarić Magazin.) 
 U raspravi su sudjelovali Mario Kamalić, Dalibor Cvitković, Ana Kučić, Branko Domac. 
 Budući da se o Izvješću o radu Turističke zajednice Grada Malog Lošinja za razdoblje 
od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine ne glasa isto se prima na znanje.   
 
Ad 28.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ana Kučić, gradonačelnica. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Budući da se o Izvješću o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31. 
prosinca 2019. godine ne glasa isto se prima na znanje.   
 
 
 
Dovršeno u 19,05. 
 
 
 
Zapisnik vodila:       Predsjednik: 
Marijaluiza Perković       Elvis Živković 

 


