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UVOD 

Gradonačelnik obavlja poslove koji proizlaze iz nadležnosti gradonačelnika kao 

izvršnog tijela, propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te drugim 

zakonima i pod zakonskim propisima i aktima Grada Malog Lošinja.  

Poslovi i aktivnosti iz ovog Izvješća realizirani su u vremenskom razdoblju od 01. siječnja do 

30. lipnja  2020. godine i to kroz djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela, te pripadajućih 

Odsjeka. 

Navedeni Odsjeci su: 

 Ured gradonačelnika 

 Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom 

 Odsjek za pravne, kadrovske poslove i samoupravu 

 Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte 

 Odsjek za turizam, gospodarstvo i poljoprivredu 

 Odsjek za opće poslove i socijalnu skrb. 

 

 

I. IZVJEŠĆE O DONESENIM ZAKLJUČCIMA I ODLUKAMA GRADONAČELNICE OD 
01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE 

 

- U izvještajnom razdoblju prema pripremljenim prijedlozima Gradonačelnica donijela je 
ukupno 87 zaključaka i odluka: 

1. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja za 2020. godinu; 

2. Zaključak kojim Grad Mali Lošinj podržava rad dječjeg zbora Perla, te se uključuje sa  

financijskom potporom u svrhu snimanja spota za Hrvatsku dječju televiziju; 

3. Zaključak o donošenju IV. izmjena i dopuna Plana nabave Grada Malog Lošinja za 2019.  

godinu; 

4. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja nakon provedenog javnog natječaja za  

prodaju nekretnine u vlasništvu Grada;  

5. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Hrvatska Elektroprivreda d.d. sklopiti Ugovor o osnivanju 

prava služnosti nekretnine bez naknade, u svrhu polaganja, održavanja i korištenje 

elektroenergetskog objekta 10(20) kV KABELSKOG PRIKLJUČKA Unije 3;   

6. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Dubravko Devčić iz Malog Lošinja sklopiti Ugovor o   

zakupu gradskog zemljišta oznake č.zem. 8291, k.o. Ćunski, radi obrađivanja  

poljoprivrednog zemljišta; 
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7. Odluka kojom Grad Mali Lošinj prihvaća prijedlog Dječjeg vrtića Cvrčak i daje suglasnost 

za zasnivanje radnog odnosa za zapošljavanje još jednog odgojitelja na određeno vrijeme; 

8. Odluka da će Grad Mali Lošinj sa Žanom i Marinom Cumom iz Velog Lošinja sklopiti 

Ugovor o zakupu gradskog zemljišta oznake č.zem. 92, k.o. Veli Lošinj, radi uređenja vrta; 

9. Plan nabave Grada Malog Lošinja za 2020. godinu; 

10. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje   

Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude radi ostvarenja prava prvokupa stanova u k.o. Mali 

Lošinj – grad, a isti se nalaze u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1791; 

11. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Odluke o stjecanju nekretnina k.č.br. 199/1 k.o. Mali Lošinj; 

12. Suglasnost da je Grad Mali Lošinj suglasan s prijedlogom formiranja građevne čestice na 

kopija katastarskog plana kojim je prikazano cijepanje čestice oznake k.č.br. 10886/1 k.o.  

Mali Lošinj; 

13. Zaključak kojim se prihvaća sufinanciranje projekta „Prvi koraci u prometu“ u 2020. 

godini; 

14. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Rakić Nevenka iz Malog Lošinja sklopiti kupoprodajni 

ugovor za k.č.br. 776/47 k.o. Mali Lošinj – grad;  

15. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019. 

godinu; 

16. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Plana sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu; 

17. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada  Malog 

Lošinja za razdoblje od 2020. – 2023. godine; 

18. Zaključak kojim se Lovačkom društvu Kamenjarka odobrava donacija; 

19. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu Liste za dodjelu stanova u najam; 

20. Zaključak kojim se u postupku jednostavne nabave za Izradu glavnog projekta za  

rekonstrukciju zgrade Carinarnice, odobrava upućivanje poziva na dostavu ponude samo 

jednom gospodarskom subjektu; 

21. Zaključak kojim se u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga izrade studije  

održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Malog Lošinja, 

odobrava upućivanje poziva na dostavu ponude samo jednom gospodarskom subjektu; 

22. Odluka kojom Grad Mali Lošinj daje suglasnost strankama Harabalja Arielu i Dionisi    

Darku, oboje iz Malog Lošinja, da pokrenu postupak i ishode Rješenje o utvrđivanju 

građevinske čestice odnosno zemljišta nužnog za uporabu zgrade; 
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23. Odluka da će Grad Mali Lošinj i tvrtka Radnik građevinarstvo i građevinska industrija d.d.  

Križevci, sklopiti Aneks Ugovora o zakupu zemljišta; 

24. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Juliane Dorothea Kollmann-Rusch iz Njemačke, sklopiti 

Ugovor o zakupu dijela gradskog zemljišta k.č.br. 807/2, k.o. Mali Lošinj-grad, radi 

privremenog korištenja zemljišta za dva parkirna mjesta; 

25. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Miljenka Perolo iz Zagreba sklopiti Ugovor o zakupu  

č.zem. 451/2 i č.zem. 451/3 k.o. Nerezine, radi  uređenja zelene površine i okoliša; 

26. Zaključak kojim se prihvaća molba Centra za zdravo odrastanje Idem i ja, za financiranje  

dvije radionice namijenjene edukaciji logopeda; 

27. Odluka kojom Grad Mali Lošinj daje Martini Blažić iz Zagreba suglasnost na Glavni 

projekt i na prijedlog parcelacije kojom se dio k.č.br. 3587 k.o. Mali Lošinj-grad spaja s  

k.č.br. 696 k.o. Mali Lošinj–grad; 

28. Zaključak kojim se prihvaća Prijedlog Odluke o utvrđivanju mrtvozornika na području 

Grada Malog Lošinja, te se dostavlja Gradskom vijeću na nadležno postupanje; 

29. Zaključak kojim se prihvaća zahtjev udruge „Društvo balinjerade Karleto Bočac“ za  

isplatom sredstava; 

30. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Ivo Antoninić iz Malog Lošinja sklopiti Ugovor o zakupu 

gradskog zemljišta oznake č.zem. 4988/1 k.o. Mali Lošinj, radi obrađivanja Poljoprivrednog 

zemljišta; 

31. Odluka o odobravanju izvođenja građevinskih radova na sanaciji i produženju postojećeg 

pristana u luci Unije tijekom turističke sezone; 

32. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, sklopiti Ugovor o 

osnivanju prava služnosti nekretnine bez naknade, u svrhu polaganja i održavanja 

elektroenergetskog objekta 20 kV kabelskog voda i KB NN iz TS 20/0,4 kV Dražica; 

33. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Petar Pervan, Mali Loši j sklopiti Ugovor o zakupu 

gradskog zemljišta k.č.br. 806, k.o. Mali Lošinj-grad radi uređenja zelene površine i okoliša; 

34. Zaključak kojim se u postupku jednostavne nabave usluge nastavka ažuriranja i unosa 

baza podataka putem postojećeg sustava za upravljanje prostorom pod zajedničkim nazivom 

ATLAS 14 – područje naselja Sveti Jakov, odobrava upućivanje poziva na dostavu ponude 

samo jednom gospodarskom subjektu; 

35. Zaključak kojim se prihvaća prijedlog Pravilnika za provedbu programa uklanjanja krovnih 

pokrova koji sadrže azbest na području Grada Malog Lošinja – „Moj Lošinj bez azbesta“; 

36. Zaključak kojim se prihvaća zamolba Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj, za 

osiguranje slobodnog termina, 07. ožujka o.g., u gradskoj sportskoj dvorani Bočac radi  

održavanja 24. natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa; 

37. Zaključak kojim se prihvaća prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske  
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      dobi u Dječjem vrtiću Cvrčak, te se prosljeđuje Gradskom vijeću na nadležno postupanje; 

38. Odluka kojom se mijenja Odluka da će Grad Mali Lošinj i HEP – ODS d.o.o. sklopiti 

Ugovor o osnivanju prava služnosti nekretnine bez naknade, u svrhu polaganja, održavanja i 

korištenje elektroenergetskog objekta 10(20) kV KABELSKOG PRIKLJUČKA ts 10(20)/0,4 

kV Unije 3; 

39. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Miroslav Čović, Mali Lošinj sklopiti ugovor o zakupu  

dijela nekretnine k.č.br. 1027/8 k.o. Mali Lošinj-grad, radi korištenje za parkirališno mjesto;   

40. Zaključak kojim se prihvaća Ponuda za financiranje troškova projekta „Loger –  

Nerezinac“ i ostalih troškova održavanja; 

41. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Ana Pavlović, Mali Lošinj, sklopiti neposrednom 

pogodbom Ugovor o zakupu dijela gradskog zemljišta oznake k.č.br. 1460/1 k.o. Mali Lošinj-

grad, radi uređenja zelene površine i okoliša; 

42. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Janković Nebojša, Mali Lošinj, sklopiti Ugovor o zakupu 

zemljišta pod oznakom 8279 k.o. Ćunski u ½ dijela, za poljoprivrednu obradu; 

43. Odluka da će Grad Mali Lošinj kao prodavatelj i Vilim Erdec, Zagreb, kao kupac, sklopiti 

Ugovor o prodaji nekretnine oznake k.č.br. 397/2 k.o. Mali Lošinj-grad; 

44. Odluka kojom se izdaje pozitivna suglasnost zakupniku Asl Agency d.o.o., za davanje 

dijela poslovnog prostora u podzakup za postavu bankomata u poslovnom prostoru na  

adresi Obala Maršala Tita 17 u Velom Lošinju; 

45. Zaključak kojim se donosi Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada u 2019. godini; 

46. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Odluke o provedbi mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2020. godini; 

47. Odluka kojom se izdaje suglasnost društvu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres, 

da sklopi Ugovor o dugoročnom kreditu; 

48. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada 

Malog Lošinja; 

49. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada 

Malog Lošinja; 

50. Odluka kojom se Gradskom vijeću dostavlja na razmatranje i donošenje Prijedlog Odluke 

o visini plaće gradonačelnici i zamjeniku gradonačelnice Grada Malog Lošinja za vrijeme 

trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19) 

51. Odluka kojom se Gradskom vijeću dostavlja na razmatranje i donošenje Prijedlog Odluke  

smanjenju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća; 
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52. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Odluke o oslobođenju roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali   

Lošinj, sudjelovanja u cijeni programa Vrtića za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane 

COVID-19 virusa; 

53. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi; 

54. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 

građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja 

epidemije uzrokovane COVID-19 virusa; 

55. Izvješće Grada Malog Lošinja o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za 2019. godinu; 

56. Zaključak kojim se utvrđuje 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; 

57. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Odluke o obustavi od plaćanja spomeničke rente; 

58. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje  

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu; 

59. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Frank Jelich iz Ilovika sklopiti ugovor o zakupu dijela 

zemljišta pod oznakom č.zem. 9765/1 k.o. Veli Lošinj, za uređenje zelenila; 

60. Odluka o visini plaće službenika i namještenika Grada Malog Lošinja za vrijeme trajanja 

epidemije koronavirusa (COVID-19); 

61. Odluka kojom se Zarnik Zlatku iz Malog Lošinja daje suglasnost na „Prijedlog za otkup 

dijela k.č. 13354/1 k.o. Mali Lošinj“ i upućuje na pokretanje postupka za donošenje Rješenja 

o utvrđivanju građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog za uporabu zgrade;  

62. Odluka kojom se Krajčinović Miroslavu iz Malog Lošinja daje suglasnost na „Prijedlog za  

otkup dijela k.č. 13354/1 i 13354/20 k.o. Mali Lošinj“ i upućuje na pokretanje postupka za 

donošenje Rješenja o utvrđivanju građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog za  uporabu 

zgrade; 

63. Odluka kojom se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra pod upravom Grada Malog Lošinja na 

k.č.br. 3584/3, 1021 i 1022, sve k.o. Mali Lošinj-grad; 

64. Odluka kojom se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra pod upravom Grada Malog Lošinja na 

k.č.br. 796/2 k.o. Mali Lošinj-grad; 

65. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti  

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2020. godinu, na području Grada Mali 

Lošinj; 



8 

 

66. Zaključak kojim se podržava rad udruge Kreativno sklonište i prihvaća molba za  

sufinanciranjem pristupa internetskoj mreži; 

67. Zaključak kojim se sukladno čl. 18. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i 

studenata prihvaća zahtjev Nataše Lukša; 

68. Zaključak kojim se prihvaća Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mrtvozornika 

na području Grada Malog Lošinja i prosljeđuje Gradskom vijeću; 

69. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu; 

70. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu; 

71. Zaključak o oslobađanju plaćanja zakupa Gradske sportske dvorane za sportske klubove  

i udruge koji imaju sklopljen valjani ugovor o zakupu s Gradom Mali Lošinj; 

72. Odluka kojom se daje Toić Martinu iz Cresa, suglasnost na donošenje Rješenja o 

formiranju građevne čestice za nekretninu u vlasništvu Grada Malog Lošinja, pod oznakom 

k.č. 755/41 k.o. Ustrine; 

73. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu; 

74. Zaključak koji se prihvaća prijedlog o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika za klimu i 

energiju“, te se dostavlja Gradskom vijeću na nadležno postupanje; 

75. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Martinko Željko iz Zagreba, sklopiti ugovor o zakupu 

zemljišta pod oznakom č.zem. 10821/6 k.o. Mali Lošinj, za uređenje zelenila; 

76. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko – rekreacijskog centra R1-3 

(UPU-6); 

77. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU13); 

79. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu; 

80. Zaključak kojim se utvrđuje Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za 

obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama na  području 

Grada Malog Lošinja za 2020. godinu, te se dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje; 

81. Zaključak kojim se utvrđuje Plan rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada 

Malog Lošinja za 2020. godinu, te se dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje; 

82. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Dragoslavić Zdenka, Mali Lošinj sklopiti ugovor o zakupu 

dijela k.č.br. 1441/1 k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu uređenja zelenila; 
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83. Zaključak kojim se podržava rad Udruge za zaštitu osoba s invaliditetom „Izvor“ i 

prihvaća molba za izvanrednim sufinanciranjem usluga Neurofit, obrta za usluge; 

84. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Mančić Dean, Mali Lošinj sklopiti ugovor o zakupu dijela 

k.č.br. 12996/9 k.o. Mali Lošinj, u svrhu uređenja zelenila i jednog parkirnog mjesta; 

85. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja za davanje na uporabu javnih površina za 

postavljenje pokretnih naprava na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu; 

86. Zaključak kojim se odobrava donacija Nogometnom klubu Lošinj za putovanje u Novalju; 

87. Zaključak kojim se prihvaća molba Ženskog rukometnog kluba „Mali Lošinj“ za osiguranje  

termina u sportskoj dvorani Bočac, radi održavanja turnira.  

 

 

II. IZVJEŠĆE O ODRŽANIM SJEDNICAMA GRADSKOG VIJEĆA OD 01. SIJEČNJA 

DO 30. LIPNJA 2020. GODINE 

 

- Održano je 4 sjednica Gradskog vijeća te je razmatrano 49 točaka dnevnog reda: 

 

1. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019. 
godinu; 

2. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2020. 
godinu; 

3. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 
Malog Lošinja za razdoblje od 2020.-2023. godine; 

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude radi ostvarenja prava prvokupa stanova koji se 
nalaze u zgradi izgrađenoj na  k.č.br. 1791 zk.ul. 2296 k.o. Mali Lošinj – grad; 

5. Prijedlog Odluke o stjecanju nekretnine k.č.br. 199/1, zk.ul. 898 k.o. Mali Lošinj-grad; 

6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu; 

7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi; 

8. Prijedlog Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 

građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije 

COVID-19 virusom; 

9. Prijedlog Odluke o obustavi od plaćanja spomeničke rente; 

10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu   

Grada Malog Lošinja; 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada 

Malog Lošinja; 
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12. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja usluge Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj 

za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom; 

19. Prijedlog Odluke o visini plaće gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Malog 

Lošinja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19);  

20. Prijedlog Odluke o smanjenu naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog       

vijeća; 

21. Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Grada Malog Lošinja; 

22. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019.   

godinu; 

23. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu; 

24. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.    

godinu; 

25. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu; 

26. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju; 

27. Prijedlog Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko – rekreacijskog centra 

R1-3 (UPU-6); 

28. Prijedlog Odluka o izradi izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 

13); 

29. 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; 
 

30. 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; 

31. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2020. 

godini; 

32. 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; 

33. Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja za 

2020. godinu; 

34. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu 

Grada Malog Lošinja; 
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35. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne 

infrastrukture – k.č.br. 796/2 k.o. Mali Lošinj-grad; 

36. 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; 

37. 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; 

38. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Grada Malog  

Lošinja; 

39. Izvješće o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. 

prosinca 2019. godine; 

40. Izvješće o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 

31. prosinca 2019. godine; 

41. Izvješće o radu Elektro-vode d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. 

godine; 

42. Izvješće o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. 

godine; 

43. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj, za razdoblje od 01. srpnja 

do 31. prosinca 2019. godine; 

44. Izvješće o radu Lošinjskog muzeja, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019.  

godine; 

45. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 

2019. godine;  

46. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019.  

godine; 

47. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 

2019. godine; 

48. Izvješće o radu Turističke zajednice, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. 

godine;  

49. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine. 
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III. IZVJEŠĆE O RADU ODBORA, KOMISIJA I SAVJETA OD 01. SIJEČNJA DO 30. 

LIPNJA 2020. GODINE 

 

 

Odbor za statutarno pravna pitanja održao je tri sjednice (04. veljače, 30.travnja, 27. 

svibnja 2020. godine). 

 

Savjet za turizam održao je jednu sjednicu (06. ožujka 2020. godine). 

 

Odbor za gospodarstvo i razvoj održao je jednu sjednicu (11. ožujka 2020. godine). 

 

Odbor za prostorno planiranje održao je jednu sjednicu (04. lipnja 2020. godine). 

 

Povjerenstvo za davanje na korištenje javne površine održalo je jednu sjednicu (17. 

lipnja 2020. godine). 
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IV. PROJEKTI GRADA MALOG LOŠINJA 

 
1)Visokogradnja 

1.1.Izgradnja manjestambenih zgrada u Malom Lošinju na Kalvariji provedena 

javna nabava, započeti radovi na izgradnji dvije zgrade, koordinacija s Hep-om,( 

pozicija priključka  instalacija i izgradnja TS Kalvarija), HT (pozicija priključka), 

izgradnja u visokoj fazi s dovršenjem u jesen 2020.g. 

1.2. Priprema daljnje stanogradnje, građevinska dozvola za  Ćunski, Veli Lošinj i 

zemljišta za izgradnju-analiza 

1.4.Dječji vrtići: 

Za dječji vrtić Žižula izrada glavnog projekta za dječje igralište (sanacija i 

opremanje dj. igralima; troškovnik izrađen i predat sufinanciranje na MRRIEF. 

Planirani iznos cca 1,0 mil kn. 

1.5.Školska i ostala igrališta: 

Izvršeno: Troškovnik uređenja dječjeg igrališta Susak.  

 

 

2) Niskogradnja 

Koordinacije, sastanci i smjernice na projektima 

2.1. CESTA U PODUZETNIČKOJ ZONI 

Ishođena lokacijska dozvola za tri faze ceste u zoni.  

2.2.IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - CESTA STAMBENA ZONA-

KALVARIJA 

Izrađen je idejni projekt  dio prometnice „G“ i priključne prometnice „F“ sa 

raskrižjem na županijskoj cesti Ž5159 te komunalnom infrastrukturom u naselju 

Kalvarija u Malom Lošinju. U izvještajnom razdoblju vršila se evidencija postojeće 

ceste ( koja nije evidentirana), te dosnimanvanje terena za produžetak do vrtića i  

izradu idejnih projekata. Ishođena lokacijska dozvola. 

2.3. CESTA  MALIN 

Ishođena građevinska dozvola. Ponuda na objavljenoj javnoj nabavi premašila 

planirana sredstva. Javna nabava se planira u 2021.g. 
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2.4. PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE ULICE STUDENAC U MALOM 

LOŠINJU 

Praćenje građevinskih radova, dovršeno polaganje infrastrukture na i spoju s RH. 

Koordinacija s HT i HEP-om. Dovršetak radova listopad 2020. Ovisno o izvođenju 

HT. 

2.5 . REKONSTRUKCIJA CESTE D-100, DIONICA KOVČANJE-POLJANA  

Obzirom da se na tom potezu ishode dokumenti izvođenja sanitarne odvodnje, 

pokazalo se potrebnim obnoviti magistralni cjevovod (nosilac komunalno društvo), 

proširiti postojeću državnu cestu sa rijšavanjem oborinske odvodnje, izgradnjom 

biciklističke staze, nogostupa i javne rasvjete. Koordinirani sastanci svih 

projektanata. Ugovoreni idejni projekti i način ishođenja građ. dozvola. Elaborat 

poslan na posebne uvjete. Izrađen idejni projekt, no zbog Ocjene o potrebi 

procjene na utjecaj na okoliš ( izgradnja zida na pom.dobru duža od 50 m) 

proveden je postupak. Dobiveno rješenje ministarstva. Rad na evidentiranju 10 

čestica za provedbu postojeće ceste nužne za dobivanje dkp za daljnju proceduru. 

Projekt je u zastoju zbog postupka evidentiranja postojeće ceste.  Gruntovnica je 

evidentirala cestu, u postupku evidentiranje u katastru i evidentiranje pomorskog 

dobra. 

2.6. PROJEKT VELE RIVE 

Izrađen je glavni projekt za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za 

rekonstrukciju rive lošinjskih kapetana, a zbog nastavka zahvata na sanaciji Vele 

Rive. Izrađen je projekt izvedenog stanja, glavni projekt Vele rive kao posebni 

projekt sanacije da bi se iskoristila sredstva koja ostvaruje ŽLU. Ugovoreno i 

izvršeno snimanje postojećeg stanja i koordinacija projektanata. Predato na 

uporabnu dozvolu, a ostali projekti na građevinsku dozvolu. 

2.7. CESTA BISKUPIJA 

Ishođena lokacijska dozvola. 

2.8. ŠETNICA NA SUSKU- do uvale Bok 

Nakon izrade idejnog rješenja, poslan je elaborat na posebne uvjete. Šetnica 

obuhvaća i javnu rasvjetu.  U katastru i gruntovnici je provedeno  pomorsko dobro. 

Glavni projekt će biti predat do 31.12.2020. na građevinsku dozvolu. 

2.9. Cesta na Bočacu, izrađen geodezija i gl. projekt i predato na GD. 

2.10. Cesta Mrtvaška- ishođena lokacijska dozvola, cesta u postupku evidentiranja 

2.11. Parkiralište Ćunski- obilazak terena, ugovoren geodetski projekt i obuhvat, te 

način projektiranja, predat glavni projekt sa uvjetima na građevinsku dozvolu. 

2.12. Izrađeni idejni projekti odvodnje Ćunski i Artatore,te izdata lokacijska dozvola 

za oborinsku odvodnju naselja Artatore. 

 



15 

 

3) JAVNA RASVJETA 

3.1. PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE 

Koordinacije na projektu za zamjenu rasvjetnih tijela. Predato na posebne uvjete. 

Izvršen zadnji dogovor sa Ministarstvom kulture.  

 

4)KOMPOSTANA 

Za izgradnju kompostane je ishođena građevinska dozvola od strane Komunalnih 

usluga Cres- Lošinj i izvršena je promjena investitora na Grad Mali Lošinj, 

zatraženo sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Planirana investicija 12,5 mil kn. 

5) IZGRADNJA PLAŽE KADIN 

Izgradnja pretežito dovršena. Nastavak u jesen zbog otklanjanja nedostataka i 

dovođenja u funkciju. 

 

II. KOORDINACIJE 

 

1.Vodoopskrba i odvodnja Cres –Lošinj (VIOCL)  aglomeracije, vodoopskrba i 

odvodnja Unije,  

Usklađuju se i koordiniraju projekti aglomeracija Mali Lošinj i Nerezine, sa 

Hrvatskim cestama, ŽUC-om i Hrvatskim vodama o načinu projektiranja i 

izvođenja radova. Objavljena javna nabava. Po odabiru radovi bi trebali početi u 

listopadu 2020.g. s rokom trajanja od 18 mjeseci. Iznos javne rasvjete cca 

800.000,00 kn. 

2. ŽUC- nogostupi  Sunčana-rotor, projekt ceste Osor- Punta Križa 

3. PROJEKT JAVNE RASVJETE I UREĐENJA ŠETNICE  NA ČIKATU 

Praćenje izgradnje. 

4.CESTA VELI LOŠINJ-MALI LOŠINJ 

Peti parcelacijski elaborat dorađen i potvrđen od katastra. Glavni projekti dovršeni. 

Koordinacija sa HC za rješavanje imovinsko pravnih poslova, izvlaštenje i predaju 

glavnih projekata na građevinsku dozvolu. HC uvrstili projekt u financijske planove 

za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.  

5) Županijska lučka uprava Mali Lošinj – projekti Vele rive, čeka se očitovanje na 

glavni projekt 
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6. PGŽ: tim Unije – na projektu Unije samoodrživi otok koji uključuje poljoprivredu, 

vodovod i odvodnju, letjelište i pristanište i biciklističke staze, fotonaponsku el. od 

1 Mw. 

Ostvareni ciljevi: izgradnja desalinizatora, izrađeni projekti vodoopskrbe i 

odvodnje, izgrađen desalinizator, dobivena lokacijska dozvola za fotonaponsku 

elektranu. Održan sastanak za Program u 2020.g. i nastavak realizacije FE Unije. 

HEP ODS preuzeo izradu glavnog projekta postojenja i baterije. Prezentirano 

građanstvu. Započeta izgradnja I. faze vodoopskrbne mreže, odvodnje,CSi 

ispusta. 

7. Zavod za prostorno uređenje- inicijacija i koordinacija na izgradnji FN elektrane 

Ustrine; ugovoreno i usvojeno  idejno rješenje za FN. Razmatranje Sporazuma za 

nastavak projektiranja i izgradnju. Potpisan trostrani ugovor za daljnju suradnju. 

III. Ostale investicije , održavanje i koordinacije: 

Poslovi održavanja uređenja bijelih puteva, obilazak lokacija Susak- veliki nanosi 

pijeska uz lungomare, praćenje radova, sanacija obalnog zida i šetnice na potezu 

ispred kampa Čikat sa postavom zaštitne ograde itd. Obilazak lokacija i traženje 

ponuda za sanitarne čvorove na plažama za 2020. Postavljen sanitarni čvor na 

Kovčanju. 

 

4).Izrada dokumenata: 

Rad na koordinaciji Odluka temeljenih na Zakonu o komunalnom gospodarstvu 

Izrada Izmjene i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020.g. 

Izrada Izmjene i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2020.g. 

Izvješće o realizaciji Programa gradnja komunalne infrastrukture za 2019.g. 

Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g. 

 

V) Prostorno planiranje: 

Prostorni planovi u izradi:  

UPU Ustrine (nacrt prijedloga za javnu raspravu, javna rasprava)  

UPU Belej(nacrt prijedloga za javnu raspravu, javna rasprava),  

UPU Baldarin (smanjeni obuhvat-nacrt prijedloga za javnu raspravu, javna 

rasprava) 

UPU Artatore- javna rasprava 

VII Izmjene i dopune PPUGML 
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UPU Sunčana uvala, 

UPU sportsko-rekreacijskog centra R1-3 

UPU Čikat 

UPU Preslop 

Rad na Odluci o izradi II Izmjena i dopuna UPU Mali Lošinj 

Rad na Odluci o izradi Izmjena i dopuna UPU Veli Lošinj 

 

. 

V. EU PROJEKTI 

1. Završni izvještaj provedbe projekta koji se sastoji od financijskog i opisnog 
dijela, te prikupljanje svih popratih dokumenata za povlačenje sredstava po 
Ugovoru o bespovratnom sufinanciranju Projekta „Izgradnja i opremanje 
reciklažnog dvorišta Kalvarija“  traje od 16.07.2018. godine pa sve do 
16.09.2019. godine, financiran iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. prioritetne osi 6. Zaštita okoliša i održivost 
resursa. Projekt vrijedan 3.243.895,35 kn.   

2. Praćenje aktivnosti, prikupljanje dokumentacije te podnošenje redovnih 
Zahtjeva 3. i 4. za nadoknadom sredstava za projekt  „Rekonstrukcija i izgradnja 
prometnice u gospodarskoj zoni Kalvarija na području grada Mali Lošinj“ koji je 
prijavljen na Europski fond za regionalni razvoj OP Konkurentnost i kohezija 
2014.-2020. - Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, vrijedan 3.300,000,00 kn 

3. Prikupljanje informacija te koordinacijski sastanci vezano uz potencijalnu 
prijavu na natječaj „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja“ financiran iz  Europskih strukturnih fondova 
– OPKK 

4. Energetska tranzicija – koordinacijski sastanci vezano uz izradu Akcijskog 
plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP)  u suradnji sa OTRA i 
Energetski institut Hrvoje u sklopu projekta RESPONSe koji je financiran iz 
programa Interreg međugranična suradnja Italija – Hrvatska. Grad Mali Lošinj 
kao potpisnik Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju obvezuju se na 
izradu i usvajanje Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka 
(SECAP). OTRA u suradnji sa Gradom Mali Lošinj kreće u izradu SECAP-a za 
Mali Lošinj. 

5.  Koordinacijski sastanci, prikupljanje informacija, dokumenata te svih 
potrebnih akata za pripremu i pisanje projektnog prijedloga “Izgradnja i 
opremanje sortirnice Kalvarija” koji je prijavljen na poziv Izgradnja i/ili opremanje 
postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, 
metala, plastike i drugih materijala financiran iz Europskog strukturnog fonda, 
Operativni program Konukrentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 
13.356.306,54 kn. Očekivano sufinanciranje iznosi 85%. 
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6.  Koordinacijski sastanci između projektnih partnera, prikupljanje dokumenata 
te pisanje projektnog prijedloga “Kvalitetniji život otočana” koji je prijavljen na  
Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ financiran iz Europskog 
socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Partneri na 
projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb Cres 
Lošinj te Gradski Crveni križ Mali Lošinj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 
542.783,60 kn. Očekivani iznos sufinanciranja iznosi 100%. 

VI. OSTALI JAVNI NATJEČAJI ZA BESPOVRATNA SREDSTVA  

   
• Praćenje provođenja i pisanje redovnih izvještaja o napretku provedbe te 

produženje ugovora o izvođenju radova za projekt „Uređenje dijela plaže Kadin“ 

prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o uvjetima za 

sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2019. 

godini. Odobreni iznos sufinanciranja iznosi 750.000,00 kn. 

• Praćenje provedbe, te prikupljanje i pisanje faznih izvještaja i zahtjeva za 

nadoknadom sredstava vezano za  projekta "Rekonstrukcija partera u predjelu 

Studenac"  financirano iz Programa razvoja otoka za 2019. Godinu od Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU. Ostvareno je ukupno sufinanciranje u iznosu od 

600.000,00 kn.  

• Potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava za provođenje Programa zaštite 

nepokretnih kulturnih dobara u 2020. godini od Ministarstva kulture, Konzervatorskog 

odjela u Rijeci 2020. godini vezano za projekt rekonstrukcije Osorskih bedema u 

Osoru koji je prijavljen na Program zaštite nepokretnih kulturnih dobara u 2020. 

godini odobren iznos sufinanciranja iznosi 200.000,00 kn. 

• Pisanje prijave te javljanje na  javni poziv od Ministarstva turizma, na Program 

razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini sa projektom „Sanacija i 

opremanje plaže Bojčić“ . Vrijednost investicije iznosi 1.050.000,00 kn. Traženi iznos 

sufinanciranja je 700.000,00 kn 

• Pisanje i slanje redovnih izvještaja za „Studiju održivosti razvoja turizma i 

prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Mali Lošinj“ financirano od 

Ministarstva turizma, iz  Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini 

• Prikupljanje dokumentacije, pisanje izvješća o utrošku sredstava te 

podnošenje zahtjeva za isplatom sredstava za financiranje materijalnih troškova 

Muzeja Apoksiomena temeljem Ugovora  o korištenju sredstava Ministarstva kulture  

• Prikupljanje sve potrebne dokumentacije te ispunjavanje natječajnih obrazaca 

za projekt „Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula“ koji se planira prijaviti na 

natječaj 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života 

stanovnika LAG-a. Vrijednost projekta je 856.000,00 kn. Očekivano sufinanciranje 

iznosi 240.000,00 kn 
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• Prikupljanje dokumentacije te izrada natječajne prijave za Javni poziv sa 

sufinanciranje izgradnje građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina 2020. 

od Središnjeg državnog ureda za sport.  Prijavljena je oprema u iznosu od 

345.503,00 kn 

 

VII. DRUŠTVENE DJELATNOSTI,  ŠKOLSTVO,  PREDŠKOLSKI ODGOJ 

Redovna koordinacija i komunikacija s ustanovama u kulturi i TZ Grada Malog Lošinja: 

Lošinjski muzej,  Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj, Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj  

te sa udrugama civilnog društva kroz planirane programske aktivnosti. 

 

VIII.  ZDRAVSTVENI PROGRAM 

U okviru ovog programa sufinancirali su se programi Nastavnog zavoda za javno 

zdravstvo, dolasci liječnika-specijalista 1x mjesečno, i to: okulist, otorinolaringolog, ortoped. 

Također, nastavilo se sa sufinanciranjem kirurga i interniste u obliku posebnog mjesečnog 

dodatka na plaću, te sufinanciranje medicinskih sestara na Susku i Unijama, te za 

sufinanciranje smještaja djelatnika na hitnoj.  

Sufinancirali su se troškovi stacionara i turističkih ambulanti u Malom Lošinju i Nerezinama, 

te Centar za hemodijalizu i dječja turistička ambulanta. 

  

IX. SOCIJALNI PROGRAM 

Cilj gradskih socijalnih mjera je smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti građana. U 

prvoj polovici 2020. godine provedene su slijedeće aktivnosti i zabilježeni sljedeći pokazatelji 

provedbe gradskih socijalnih mjera. 

•Pomoći koje se osiguravaju cjelokupnim kućanstvima,  troškove stanovanja  koristilo je  

kućanstava kako slijedi: 

- subvenciju gradske najamnine –  20 korisnika 

- subvenciju najamnine u priv. smještaju – 13 korisnika  

- subvenciju komunalne naknade – 57 korisnika 

- subvenciju troškova el. energije – 54 korisnika 

- subvenciju troškova vode – 56 obitelji      

- troškove prehrane u izvještajnom razdoblju koristilo je 26 korisnika. 

•Pomoći koje se osiguravaju pojedinačno odnosno za pojedine članove kućanstava koristilo 

je osoba kako slijedi: 

-  subvencija troškova boravka u jaslicama/vrtiću – 66 djece 
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-  naknada za opremu novorođenčeta – 27  - novorođene djece 

-  subvencija troškova školske marende – 26 djece . 

•Jednokratne novčane pomoći koristilo  je 117  korisnika. 

Vezano za isplate jednokratnih novčanih pomoći mjesečno se izmjenjuju između Grada i 

Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj podaci o isplaćenim pomoćima te se surađuje i 

zajednički  rješava teške životne situacije u kojima se pojedine osobe nađu.   

Uz navedene pomoći tijekom izvještajnog razdoblja pružena je savjetodavna pomoć velikom 

broju osoba u stanju socijalne potrebe (190 osoba), a pripremljen je i Zaključak o visini 

naknade za novorođenu djecu u 2020. godini. 

 

X. PRORAČUN 

U odnosu na prvo polugodište 2019. godine ukupni prihodi i primici su manji za 13,00 %. 

Ukupni rashodi i izdaci su manji za 18,05 % nego u istom razdoblju 2019. godine.  

U okviru Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte vrši se i naplata 

pojedinih prihoda Grada, i to: 

• prihodi od imovine (spomenička renta, najamnina, zakupnina)                                                                 

• prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (komunalni 

doprinos, komunalna naknada, prihodi po posebnim ugovorima) 

 ostali prihodi 

Na području Grada Malog Lošinja broj obveznika po vrstama prihoda je sljedeći: 

• zakupnina - 97 obveznika, 112 objekata, 

• najamnina – 124, 

• otkup stanova – 109, 

• komunalna naknada – ukupno 6570 obveznika , 8214 objekata, od toga 

- stambeni – 6238 obveznika, 7310 objekata; 

- poslovni – 512 obveznika, 904 objekata, 

• spomenička renta -  216 obveznika, odnosno 280 objekta 
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XI. PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI GRADONAČELNICE 

Gradonačelnica kao predstavnica Grada inače sudjeluje u brojnim društvenim događajima, 

svečanim sjednicama i skupštinama udruga, kao i u svečanim obilježavanjima važnijih 

datuma, međutim ove godine, zbog pojave COVID19 i mjera Stožera, velik dio događanja i 

ostalih protokolarnih obaveza je odgođen ili otkazan.  

 


