ZAPISNIK
s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 01. listopada
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 15,00 sati.
Nazočni: Elvis Živković - predsjednik, te vijećnici: Siniša Dakić Barichievich, Branko Domac,
Marijana Dragoslavić, Mario Kamalić, Andrino Maglievaz, Ivica Martuslović, Dejan
Nekić, Luigi Satalić, Đurđica Šimičić, Marlen Vlašić, Biljana Vojniković, Aleksandra
Volarić Magazin.
Opravdano odsutni: Dubravko Devčić, Luka Kačinari.
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 – savjetnica za gradnju i imovinsko pravne poslove –
pomoćnica voditeljice, 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 – direktor 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 s tim da se točka 7. dnevnog reda „Prijedlog Odluke
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine č.zem. 168/2 zk.ul. 1505 k.o. Nerezine“
izostavi s dnevnog reda.
Jednoglasno se prihvaća sljedeći
Dnevni

red

- Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja;
- Aktualni sat;
- Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja;
1. Prijedlog Odluke o produljenju Plana ukupnog razvoja Grada Mali Lošinj 2013 –
2020 do 31. prosinca 2021.;
2. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja cresko-lošinjskog
područja;
3. Prijedlog Odluke o prijavi projekta „Uređenje postojeće šetnice u park-šumi
Podjavori„ na natječaj LAG Kvarnerski otoci;
4. Prijedlog Odluke o prijavi projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula u
Velom Lošinju“ na natječaj LAG Kvarnerski otoci;
5. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju komunalne
infrastrukture;
6. Prijedlog Odluke za raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine u
vlasništvu Grada Malog Lošinja na prvom katu stambene zgrade na k.č. 2720/2,
z.k.ul.2656, k.o. Mali Lošinj - grad, suvlasnički dio: 17/100 etažno vlasništvo (E-3);
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Veli
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8. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja;
9. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Malog Lošinja;
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića Cvrčak, Mali Lošinj;
11. Izvješće o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja
do 30. lipnja 2020. godine;
12. Izvješće o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
13. Izvješće o radu Elektro-vode d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja
2020. godine;
14. Izvješće o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja
2020. godine;
15. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
16. Izvješće o radu Lošinjskog muzeja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.
godine;
17. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2020. godine;
18. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
19. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za razdoblje od 01. siječnja do
30. lipnja 2020. godine;
20. Izvješće o radu Turističke zajednice Grada Malog Lošinja za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
21. Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.
godine.
Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog
Lošinja.
Usvaja se Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.
Vijećnička pitanja
1. Vijećnica Biljana Vojniković postavila je sljedeća pitanja:
- Hoće li Grad Mali Lošinj vratiti sredstva uzeta smanjenjem plaća što je obećao Vrtiću,
Čitaonici i ostalim gradskim ustanovama?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – donesena je nova odluka, iako je ova stara
trebala vrijediti do 01.10., pa se od tada trebala plaća vraćati ustanovama. Već smo sa svim
ustanovama i predstavnicima sindikata obavili koordinacije u proteklih 15-tak dana i upoznali
s novim prijedlogom, znači umanjenje. To znači da će se umanjenja koja su sada bila
aktualna od najniže do najviše razine primanja, do sada se umanjivala plača 15% najnižoj
kategoriji, 25% srednjoj, višima 27%, sada se s ovim novim prijedlogom najniža plaća vraća
u potpunosti od ovoga mjeseca, srednjoj kategoriji će biti 10% umanjena, a najvišim
kategorijama bit će 13% umanjenja i to tako u naredna dva mjeseca, te će se plaća vratiti u
potpunosti.
- U kojoj fazi se nalaze preuzeti objekti od Republike Hrvatske i radi li se nešto po tom
pitanju, znači Bećaruša, zgrada Carine i imali nešto novo po pitanju Velopina?
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kontaktima, kako Plavi svijet tako i mi s Ministarstvom regionalnog razvoja, s obzirom da je to
od početka bila intencija da se taj projekt kandidira za izradu projektne dokumentacije i za
izvedbu u sljedećem programskom razdoblju od 2021. do 2027. Trebali bi imati ovih dana
koordinaciju u Ministarstvu regionalnog razvoja. Što se tiče Carinarnice, kao vijećnici usvojili
ste prijedlog proračuna u kojem je bila određena stavka za pokretanje renovacijerekonstrukcije. Bili su razgovori s Primorsko-goranskom županijom da svi zajedno uđemo u
tu investiciju, jer je u cilj u nju smjestiti, između ostalog i službenike Primorsko-goranske
županije, pa smo trebali podijeliti tu investiciju. No, međutim, sve skupa je usporila korona,
odnosno ova situacija, pa smo to odgodili za nadolazeće razdoblje. Što se tiče za područje
Velopina tu nemamo nikakvih povratnih informacija, bez obzira na našu odluku, naše
zahtjeve itd. Tu nismo nikada dobili nekakvu naznaku, neku neslužbenu informaciju, kao što
smo znali dobiti za ove druge nekretnine za koje smo tražili povrat, gdje je namjena bila ili
društvena ili projekt od interesa lokalne zajednice u smislu društvenog projekta. Kada se
govori o komercijalnim projektima, da li turističkim ili nekakvog drugog sličnog profila, onda
Republika Hrvatska, Ministarstvo imovine uvijek je raspolagalo s tim nekretninama,
raspisivali su natječaje za zainteresirane partnere ili ulagatelje u takve zone. Što se tiče
Velopina nekakvi neslužbeni odgovor je i dalje ostao isti.
2. Vijećnik Ivica Martuslović postavio je sljedeća pitanja:
- Još uvijek nije dobio odgovor na svoje pitanje u vezi bankovnih računa Grada Malog
Lošinja. Nada se da će dobiti to izvješće.
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – može svatko doći u naše računovodstvo,
odnosno kod voditeljice Odsjeka i dobiti na uvid svaku transakciju koja je napravljena. Isto
tako predstojnica Ureda gradonačelnika vodi računa da krenemo s projektom da sve
transakcije postanu vidljive svim građanima Maloga Lošinja. Rekli smo Vam da zbog obujma
i velikoga materijala tih transakcija, na dnevnoj bazi ih ima jako puno, i dalje stojim oko toga
da slobodno možete doći i apsolutno dobiti na uvid, i Vi i svatko od vijećnika i svatko koga
nešto interesira.
- Kada će se konačno riješiti pitanje poljoprivrednog zemljišta koje se već čeka dvije godine,
odnosno kada će se raspisati natječaj?
Odgovor je dala Marina Žunić, savjetnica za gradnju i imovinsko pravne poslove pomoćnica
voditeljice – vezano za fazu izrade Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske, dobili smo sva uvjerenja koja smo trebali. Sada je u tijeku
ucrtavanje tih parcela u karte. Nakon toga će se sva dokumentacija još jednom nositi
Ministarstvu na potvrdu da bi se moglo ići u dalju proceduru. Očekujemo kroz listopad da bi
ucrtavanje bilo gotovo.
- Što se radi po pitanju alohtone divljači?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – još u prijašnjem sazivu, kao zamjenica
gradonačelnika zauzimala sam se i uz pomoć stručnih službi radila na tome. Pokušavali smo
na sve moguće načine privoliti i otvoriti komunikaciju sa svim nadležnim institucijama. Prije
svega sa Županijom koja po zakonu postupa, daje lovišta putem nadmetanja lovačkim
društvima, kontrolira kako vrše izlov, da li je postupanje u redu. Tu su lovni inspektori koji
dolaze na teren i provjeravaju neke stvari. Mi smo opetovano ukazivali da broj alohtone
divljači raste, da se ona zove alohtona divljač iz nekog razloga, da nema lovostaja. Isto tako
dobivali smo informacije s terena da svi građani znaju da lovostaja ima. Pokušali smo se
upetljavati u one sfere za koje smo dosta često od svih nadležnih institucija po redu dobivali
odgovore da nismo nadležni. Zajedno s Gradom Cresom smo organizirali zajedničku
sjednicu Gradskog vijeća po tom pitanju i odvojene sjednice Gradskog vijeća. Mislim da
konkretnog interesa za rješavanje ovog problema po vertikali, znači od ministarstva,
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taj problem još uvijek nije riješen.
- Prije par dana potpisan je ugovor za dionicu Osor – Nerezine, pa ga zanima što je s cestom
Veli Lošinj – Mali Lošinj?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – prošli tjedan prilikom potpisivanja ugovora o
rekonstrukciji-izgradnji prometnice Osor – Nerezine ministar Butković, a i predsjednik Uprave
Hrvatskih cesta gdin Josip Škorić su izjavama za medije istaknuli činjenicu da je dio državne
ceste, jer je prekategorizirana županijska cesta u državnu. Da je postupak izvlaštenja u
tijeku, s obzirom da smo tada ishodovali lokacijsku dozvolu i predali Hrvatskim cestama. U
svim našim potezima pokušavali smo uskladiti dinamiku, jednog dana realizaciju te ceste
koja dolazi u punom profilu s biciklističkom stazom, uskladiti s projektom dinamike
aglomeracije. Međutim, ne znamo što još tu konkretno možemo očekivati, s obzirom da
izvođača projekta aglomeracije na tom području za cjelokupnu dionicu mreže nemamo. Više
detalja ćemo imati kada budemo imali konkretnog izvođača radova i onda ćemo moći govoriti
o točnim dinamikama i vidjeti da li ima preklapanja ili nema. Definitivno to je nakon ove
dionice Osor – Nerezine, sigurno sljedeća cesta koja dolazi na red. naravno da ćemo učiniti
sve ono što budemo mogli, ako bude moguće da ne bude duplih kopanja.
3. Vijećnik Dejan Nekić postavio je sljedeća pitanja:
- Bespravna gradnja na Kurilama – Hoće li se to divlje naselje legalizirati? Što rade naše
inspekcije: građevinska, komunalna i ostalo, s obzirom da je to područje zaštićeno, obalni
pojas?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – ta je zona postala jako interesantna, zato što
je Grad na prijedlog vijećnika ulagao u poljoprivrednu infrastrukturu, poljoprivredne priključke.
To je bitno naglasiti, jer to nosi odgovornost onih koji se u skladu s time ne ponašaju.
Međutim, vidjeli smo da odmah dolazi do određenih nepoželjnih situacija na terenu, pa smo
zadužili našu komunalnu službu, komunalne redare i pravnike. Radili smo detaljni izvid na
terenu što se tiče pomorskog dobra, ali i ne samo njega, te sva ona odstupanja od korisnika
ugovora o zakupu itd. Sva odstupanja smo zabilježili i dostavili nadležnim institucijama,
građevinskoj inspekciji i nadležnom ministarstvu. Ima toga dosta, tako da je taj postupak još
uvijek u tijeku. U tom dijelu nismo nadležni, ali smo željeli građevinskoj inspekciji i ostalim
institucijama, s naše strane, dostaviti takvu informaciju. Kad bi netko od eventualno
zainteresiranih građana ili anonimno dostavljao ili prijavljivao nekakve radnji, odmah smo
upućivali naše komunalno redarstvo. Komunalni redari su izlazili na teren, sve dokumentirali
fotografijama, česticama, to je jedan detaljan prikaz. Naravno da očekujemo određeno
postupanje nadležnih institucija.
- Njegove stranačke kolege primijetile su da se u lokalnim glasilima, Internet i slično, prodaje
gradsko zemljište. Zanima ga po čijem ovlaštenju, tko to dozvoljava, kako se to kasnije
uređuje i ostalo?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – prodaja zemljišta u vlasništvu Grada Malog
Lošinja, kao što vi vijećnici znate, može se dešavati na dva načina. jedno je, a ovisi o onom
postotku s kojim gradonačelnik smije raspolagati. Ukoliko je procjena nekretnina u ingerenciji
donošenja odluke o prodaji kod gradonačelnika, onda gradonačelnik raspisuje javni natječaj i
ide u javna glasila itd., a sve ostale čestice koje su iznad te granice dolaze k vama
vijećnicima na razmatranje i eventualno usvajanje ili ne odluke o prodaji. Nakon toga
raspisuje se javni natječaj i poduzimaju radnje. Sve druge radnje nisu mi poznate i nije dobila
takvu informaciju. Ukoliko stvarno netko raspolaže na nekakav način na kakav ne bi smio s
tuđim vlasništvom, u ovom slučaju u vlasništvu Grada, onda je to za prijavu.
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- Ovo je treći put da ukazuje na problem upravitelja zgrada Kanya. Smatra da pod hitno treba
sastanak organizirati, jer se ljudi žale. Molio bi Grad, ako može, da vidi imali na području
Primorsko-goranske županije nekakav interesent koji može to kvalitetnije odrađivati i da se
da ljudima mogućnost da odaberu. Sada trenutno nitko to ne želi prihvatiti, jer imaju svaki
svoje područje i ne miješaju se jedan drugome u posao.
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – mislim da Grad bez obzira na nadležnosti i
bez obzira koji problemi tište građane Malog Lošinja, mi smo uvijek, možda ne direktno
nadležni, ali moramo biti zainteresirani i pomoći u postupku rješavanja. Dosta često građane
koje primam imaju npr. određenih problema sa Županijskim domom za starije i nemoćne u
Velom Lošinju, pa npr. nekakvih upita vezanih za Centar za socijalnu skrb. Imaju isto tako
dosta često upite vezano za smještaj i njihov status stanovanja kod privatnih gospodarskih
kuća u Malom Lošinju, isto dolaze po savjet kakav ugovor imaju s najmoprimcem itd.
Naravno, da našim građanima nastojimo pomoći koliko to možemo. Neki put savjetom,
nekad se zauzmemo osobno svatko od nas tamo gdje može.
Što se tiče Kanya, odnosno upravitelja na području našega Grada, imali smo nebrojni broj
sastanaka u različitim sastavima. No, međutim trebamo se vratiti unazad. Mi kao JLs imali
smo određeni zakonski rok do kada smo morali imati prinudnog upravitelja. I tada na javnom
nadmetanju dobivamo jednog zainteresiranog ponuđača, imenom i prezimenom tvrtku koja
se javila i dobila ugovor. Nakon određenog broja godina taj prinudni upravitelj postaje,
odnosno prestaje biti prinudni, postaje redovni upravitelj. I to se provodi sukladno postupku,
to je bilo 2015. ili 2016. godine. Nakon čega su građani često dolazili isticati razne probleme,
tada s prinudnim, a kasnije s redovnim upraviteljem. Mi smo im nastojali pomoći i ponuditi
opciju da odaberu nekog drugog upravitelja, s obzirom da smo pokušali na različite načine
naći zajednički jezik. No, ukoliko stanari ne žele, alternativa im je pronaći drugog upravitelja.
Nije čula za ovaj dio da se ne žele jedan drugome miješati u posao, kao i u poduzetništvu
imaju džentlmenski dogovor glede nekih područja. isto tako u nekim drugim sferama i nekim
drugim problemima smo znali rješavati probleme. Bilo je još zainteresiranih upravitelja koji su
se svojedobno nama obraćali i imali nekog interesa da dođu na jedan dio našeg tržišta.
Imena tvrtki koje su nam se obraćale dijelili smo sa stanarina, odnosno sa stanovnicima koji
su se nama obraćali, kao javna informacija svima dostupna, da oni vide u kontaktu upravitelji
zgrada, odnosno predstavnici stanara. Imamo neke informacije da su neki stanari sklopili
ugovore s drugim upraviteljem. Koliko toliko funkcionira. U stalnoj smo komunikaciji s ovim
redovnim upraviteljem. Grad ima ugovore, neću tvrditi da nema problema, ali uvijek smo
otvoreni za razgovore. Građanima ćemo i dalje biti na dispoziciji i organizirati ponovno
sastanak i vidjeti u čemu je i što je problem. Nastavit ćemo i dalje uključivati i ostale
zainteresirane strane.
5. Vijećnik Branko Domac postavio je sljedeća pitanja:
- Svako toliko se na zavoju iznad Svetog Jakova, između Svetog Jakova i Nerezina pojave
dvije žice na pola zavoja, uhvaćene za cestu. Da li to ima suglasnost Hrvatskih cesta, da li je
to kako treba, da li mi znamo da je to tamo postavljeno itd? Nije siguran da je to
odgovarajuće mjesto za tako nešto.
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – primijetili smo to na cesti. Nemamo nikakvu
informaciju službenu. Obratili smo se pismeno, pa ćemo dobiti neku povratnu informaciju od
strane nadležnih cesta.
- Ima nekih nelogičnosti liste za najam gradskih stanova. Činjenica je da bi lista za najam
gradskih stanova trebala biti usmjerena prvenstveno onima kojima nedostaje stambeni
prostor. Ako je netko naslijedio 8 m2 ostavinom pokojnih roditelja ili pokojne majke, misli da
tih 8 m2 ne može biti razlog zašto netko ispadne s liste za najam stanova. Takvih slučajeva
ima više. Isto tako je dobio informaciju od naših sugrađana da bračni par, oba dvoje visoko
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moguće da se još uvijek ulože, odnosno da li je rok za primjedbe u tijeku i da li ima primjedbi
na ove dvije stvari koje je iskazao?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – prigovori su pristigli, ima ih u pisanoj formi
jedan veliki broj 30 do 40. Isto tako ima i veliki broj usmenih prigovora stranaka, osoba,
građana koje sam ja primala u ovom periodu, koji svoje prigovore i primjedbe nisu napisali
samo u pismenoj formi, već su izrazili i usmeno. Pri kraju smo obrade svih tih prigovora i
primjedbi. Veliki dio je vezan uz samu Odluku. Odluka je ta koja definira načine, mogućnosti i
ostalo. Ne znam o kojem se problemu točno radi u slučaju koji ste Vi naveli, da li je to broj
godina prebivališta, odnosno boravka na Lošinju, ima tu dosta kategorija koje možda nisu
najspretnije, sigurno bi bilo i boljih rješenja. Tako da ćemo izanalizirati ovu cjelokupnu
situaciju do kraja, pa ćemo vas informirati vezano za korake koje ćemo raditi po tom pitanju.
6. Vijećnica Đurđica Šimičić postavila je sljedeća pitanja:
- Čestita na osvojenoj nagradi, koju je osvojio lošinjski turizam i uvršten je među 50
najdestinacija na svijetu.
Ana Kučić, gradonačelnica – zahvaljuje se na čestitkama, čestitke svima na tom postignuću
da je Lošinj ušao među 50 najdestinacija u svijetu.
- Da li se planira da Master plan, koji se radi za Cres i Lošinj, bude predstavljen Gradskom
vijeću?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – bit će izložen i dati Gradskim vijećnicima. Prvi
korak je bio skupština turističke zajednice, a nakon toga će biti predstavljen na Gradskom
vijeću.
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 projekte.
U raspravi su sudjelovali Biljana Vojniković, Branko Domac, Ivka Matošević, Anto
Nedić, Ana Kučić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o produljenju Plana ukupnog razvoja
Grada Mali Lošinj 2013 – 2020 do 31. prosinca 2021.
S 11 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o produljenju Plana
ukupnog razvoja Grada Mali Lošinj 2013 – 2020 do 31. prosinca 2021.
Ad 2.) Izvjestiteljice po ovoj točki dnevnog reda bile su gđa Ivka Matošević, voditeljica
Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte i gđa Ana Kučić, gradonačelnica.
U raspravi su sudjelovali Ivica Martuslović, Ana Kučić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana
razvoja cresko-lošinjskog područja.
S 11 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o pokretanju
postupka izrade Plana razvoja cresko-lošinjskog područja.
Ad 3.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ivka Matošević, voditeljica
Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte.
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Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o prijavi projekta „Uređenje
postojeće šetnice u park-šumi Podjavori„ na natječaj LAG Kvarnerski otoci.
S 12 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o prijavi projekta „Uređenje postojeće
šetnice u park-šumi Podjavori„ na natječaj LAG Kvarnerski otoci.
(U trenutku glasanja vijećnik Dejan Nekić nije bio prisutan.)
Ad 4.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ivka Matošević, voditeljica
Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o prijavi projekta „Rekonstrukcija
okoliša dječjeg vrtića Žižula u Velom Lošinju“ na natječaj LAG Kvarnerski otoci.
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o prijavi projekta „Rekonstrukcija okoliša
dječjeg vrtića Žižula u Velom Lošinju“ na natječaj LAG Kvarnerski otoci.
Ad 5.) 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 Ivica Martuslović, Tanja Jović, Dejan Nekić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog izmjene i dopune Odluke o davanju
suglasnosti za izgradnju komunalne infrastrukture.
S 10 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog izmjene i dopune Odluke o
davanju suglasnosti za izgradnju komunalne infrastrukture.
Ad 6.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, savjetnica za
gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnica voditeljice.
U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Marina Žunić, Dejan Nekić, Ana Kučić,
Mario Kamalić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke za raspisivanje javnog natječaja za
prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Malog Lošinja na prvom katu stambene zgrade na k.č.
2720/2, z.k.ul.2656, k.o. Mali Lošinj - grad, suvlasnički dio: 17/100 etažno vlasništvo (E-3).
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke za raspisivanje javnog natječaja za prodaju
nekretnine u vlasništvu Grada Malog Lošinja na prvom katu stambene zgrade na k.č. 2720/2,
z.k.ul.2656, k.o. Mali Lošinj - grad, suvlasnički dio: 17/100 etažno vlasništvo (E-3).
Ad 7.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, savjetnica za
gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnica voditeljice.
U raspravi su sudjelovali Ivica Martuslović, Luigi Satalić, Marina Žunić, Neven Kruljac,
Ana Kučić, Branko Domac.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za
prodaju nekretnina: č.zem. 2910/2, č.zem. 2910/7, č.zem. 2910/3 i č.zem. 2906/1, sve k.o.
Veli Lošinj.
S 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog
natječaja za prodaju nekretnina: č.zem. 2910/2, č.zem. 2910/7, č.zem. 2910/3 i č.zem.
2906/1, sve k.o. Veli Lošinj.
Ad 8.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa ana Kučić, gradonačelnica.
U raspravi su sudjelovali Dejan Nekić, Branko Domac, Biljana Vojniković, Ana Kučić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja.
S 9 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Malog Lošinja.
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gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnica voditeljice.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja.
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja.
Ad 10.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Melita Muškardin, ravnateljica
Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.
U raspravi je sudjelovao Branko Domac.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.
(Vijećnik Siniša Dakić Barichievich opravdano je napustio sjednicu.)
Ad 11.) 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, Branko Domac, Neven Kruljac, Biljana
Vojniković, Dejan Nekić, Mario Kamalić.
Budući da se o Izvješću o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ne glasa isto se prima na znanje.
Ad 12.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Neven Kruljac, član Uprave
Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o.
U raspravi su sudjelovali Mario Kamalić, Marijana Dragoslavić.
Budući da se o Izvješću o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ne glasa isto se prima na znanje.
Ad 13.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Dejan Ćormarković, direktor
Elektro-vode d.o.o.
U raspravi su sudjelovali Mario Kamalić, Dejan Ćomarković, Branko Domac.
Budući da se o Izvješću o radu Elektro-vode d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2020. godine ne glasa isto se prima na znanje.
Ad 14.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Daniel Kljaić, direktor Lošinj usluga
d.o.o.
U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Daniel Kljaić, Mario Kamalić, Dejan Nekić,
Andrino Maglievaz.
Budući da se o Izvješću o radu Lošinj usluga d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2020. godine ne glasa isto se prima na znanje.
Ad 15.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Mirko Kajkara, zapovjednik Javne
vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj.
U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Mirko Kajkara, Andrino Maglievaz, Elvis
Živković, Đurđica Šimičić..
Budući da se o Izvješću o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ne glasa isto se prima na znanje.
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ravnateljica Lošinjskog muzeja.
U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Zrinka Ettinger Starčić, Mario Kamalić.
Budući da se o Izvješću o radu Lošinjskog muzeja za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2020. godine ne glasa isto se prima na znanje.
Ad 17.) 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. siječnja
do 30. lipnja 2020. godine ne glasa isto se prima na znanje.
(Vijećnica Aleksandra Volarić Magazin opravdano je napustila sjednicu.)
Ad 18.) 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.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine ne glasa isto se prima na znanje.
Ad 19.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Melita Muškardin, ravnateljica
Dječjeg vrtića Cvrčak.
U raspravi su sudjelovali Dejan Nekić, Melita Muškardin.
Budući da se o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Cvrčak za razdoblje od 01. siječnja do
30. lipnja 2020. godine ne glasa isto se prima na znanje.
Ad 20.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Dalibor Cvitković, direktor turističke
zajednice Grada Malog Lošinja.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Budući da se o Izvješću o radu Turističke zajednice Grada Malog Lošinja za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ne glasa isto se prima na znanje.
Ad 21.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ana Kučić, gradonačelnica.
U raspravi je sudjelovao Branko Domac.
Budući da se o Izvješću o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2020. godine ne glasa isto se prima na znanje.

Dovršeno u 19,15 sati.
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