ZAPISNIKA
s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 30. 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 15,30 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, Marlen Vlašić,
Biljana Vojniković, Aleksandra Volarić Magazin.
Opravdano odsutna: Đurđica Šimičić.
Ostali: Ana Kučić – gradonačelnica, Marina Žunić – v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela, Tanja Jović – voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i
gospodarenje gradskom imovinom, te predstavnici medija.
Predsjednik gosp. Elvis Živković konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te otvara
sjednicu.
Predsjednik predlaže dnevni red.
S 12 glasova „za“ prihvaća se sljedeći
Dnevni

red

- Verifikacija Zapisnika s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja;
- Aktualni sat;
- Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja;
1. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Malog Lošinja;
2. Prijedlog Odluke o poduzimanju prethodnih radnji radi preuzimanja trgovačkog društva
Loger d.o.o.;
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana;
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina
Grada Malog Lošinja;
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dodjelu gradskih stanova u najam;
6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o smanjenju naknade za rad vijećnika i
članova radnih tijela Gradskog vijeća;
7. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o visini plaće gradonačelnice i zamjenika
gradonačelnice Grada Malog Lošinja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa
(COVID-19).
Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog
Lošinja.
Usvaja se Zapisnik s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.
Vijećnička pitanja
1. Vijećnik Branko Domac postavio je sljedeća pitanja:
- Zašto na web stranici Grada Malog Lošinja nema kontakata gradskih vijećnika?

-22. Vijećnik Ivica Martuslović postavio je sljedeća pitanja:
- Da li će se raditi kakva prenamjena praznih poslovnih prostora u centru grada, a i šire, i da
li postoje kakvi planovi vezani za te poslovne prostore?
- Da li netko obilazi stanove koji su u vlasništvu Grada i koji su dati unazad 15 ili 10 godina,
derutni stanovi gdje otpadaju stropovi? Osobno je bio u par stanova, jer su ga ljudi zvali.
Uvjeti za život u tim stanovima nisu ljudski, pa se jednostavno mora zapitati kako ih Grad
iznajmljuje i kako naplaćuje u tim uvjetima? Od tih stanara je dobio informaciju da su se
obraćali Gradu, da su htjeli nešto sami sanirati, pa da im se to refundira, ali uvijek su došli na
odgovor da ne smiju ništa dirati.
(Stigao je vijećnik Dejan Nekić.)
3. Vijećnik Luka Kačinari postavio je sljedeća pitanja:
- Postoji li mogućnost postavljanja usporivača prometa ili ležećih policajaca na predjelu
Rukavić i na Zagazinjinama u ulici Mije Mirkovića?
- Da li se zna kada će početi rekonstrukcija stare osnovne škole u Zagrebačkoj ulici i koju će
namjenu dobiti?
(Stigla je vijećnica Marijana Dragoslavić.)
4. Vijećnik Dubravko Devčić postavio je sljedeća pitanja:
- Tko je donio odluku da se sredstva Lučke uprave na prihoduju Gradu? O kolikim
sredstvima se radi? budući da su to namjenska sredstva, smatra da bi vijećnici trebali donijeti
gdje će se utrošiti.
- Da li postoji mogućnost smanjenja cijene m3 vode za OPG, odnosno za poljoprivredu?
- Budući da mu je rečeno da će mu se dostaviti odgovor i objašnjenje u vezi neodržane
sjednice Gradskog vijeća, a koja je sazvana na temelju prijedloga vijećnika, moli da mu se
dostavi odgovor.
5. Vijećnik Dejan Nekić postavio je sljedeća pitanja:
- Kako stojimo s izradom prostorno planske dokumentacije za cijelo područje Grada Malog
Lošinja i gdje je zapelo? Npr. javna rasprava za UPU Artatore bila je prije godinu dana, a do
danas nije donesen.
- Koliko je do sada Grad povukao novaca iz EU fondova, odnosno koliko je novaca uplaćeno
Gradu?
Gradonačelnica Ana Kučić odgovorila je da će se odgovori dostaviti u pisanoj formi.
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 Marina Žunić, v.d. pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi nije nitko sudjelovao.

-3Predsjednik stavlja na glasanje:
1. Prijedlog Odluke o imenovanju počasnim građaninom Grada Mali Lošinj.
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o imenovanju počasnim građaninom Grada
Mali Lošinj.
2. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo.
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za
životno djelo.
3. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj gospodinu Lučanu Nikoliću.
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj gospodinu
Lučanu Nikoliću.
4. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj velečasnom Mateju Poloniju.
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
velečasnom Mateju Poloniju.
Ad 2.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ana Kučić, gradonačelnica.
U raspravi su sudjelovali Dubravko Devčić, Ana Kučić, Dejan Nekić, Branko Domac,
Elvis Živković, Mario Kamalić, Andrino Maglievaz.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o poduzimanju prethodnih radnji radi
preuzimanja trgovačkog društva Loger d.o.o..
S 9 glasova „za“, 4 glasa „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog
Odluke o poduzimanju prethodnih radnji radi preuzimanja trgovačkog društva Loger d.o.o..
Ad 3.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, v.d. pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti
socijalnog standarda građana.
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti
socijalnog standarda građana.
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 je sudjelovao Branko Domac.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja.
Ad 5.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ana Kučić, gradonačelnica.
U raspravi su sudjelovali Marlen Vlašić, Ana Kučić, Dubravko Devčić, Branko Domac,
Dejan Nekić, Elvis Živković.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dodjelu
gradskih stanova u najam.
S 8 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ glasova prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju
suglasnosti na dodjelu gradskih stanova u najam.
Ad 6.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, v.d. pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Dejan Nekić, Dubravko Devčić, Ana Kučić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
smanjenju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća.
Sa 7 glasova „za“, 6 glasova „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom ne prihvaća se Prijedlog
Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o smanjenju naknade za rad vijećnika i članova
radnih tijela Gradskog vijeća.

-4Ad 7.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, v.d. pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
visini plaće gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Malog Lošinja za vrijeme
trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19).
Sa 7 glasova „za“, 4 glasa „protiv“ i 3 „suzdržana“ glasa ne prihvaća se Prijedlog
Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o visini plaće gradonačelnice i zamjenika
gradonačelnice Grada Malog Lošinja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19).

Dovršeno u 16,50 sati.

Zapisnik vodila:
Marijaluiza Perković

Predsjednik:
Elvis Živković

ZAPISNIK
s 30. (svečane) sjednice Gradskog vijeća Grada Mali Lošinj, održane dana
11. studenog 2020. godine, povodom obilježavanja Dana Grada, u Muzeju Apoksiomena,
Riva lošinjskih kapetana 13, Mali Lošinj.
Sastavni dio ovog Zapisnika je tonski zapis.
Započeto u 12,00 sati.
Nazočni: Elvis Živković - predsjednik, te vijećnici: Dubravko Devčić, Branko Domac, Marijana
Dragoslavić, Luka Kačinari,Andrino Maglievaz, Ivica Martuslović, Dejan Nekić, Luigi
Satalić, Đurđica Šimičić, Marlen Vlašić, Aleksandra Volarić Magazin.
Odsutni: Siniša Dakić Barichievich, Mario Kamalić, Biljana Vojniković
Ostali: Ana Kučić – gradonačelnica, Anto Nedić – zamjenik gradonačelnice, Marina Žunić –
v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Martina Krajina Mršo – predstojnica
Ureda gradonačelnika, Tanja Jović – voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno
gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom, Ivka Matošević – voditeljica
Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte, gđa Mariza Mustać, gdin
Lučano Nikolić, velečasni Matej Polonijo, gdin Dubravko Balenović, gdin Damir
Kocijan, gđa Martina Kalac, gđa Senka Stojanović, gđa Marina Đukanović, gdin Saša
Fegić i predstavnici medija.
Predsjednik gdin Elvis Živković otvorio je svečanu sjednicu i održao prigodni govor.
Gđa Ana Kučić, gradonačelnica pozdravila je prisutne i održala prigodni govor.
Prihvaća se sljedeći
Dnevni

red

1. Uručenje Povelje o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja za
2020. godinu;
2. Uručenje povelja o Nagradi Grada Malog Lošinja za 2020. godinu;
3. Uručenje povelje o Nagradi Grada Malog Lošinja za životno djelo u 2020. godini.
Ad 1.) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, gdin Elvis Živković uručio je
Povelju o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja za 2020. godinu gđi Marizi
Mustać, budući da gdin Alfred Lindlmayer nije mogao biti prisutan zbog epidemiološke
situacije.
Ad 2.)
1. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, gdin Elvis Živković uručio je Povelju o
Nagradi Grada Malog Lošinja za 2020. godinu gdinu Lučanu Nikoliću.
Gdin Lučano Nikolić zahvalio se na uručenoj nagradi.
2. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, gdin Elvis Živković uručio je Povelju o
Nagradi Grada Malog Lošinja za 2020. godinu velečasnom Mateju Poloniju.
Velečasni Matej Polonijo zahvalio se na uručenoj nagradi.
Ad 3.) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, gdin Elvis Živković uručio je
Povelju o Nagradi Grada Malog Lošinja za životno djelo u 2020. godinu gdinu Dubravku
Balenoviću.
Gdin Dubravko Balenović zahvalio se na uručenoj nagradi.

-2Gradonačelnica Ana Kučić i zamjenik gradonačelnice Anto Nedić sukladno Odluci o
javnim priznanjima Grada Malog Lošinja uručili su plakete Grada Malog Lošinja za 2020.
godinu sljedećim osobama: gdinu Damiru Kocijanu, gđi Martini Kalac, gđi Senki Stojanović,
gđi Marini Đukanović i gdinu Saši Fegiću.
Dovršeno u 13,00 sati.

Zapisnik vodila:
Marijaluiza Perković

Predsjednik Vijeća:
Elvis Živković

