
ZAPISNIKA 
 
 s 31. elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana  
22. prosinca 2020. godine u Malom Lošinju. 
 Sastavni dio ovog Zapisnika su izglasovani tekstovi odluka. 
 
Započeto u 15,00 sati. 
 
Nazočni: Elvis Živković - predsjednik, te vijećnici: Siniša Dakić Barichievich, Dubravko  
    Devčić, Marijana Dragoslavić, Luka Kačinari, Mario Kamalić, Andrino Maglievaz,  
    Ivica Martuslović, Luigi Satalić, Đurđica Šimičić, Marlen Vlašić, Biljana Vojniković,  
    Aleksandra Volarić Magazin. 
 
Odsutni: Branko Domac, Dejan Nekić. 
 
Ostali: Ana Kučić – gradonačelnica, Anto Nedić – zamjenik gradonačelnice, Marina Žunić –  
 v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Tanja Jović – voditeljica Odsjeka za  
 urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom, Ivka  
 Matošević – voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte, 

Martina Krajina Mršo – predstojnica Ureda gradonačelnika, Igor Koren – odvjetnik  
Odvjetničkog društva Kovačević, Koren i partneri. 

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

Predsjednik predlaže dnevni red. 
S 13 glasova „za“ prihvaća se sljedeći 

 
D n e v n i r e d 

 
 - Verifikacija Zapisnika s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja; 

- Verifikacija Zapisnika s 30. (svečane) sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja; 
- Aktualni sat; 
- Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja; 
 

         1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o prijenosu poslovnih  
   udjela td Loger d.o.o.; 

2. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu; 
3. Prijedlog II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za  
    2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu; 
4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.  
    godinu; 
5. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za  
    2020. godinu; 
6. Prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu i projekcije za 2022. i  
    2023. godinu; 

         7. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2021. s projekcijama za  
             2022. i 2023. godinu; 
         8. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene  zgrade u  
  2021. godini; 
         9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu; 
         10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu; 
         11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu; 
         12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj  
    za 2021. godinu; 
         13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada  
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       Mali Lošinj za 2021. godinu; 
         14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Program javnih potreba u sportu Grada Mali Lošinj 
    za 2021. godinu;        
         15. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća  
    Grada Malog Lošinja; 
         16. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Veli  
    Lošinj (UPU 27); 
         17. Prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja; 
         18. 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; 
         19. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom  
    turističke sezone u 2021. godini; 
         20. Prijedlog Odluke o ukidanju javnog dobra na k.č.br. 3101/2 i 3126/2, obje k.o. Mali  
    Lošinj – grad; 
         21. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na  
    području Grada Malog Lošinja; 

22. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za  
      2020. godinu; 
23. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog  
      Lošinja za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje; 
24. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Malog Lošinja u području  

    prirodnih nepogoda za 2021. godinu;  
         25. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških  
               eksplozija Grada Mali Lošinj; 
         26. Prijedlog Odluke o donošenju Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija  
    Grada Mali Lošinj. 
 
 

Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog 
Lošinja. 
Vijećnik Dubravko Devčić ima primjedbu na točke 6. i 7. dnevnog reda, odnosno da je u 
zapisniku navedeno da iste nisu prihvaćene, a na video snimci je da su prihvaćene. Nije u 
suglasju što je rekao predsjednik vijeća i što je u zapisniku. 
Predsjednik Elvis Živković objasnio je da se naknadnom provjerom stručnih službi ustanovilo 
da točke nisu prošle, dakle točke nisu usvojene, zato u Zapisniku je pisano da točke nisu 
usvojene.     
 Usvaja se Zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 
 Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 30. (svečane) sjednice Gradskog vijeća 
Grada Malog Lošinja. 
 Usvaja se Zapisnik s 30. (svečane) sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 
 
 

Vijećnička pitanja 
 
1. Vijećnica Biljana Vojniković postavila je sljedeća pitanja: 
- Može li Gradsko vijeće dobiti izvještaj ili prezentaciju o projektima koji se financiraju preko 
EU fondova i o projektima koji se pripremaju i trebaju dobiti europska sredstva?  
   Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – da je isto tako na prošloj sjednici Gradskog 
vijeća bilo pitanje gdina Dejana Nekića vezano za povlačenje sredstava EU fondova u 
području Grada Malog Lošinja. Taj odgovor će biti pripremljen za sljedeću sjednicu Gradskog 
vijeća. Putem jedne prezentacije dat će informacije svih apliciranih natječaja, odnosno  
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projekata što od Grada direktno, što od naših komunalnih poduzeća što se odnosi na sve 
investicije koje planiraju realizirati u ovom nadolazećem razdoblju.   
 
- Kada će se postaviti čekaonica za autobus na parkiralištu kod Vrtića, za učenike putnike 
osnovne i srednje škole i da li je to u planu? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica -  predvidjeli su to u proračunu. Tamo postoje 
na navedenoj lokaciji dvije čekaonice, ali očigledno je s obzirom na broj djece putnika i 
cjelokupnu populaciju ljudi, postoji potreba za još jednom. Ona će se predvidjeti sredstvima, 
pa će se onda pristupiti montiranju tijekom sljedeće godine. 
 
2. Vijećnik Ivica Martuslović postavio je sljedeća pitanja: 
- Traži popis svih stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja i ako je 
moguće da se navede što je u najmu i što je van najma, tko vrši nadzor stanja istih, znači 
stanova derutnih i poslovnih prostora? 
 
- Da li je došlo izvješće Revizije i kada bi ga vijećnici mogli dobiti na uvid?  
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – jučer nam je pročelnik Ureda državne revizije 
javio da je konačni nacrt pravomoćan, ako to tako možemo reći. bit će dostavljen Gradu ovih 
dana. Bit će upućen Gradskom vijeću što je sukladno proceduri i naći će se na dnevnom 
redu sljedeće sjednice Gradskog vijeća. 
 
3. Vijećnica Marlen Vlašić postavila je sljedeća pitanja: 
- Priča se da će Država oduzeti zgradu carinarnice, jer se, navodno, ništa nije napravilo po 
pitanju obnove. Zanimaju da li tu ima istine u vezi toga? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – ne zna gdje se to priča i kakve su to priče. Mi 
smo u prijedlogu proračuna stavili stavku koja se odnosi na rekonstrukciju zgrade 
carinarnice. Ona je bila planirana i do sada, već smo pristupili izradi idejnog rješenja za što 
su utrošena određena sredstva za tu namjenu. U kontaktu smo s Ministarstvom državne 
imovine, a isto tako i s Primorsko-goranskom županijom, s obzirom na zajednička nastojanja 
da zajedno tu nekretninu privedemo namjeni i da se u njoj smjeste, ne samo djelatnici 
nadležne porezne uprave, za što je bio uvjet Ministarstva financija prilikom darovanja te 
nekretnine, već isto tako i djelom službenika, odnosno djelatnika koji po ingerenciji pripadaju 
Županiji, od Županijske lučke uprave i nekih drugih ureda državne uprave koji su od 01.01. 
ove godine pripali djelokrugu Županije Primorsko-goranske. 
 
- Ima dva prijedloga. S obzirom da nitko ne zna kada će mjere biti ukinute, što nas čeka s 
COVID-om, kakva će biti sezona, kakva će biti jesen 2021. godine, da bi se pomoglo 
ugostiteljima, obrtnicima kada budu krenuli s poslom, predlaže da se prvo smanji najam 
gradskog prostora na jedno duže vrijeme i kad se ukinu mjere. Drugi prijedlog je da se ide 
prema svim obrtnicima, da se smanji porez na promet. Lokalna samoupravu određuje od 0 
do 3%, sada je na 3%, pa bi možda bilo dobro smanjiti za 1% na 2%, tako da taj postotak 
ostane i kad se počne raditi, kada se počnu lokali otvarati, neko duže vrijeme, jer nitko ne 
zna što će biti i koliko će ova situacija trajati. Misli da bi trebalo pomoći i obrtnicima i 
ugostiteljima.  
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – zahvaljuje se svima na svim do sada 
prijedlozima i na ovome danas, isto tako koji su pristizali cijelo ovo vrijeme. Što se konkretno 
tiče zakupnine poslovnih prostora donijeli smo odluku i prije nego što su ove mjere stupile na 
snagu, da se zakupnina poslovnih prostora u vlasništvu Grada smanji 40% do kraja godine, s 
tim da će ovih dana biti pripremljen prijedlog kojim će se to produžiti i na sljedeću godinu od 
prvog mjeseca pa do petog/šestog mjeseca, budući da je teško predvidjeti što će se dogoditi, 
a i neovisno o tome do kada će te mjere trajati, da određenim pomoćima omogućimo da 
izdrže na neki način taj cjelokupni izazovni period. Nadam se da će isto tako prijedlog o 
komunalnoj naknadi, koji je danas na dnevnom redu, pomoći. Tu su i sve one olakšice koje  
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se odnose, npr. na korištenje terasa. U našem Gradu ugostitelji ne plaćaju javne površine u 
mjesecu studenom, prosincu, siječnju, veljači i ožujku, te travanj i listopad imaju drugačiji 
obračun. I tu smo dali Odlukom o porezima, mogućnost da se mogu dati određeni popusti na 
korištenje javnih površina. Određene pomoći će biti i u obliku natječaja, koji je sada objavljen, 
za dodjelu pomoći poduzetnicima, obrtnicima, gospodarstvenicima, poljoprivrednicima, koja 
do kraja godine ističe. Početkom sljedeće godine bit ćemo u obvezi izraditi novu odluku o 
poticajima za period od tri godine. Ovom prilikom pozivam sve poduzetnike, obrtnike, 
poljoprivrednike i sve one koji su zainteresirani da se informiraju detaljnije na web stranicama 
Grada gdje je raspisan taj poziv po osam osnova, koje su i prošli put bile raspisane. 
Cjelokupna dokumentacija se predaje i dostavlja u elektroničkom obliku. Svi obrasci se 
nalaze na web-u, a isto tako i ostale institucije, poput Porezne uprave, s obzirom i da se 
njihove potvrde trebaju pribaviti, i oni su na dispoziciji građanima da sve informacije i obrasce 
mogu preuzeti online i dostaviti elektroničkim putem.  
 
4. Vijećnica Đurđica Šimičić postavila je sljedeća pitanja: 
- Mjere vezane sa situacijom COVID-om i lošom turističkom sezonom su donesene i 
određena pomoć gospodarstvu je realizirana. Interesira ju da li smo napravili analizu i ako 
nismo da li je planiramo napraviti da konkretno vidimo što smo donijetim mjerama i 
provedenim mjerama postigli. Koliko je djelatnika koji su trebali biti otpušteni ipak ostali raditi, 
koliko ih je, eventualno, ostalo bez posla? Koji su planovi naših gospodarstvenika, jer smatra 
da je to najbolji smjer kako donositi mjere u budućnosti? Koje su od ovih mjera donijele 
najviše učinka ili smo donijeli neke mjere koje nisu dovoljno pomogle gospodarstvenicima? 
Misli da bi tako jedna detaljna analiza jako dobro došla i na taj način donesu sve preostale 
odluke. Da li se radi u tom smjeru i da li tako nešto planiraju? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – prijedlog svih ovih mjera koje su donesene na 
ranijim Gradskim vijećima do sada, bilo ih je nekoliko, pa i ove posljednje, sasvim sigurno se 
te mjere ne razlikuju previše od grada do grada, od jedinice lokalne samouprave do druge. 
Naravno igra ulogu gdje se one prostorno nalaze i da li se više ili manje, poput nas, 
orijentirane na turizam ili slično. Međutim, one analize koje se mogu raditi sigurno je da se i 
sada već rade, ali sigurne analize će se moći napraviti tek kod predaje poreznih prijava, jer je 
to nekakav moment koji će nam biti od velike pomoći u sagledavanju što su naše mjere 
konkretno polučile. Porez na potrošnju, što je gđa Vlašić spomenula, je prihod koji je na 
području našeg Grada prilično znatan, no ljudi ga ne plaćaju ukoliko su poslovni prostori 
zatvoreni, a drugo u konačnici ga plaćaju potrošači, odnosno konzumenti koji konzumiraju 
određene proizvode, odnosno usluge. Vodili smo računa i o svim onim drugim mjerama, od 
zakupnine, najma, poticaja, od određenih olakšica vezanih za javne površine, ali isto tako da 
na neki način dotaknemo naše građane koji nisu možda direktno u poduzetništvu, nego, 
možda rade tamo, da li je to kroz cijenu vrtića ili kroz socijalni program, te smo iz tog razloga 
mijenjali odluku o socijalnom cenzusu i svim onim mjerama ne bi li pomogli ljudima koji su se 
našli u problemima zbog cijele ove situacije.   
 
5. Vijećnik Mario Kamalić postavio je sljedeća pitanja: 
- Kada će se na potezu Priko, gdje se ostalo na jednoj pumpi za izbacivanje vode za cijelo 
ono područje, jer ona druga je u kvaru, kada će se vratiti? Zašto se ne popravi ventil, 
nepovratni ventil, klapna koja omogućava ulazak mora u te pumpe i pumpe rade 24 sata? 
Molio bi da se to čim prije riješi, jer smo već imali na početku zime dva puta poplavu. 
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – redovito dobiva očitovanja rada pumpi, sate rada iz 
kojih nije vidljivo da pumpe ne rade. Nepovratni ventil ispitivali smo više puta i nikad se nije 
pokazalo da je on van funkcije. Međutim na ovo Vaše da jedna pumpa ne radi, pitanje će 
proslijediti Vodoopskrbi i odvodnji koji održavaju pumpe i dobit ćete pismeni odgovor. 
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- Zašto se ne stavljaju u funkciju poslovni prostori koji su u prvom redu, barem da se daju po 
minimalnoj cijeni je bolje nego da stoje i propadaju? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – sasvim je sigurno da ima nekih poslovnih 
prostora koji su možda manje atraktivni. Jedinice lokalne samouprave nisu samo da ubiru taj 
oblik poreza, već isto tako da na neki način usmjeravamo i brinemo o ponudi, odnosno o vrsti 
usluge koju, prije svega, naši građani, a onda isto tako i svi naši posjetitelji mogu imati na 
području našega Grada. U zadnje vrijeme nema puno nekakvog velikog interesa, no 
međutim ima nekoliko interesa za skladišta, što možda u ovom trenutku pogotovo ne u 
prvom redu nekakvo skladištenje. I naš Lošinjski muzej uvijek traži dodatni prostor za 
skladištenje svojih artefakata i sličnog. I drugi zahtjevi koji su isključivo vezani uz turizam, 
odnosno pružanje nekakvih usluga u turističkom smislu, ugostiteljskom i drugo, koji su već u 
svojih zahtjevima izjavili da bi oni više bili vezani uz sezonski dio, bez obzira oni bi u 
zimskom periodu zatvorili svoja vrata. Prilikom donošenja odluka i stavljanja u funkciju 
pojedinih prostora, odnosno raspisivanja natječaja sasvim sigurno nije nezanemariva 
namjena određenog poslovnog prostora i ulaganja koja određene zainteresirane stranke 
moraju uložiti ili Grad mora uložiti da bi se određeni prostor priveo namjeni. Konkretno bivši 
prostor turističke zajednice jedan od najvećih poslovnih prostora oko 80 m2, koji smo u 
nekoliko navrata za različite namjene i ozbiljne, već bili u proceduri, no međutim zbog 
formalnih ili neformalnih razloga su stranke odustale. Jedan od bitnih momenata o kojem 
moramo voditi računa, jer smo i tu imali loših iskustava, činjenica je da naši poslovni prostori 
nisu etažirani, pogotovo u prvim i drugim redovima. za pojedine djelatnosti prilikom izdavanja 
minimalnih tehničkih uvjeta potrebno je da svi susjedi daju suglasnost. Znamo da često, ako 
se radi o nekom ugostiteljskom objektu ili nešto slično, onda stranke, susjedi nisu baš 
previše sklone davati navedenu suglasnost. 
 
6. Vijećnik Dubravko Devčić postavio je sljedeća pitanja: 
- Što je s poljoprivrednim zemljištem, već smo prošle godine trebali provesti natječaj za 
zemljište od Republike Hrvatske? Od Ministarstva je saznao da je pet, šest puta Grad Mali 
Lošinj dobivao materijal na doradu. U čemu je problem da tu administraciju napravimo kako 
treba? 
   Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – u tijeku je ucrtavanje parcela, identifikacija, a 
dosta često su materijali dostavljeni nazad Gradu Mali Lošinj na doradu, zbog nadležnog 
Županijskog Odjela za urbanizam čija uvjerenja nisu bila ispravna u nekom dijelu. 
   Odgovor je dala Marina Žunić, v.d. pročelnica – u tijeku je ucrtavanje parcela. Njih ima 
preko 2800. Očekivalo se da će u prosincu biti okončan cijeli taj postupak ucrtavanja, ali 
kako nije završeno, službenica je prije neki dan kontaktirala Ministarstvo i rečeno je da se 
očekuje u siječnju da se okonča ucrtavanje. Naime, treba uskladiti katastar i gruntovnicu 
kako bi se u proceduru mogao uputiti plan raspolaganja. Što se tiče komentara da je u puno 
navrata tražena dorada od strane Ministarstva, jednom je zatražena dopuna, te je službenica 
ovo ljeto bila u Ministarstvu gdje je dobila detaljne upute kako bi se postupak do kraja 
okončao. 
 

 
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Luigi Satalić pročitao je 

Zapisnik o radu istog. 
 
 
RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA 
 
 
Ad 1.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Igor Koren, odvjetnik Odvjetničkog 
društva Kovačević, Koren i partneri. 
Na Prijedlog Odluke, predlagatelj je podnio amandman koji je sastavni dio Odluke. 
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 U raspravi su sudjelovali Dubravko Devčić, Igor Koren, Ana Kučić, Marlen Vlašić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog 
Ugovora o prijenosu poslovnih udjela td Loger d.o.o.. 
 S 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 
na prijedlog Ugovora o prijenosu poslovnih udjela td Loger d.o.o.. 
 
Ad 2.) 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 Dubravko Devčić, Ivka Matošević. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog 
Lošinja za 2020. godinu. 
 S 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog II. izmjene i dopune 
Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu. 
 
Ad 3.) 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 II. izmjene i dopune Plana razvojnih 
programa Grada Malog Lošinja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. 
 S 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog II. izmjene i dopune Plana 
razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. 
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 nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 S 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog II. izmjene i dopune Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
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 je sudjelovao Mario Kamalić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog II. izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 S 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog II. izmjene i dopune Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
Ad 6.) 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 Mario Kamalić, Ivka Matošević, Marlen Vlašić, Tanja Jović, 
Dubravko Devčić, Đurđica Šimičić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. 
godinu. 
 S 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Proračuna Grada Malog 
Lošinja za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. 
 
Ad 7.) 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 Plana razvojnih programa Grada Malog 
Lošinja za 2021. s projekcijama za 2022 i 2023. godinu. 
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 S 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Plana razvojnih 
programa Grada Malog Lošinja za 2021. s projekcijama za 2022 i 2023. godinu. 
 
Ad 8.) 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 Programa korištenja sredstava naknade za 
nezakonito izgrađene zgrade u 2021. godini. 
 S 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Programa korištenja 
sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2021. godini. 
 
Ad 9.) 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 izvršavanju Proračuna Grada 
Malog Lošinja za 2021. godinu. 
 S 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu 
 
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 nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu. 
 S 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
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 Marlen Vlašić, Tanja Jović. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu. 
 S 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
Ad 12.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, v.d. pročelnica. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Mali Lošinj za 2021. godinu. 
 S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba 
u kulturi Grada Mali Lošinj za 2021. godinu. 
 
Ad 13.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, v.d. pročelnica. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Mali Lošinj za 2021. godinu. 
 S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba 
u tehničkoj kulturi Grada Mali Lošinj za 2021. godinu. 
 
Ad 14.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, v.d. pročelnica. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih 
potreba u sportu Grada Mali Lošinj za 2021. godinu. 
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 S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba 
u sportu Grada Mali Lošinj za 2021. godinu. 
 
Ad 15.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Dubravko Devčić, vijećnik. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i 
dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 
 S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 
 
Ad 16.) 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 Marlen Vlašić, Tanja Jović, Mario Kamalić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj (UPU 27). 
  S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj (UPU 27). 
 
Ad 17.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, v.d. pročelnica. 
 U raspravi su sudjelovali Marlen Vlašić, Marina Žunić, Mario Kamalić, Dubravko 
Devčić, Ana Kučić, Elvis Živković. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama u 
vlasništvu Grada Malog Lošinja. 
 S 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o gospodarenju 
nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja. 
 
Ad 18.) 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 oslobođenju od obveza plaćanja 
komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje 
poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom. 
  S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o oslobođenju od obveza plaćanja 
komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje 
poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom. 
 
Ad 19.) 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 Mario Kamalić, Tanja Jović. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja 
građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2021. godini. 
  S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja 
građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2021. godini. 
  
Ad 20.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, v.d. pročelnica. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o ukidanju javnog dobra na k.č.br. 
3101/2 i 3126/2, obje k.o. Mali Lošinj-grad. 
 S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o ukidanju javnog dobra na k.č.br. 
3101/2 i 3126/2, obje k.o. Mali Lošinj-grad. 
 
Ad 21.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, v.d. pročelnica. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
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 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja. 
 S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja. 
 
Ad 22.) 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 Analize stanje sustava civilne zaštite na 
području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu. 
 S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Analize stanje sustava civilne zaštite na 
području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu. 
 
Ad 23.) 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 Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje. 
 S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje. 
 
Ad 24.) 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 donošenju Plana djelovanja Grada 
Malog Lošinja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. 
 S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada 
Malog Lošinja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. 
 
Ad 25.) 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 donošenju Procjene ugroženosti 
od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj. 
 S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj. 
 
Ad 26.) 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 donošenju Plana zaštite od požara 
i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj. 
 S 13 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj. 
 
 
Dovršeno u 19,35 sati.  
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