
ZAPISNIK 
 
 s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 28. listopada 2021. 
godine u Malom Lošinju, Muzej Apoksiomena, Riva lošinjskih kapetana 13. 
 Sastavni dio ovog Zapisnika je tonski zapis i izglasovani tekstovi odluka i rješenja. 
 
Započeto u 15,00 sati. 
 
Nazočni: Dubravko Devčić – predsjednik, te vijećnici: Lidija Bandalo, Roberto Cavedoni, 
    Ivan Fabijanić, Mario Franković, Rudolf Ivković, Željko Jović, Martina Kalac,  
               Anto Nedić, Biljana Vojniković, Aleksandra Volarić Magazin, Elvis Živković. 
Opravdano odsutna: Marijana Dragoslavić. 
 
Ostali: Ana Kučić – gradonačelnica, Marina Žunić – 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, 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, te predstavnici medija. 
 
 Predsjednik gosp. Dubravko Devčić konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te 
otvara sjednicu. 
 Predsjednik predlaže da se točke: 
- 10. Izvješće o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 
  30. lipnja 2021. godine; 
- 11. Izvješće o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja  
  do 30. lipnja 2021. godine; 
- 12. Izvješće o radu Elektro-vode d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.  
  godine; 
- 19. Izvješće o radu turističke zajednice Grada Malog Lošinja, za razdoblje od 01. siječnja  
  do 30. lipnja 2021. godine; 
skinu s dnevnog reda i odgode za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća. 
 Predsjednik prijedlog stavlja na glasanje. 
 Jednoglasno se prihvaća prijedlog da se točke: 
- 10. Izvješće o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 
  30. lipnja 2021. godine; 
- 11. Izvješće o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja  
  do 30. lipnja 2021. godine; 
- 12. Izvješće o radu Elektro-vode d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.  
  godine; 
- 19. Izvješće o radu turističke zajednice Grada Malog Lošinja, za razdoblje od 01. siječnja  
  do 30. lipnja 2021. godine; 
skinu s dnevnog reda i odgode za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća. 

Predsjednik prijedlog stavlja na glasanje. 
 Predsjednik predlaže dnevni red. 
 Jednoglasno se prihvaća sljedeći 
 

D n e v n i r e d 
 
 - Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja; 
          - Aktualni sat; 

- Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja; 
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1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za  
    2021. godinu; 

         2. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu; 
         3. Prijedlog I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za  
  2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu; 
         4. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Malog  
  Lošinja za 2021. godinu; 

5. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.  
    godinu; 
6. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za  
    2021. godinu; 
7. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poljana  
    (UPU 14); 

          8. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Malog Lošinja u području  
              prirodnih nepogoda za 2022. godinu; 
          9. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Malog Lošinja; 
          10. Izvješće o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.  

          godine; 
    11. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj za razdoblje od 01.  
          siječnja do 30. lipnja 2021. godine; 
    12. Izvješće o radu Lošinjskog muzeja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.  
          godine; 
    13. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje od 01. siječnja do 30.              
          lipnja 2021. godine; 
    14. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za razdoblje od 01.   
          siječnja do 30. lipnja 2021. godine; 
    15. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za razdoblje od 01. siječnja do 

     30. lipnja 2021. godine; 
 16. Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.  

          godine. 
 
 
 Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog 
Lošinja. 
Vijećnik Rudolf Ivković ima primjedbu na to da nije točno poimenice navedeno tko je kako 
glasao i da kad se odgovara na vijećnička pitanja da se ne drže Poslovnika Gradskog vijeća, 
ali u zapisniku je prema Poslovniku Gradskog vijeća. 
U raspravi je još sudjelovao Dubravko Devčić.  
 S 9 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa usvaja se Zapisnik s 3. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 
 
 

Vijećnička pitanja 
 
1. Vijećnik Anto Nedić postavio je sljedeća pitanja: 
- U posljednjih nekoliko dana na društvenim mrežama traži se skupljanje potpisa, pokrenuta 
je peticija vezana za prijem djece u Vrtić. Vidim da to naši sugrađani prate, lajkaju, šeraju, 
dakle svi smo osjetljivi na probleme djece. Međutim, koliko je meni poznato u proteklih 
nekoliko godina, znam da naš lošinjski vrtić nije imao problema s upisom djece, pa mi nije 
jasno. Znam da je Grad sufinancirao dodatne upise tijekom godina i to se protekle tri/četiri 
godine tako događalo. Nažalost znam i podatak da je svake godine sve manji broj djece u 
našem lošinjskom vrtiću. Sjećam se brojki od 300, a sad je na 250, pa mi te peticije i to 
traženje od građana nije jasno, pa bi želio odgovor.   
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  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – željela bi istaknuti kako na današnji dan broj 
upisane djece u našem Dječjem vrtiću iznosi 264 djece. To je sveukupno u svim objektima, 
kao u onom centralnom objektu, tako i u dva u Velom Lošinju, u Nerezinama i Vila perla. Na 
tu brojku imamo 9 novih zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić od čega samo dva u ovom 
trenutku ispunjavaju uvjete, a to je navršena godina starosti, preostali zahtjevi će tu godinu 
navršiti kroz neko određeno vrijeme. Čini mi se da je veći broj iz Malog Lošinja, a troje ili 
četvero iz malih mjesta iz Velog Lošinja i Nerezina. Svi će oni kada se budu ispunili uvjeti 
starosti biti upisani u naš Dječji vrtić. Ono što je specifičnost, posebnost našeg Dječjeg vrtića 
to je da je na jednoj od posljednjih sjednica Upravnog vijeća donesena odluka da se u Vrtić 
mogu kontinuirano vršiti upisi, ne samo jednom godišnje kada su generalni upisi. U razdoblju 
početkom ove godine u prvih četiri mjeseca upisano je sveukupno 11 djece od čega tri ili 
četiri, a ostatak je bio jasličke dobi. Kao što ste i sami rekli imali smo u jednom trenutku 
unazad više godina jedne „slatke brige“ kada se tražilo mjesto više. to nas je potaklo na 
otvaranje novih prostora, pa je tako i nastala nova grupa u Velom Lošinju. Imali smo još neke 
druge lokacije. U vili Perli je jednom pored mješovite skupine na talijanskom jeziku, 
svojedobno bila jedna jaslička skupina. Na taj način smo nastojali zadovoljiti, odnosno 
odgovoriti potrebama naših obitelji, odnosno Dječji vrtić se ozbiljno toga prihvatio i pripremio 
sve uvjete. No, međutim od tog trenutka pa nadalje, što je bilo za očekivati što su analize 
koje su rađene za proširenje dječjeg vrtića u Gradu Malom Lošinju pokazale da će se u 
nekom trenutku, kao što je na neki način običaj, ta krivulja padati, pa u nekom trenutku opet 
malo rasti, što je i život. To je bila podloga za planiranje proširenja Dječjeg vrtića, neovisno o 
toj krivulji, s kojom ćemo i dalje ići. 
Grad Mali Lošinj nema problema s upisivanjem djece koja ispunjavaju uvjete. Kad kažem 
uvjete pod time ne mislimo da oba roditelja moraju raditi, nego u našem Dječjem vrtiću idu i 
djeca roditelja gdje radi jedan roditelj. To nije uvjet. Postoje određeni kriteriji, bodovna lista i 
sukladno toj bodovnoj listi i godinama starosti se djeca upisuju. Naš vrtić dugi niz godina 
razvija različite programe, projekte u suradnji s roditeljima i isto tako različite programske 
aktivnosti kako bi se podigla kvaliteta usluge u našem Dječjem vrtiću.     
 
- U prvoj smo godini mandata. Mnoge kolege kandidati za gradonačelnika, pa tako i naša 
gradonačelnica, naša koalicija dala je neka obećanja građanima, pa bi molio da ukratko 
kažete kada će Grad Mali Lošinj započeti s najavljenim većim subvencijama Dječjeg vrtića, 
odnosno besplatnim cjelodnevnim boravkom u školi, većim naknadama za novorođenu djecu 
i besplatnim dopunskim zdravstvenim osiguranjem za umirovljenike? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – programi koji su najavljeni u predizbornom 
programu, a koji se na neki način tiču najvećeg dijela naših građana, kako od onih najmanjih 
do onih najstarijih. Danas je točka dnevnog reda rebalans Proračuna, odnosno izmjene i 
dopune Proračuna, ali već radimo neko vrijeme na Proračunu koji će za neko vrijeme biti 
službeno u savjetovanju, pa će on biti dostupan svim našim građanima i vama gradskim 
vijećnicima, a službeno će se naći u 12 mjesecu na vašim klupama. I u tom prijedlogu 
proračuna bit će uvršteno, kao što smo najavili, veće subvencije za Dječji vrtić. To je početak 
ne bi li kroz četverogodišnje razdoblje došli do toga da naši roditelji, odnosno roditelji upisane 
djece plaćaju samo 10% od ekonomske cijene koja danas iznosi oko 2.900,00 kn, gotovo 
3.000,00 kn. Danas plaćaju oko 22%. Prvi korak već ćemo imati donošenjem Proračuna, te 
ćete na neki način donijeti odluku da se ta njihova subvencija, odnosno učešće smanji. Naći 
će se i povećanje naknade za novorođenu djecu, kao što smo najavili od 5 do 10 na 15 
tisuća kuna. Isto tako i za one nešto malo starije koji pohađaju cjelodnevni boravak, već je u 
ovom rebalansu predviđen iznos od, povećanja, 40.000,00 kn, koji osigurava u cjelodnevnom 
boravku primanje u stalni radni odnos učiteljice koje sada u tom programu rade. Isto tako 
naći će se u prijedlogu proračuna smanjenje, odnosno prijedlog za besplatan cjelodnevni 
boravak. Nastavno na to idemo prema onim starijima, najave za besplatno dopunsko 
osiguranje s kojima ćemo krenuti u proračunu sljedeće godine. 
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- Vijećnik Anto Nedić – zahvaljuje se Gradonačelnice na iscrpnom odgovoru. Kao što sam 
rekao da se u posljednje vrijeme puno ulaže u naš Vrtić. Tu su dodatna zapošljavanja novih 
stručnjaka. Vodi se računa o pedagoškim standardima gdje je iznimno smanjen broj djece. U 
nekim gradovima u skupinama se nalazi preko 20-ero djece, što kod nas nije slučaj, ali ako 
treba, ja bi predložio i nadam se da bi svi to prihvatila, povećati preko tog cenzusa 
pedagoškog standarda da sva djeca budu upisana. Ja ću biti za i nadam se i vi svi ostali.    
 
 
2. Vijećnik Ivan Fabijanić postavio je sljedeća pitanja: 
- Koliko će još trajati radovi na cesti Osor – Nerezine, konkretno rokovi? 
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – nastavili su se radovi nakon ovog prekida. Po ugovoru 
bi trebala biti gotova u četvrtom mjesecu druge godine. Imamo konzervatorske radove. 
Momentalno je u tijeku javni natječaj, koji su objavile Hrvatske ceste, za konzervatorska 
istraživanja, odnosno arheološke radove. Ti arheološki radovi, ukoliko budu, 05.12. je 
otvaranje ponuda, ako se nešto ne zakomplicira, ako se ne produži, trebali bi trajati četiri 
mjeseca. I oni su ključni za nastavak na dionici od samog mosta prema Lopariju. Na ovom 
drugom dijelu se radi i nema razloga da se, osim zbog arheologije, radovi produže. Svaki 
tjedan su koordinacije na terenu i upoznati smo sa svim problemima kojih uvijek ima po 
gradilištima, ali to ide svojim tijekom. Ono što je moje predviđanje i što smo malo razgovarali 
da bi ta arheologija mogla utjecati na način da se radovi dovrše poslije sezone, dakle, u 
novoj godini. Tamo negdje u desetom mjesecu bi mogla biti kompletna cesta dovršena, 
ukoliko ne bi se nešto posebno pronašlo, ali sumnjam u to.      
 
- Kada će se početi kopati za aglomeraciju, gdje će se kopati, koliko će to trajati i hoće li isto 
u sezonu ili neće? 
    Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – aglomeracija za dio Mali – Veli sklopljen je ugovor za 
izvođenje i sada je u tijeku izrada izvedbenih projekata. Kad izvedbeni projekti budu gotovi, 
onda se uvodi u posao izvođač radova i on ima svoj rok, to je do kraja 2023. To je taj dio koji 
se odnosi od Ćunskog, Artatore prema Malom Lošinju, znači naselje jedno drugo, Mali Lošinj 
i Veli do Malog Lošinja, Čikat i Sunčana do Kijca. Isto tako zaključen je ugovor za izvedbu 
pročišćivača II stupnja biologije. Sad su izvedbeni projekti u tijeku, znači njihova izvedba. S 
tim radovima će se krenuti čim izvedbeni budu gotovi.  
Dinamiku mi nismo dobili. Mi smo zatražili dinamiku da nam član Uprave prikaže dinamiku, 
da se Grad usuglasi s nekim svojim projektima koji bi išli istovremeno po naseljima. 
Dinamiku nismo dobili, ali načelno je da će se krenuti ove jeseni u naselju Ćunski. Krenut će 
se od Ćunskog prema Malom Lošinju. to je sigurno. Isto tako kreće se od Velog Lošinja, od 
fekalne stanice u centru Velog Lošinja, prema Malom Lošinju. Tu smo u dogovoru Hrvatskim 
cestama da kad prođe kanalizacija, prođu radovi koji bi trebali biti gotovi druge godine na toj 
cesti, onda da nastavno u jesen krene cesta. Dakle, da je ne asfaltiramo, nego da krene 
proširenje ceste i da se rješava cesta do Velog Lošinja, zato što će građevinska dozvola ovih 
dana biti izdana. Postoji jedna žalba koju rješavamo. To je što se tiče ove godine. Iduće 
godine bi trebalo ići naselje Artatore. Mi ćemo predložiti vama i odluku o zabrani radova u 
tijeku turističke sezone, pa ćete iz te odluke moći iščitati koje radove bi dozvolili da se izvode, 
znači na kojim dionicama bi bilo moguće, naravno unutar naselja niti jednog, po državnoj 
cesti da, zato da bi neku dinamiku i tempo uspjeli održati. Veli-Mali mislim da nećemo 
dozvoliti, jer je jako uska cesta i tamo je prevelika dinamika i opterećenje prometa.      
 
 
3. Vijećnik Elvis Živković postavio je sljedeća pitanja: 
- Ovih dana imamo problema s javnom rasvjetom, kako u Malom Lošinju tako i u malim 
mjestima našega Grada. Zanimam me ugovor s postojećim korisnikom ugovora za  
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održavanje javne rasvjete. Do kada im još traje ugovor? Kako su postavljeni temelji tog 
ugovora? Naime sjećam se da smo i na jednom od prošlih saziva Gradskog vijeća 
komentirali da bi postojeći koncesionar trebao imati na otoku stalno jednog ili dva djelatnika 
koji bi intervenirali čim se takvi kvarovi dogode. Ovih dana smo ovdje u Malom Lošinju, dobio 
sam informaciju, imali pojedine dijelove grada u mraku par dana, tako da molim malo opširniji 
odgovor vezano za javnu rasvjetu.   
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – nije koncesionar, on ima samo ugovor. Koncesionari 
naplaćuju svoje usluge, on naplaćuje od Grada, to je razlika. Postoji okvirni ugovor na četiri 
godine. Tvrtka koja je bila na natječaju je jedina koja se javila na natječaj. Iz toga svega 
možemo samo zaključiti da baš interesa nema. A zašto interesa nema? to je zato što smo mi 
otok i još imamo male otoke i jako smo raspršeni. I svaki dolazak je dosta kompliciran. To je 
posebna oprema i za to obavljati uvjet je da firma ima diplomiranog inženjera elektrotehnike, 
da ima djelatnike koji su osposobljeni, imaju certifikat za rad na visinama i da su osposobljeni 
za rad pod naponom. To su osnovni uvjeti za održavanje, a drugo da ima neku opremu, a to 
je košara i oprema.  
Točno je da je ovih dana bio prekid javne rasvjete i to se rješavalo tri dana. Kad se radi o 
intervencijama onda oni rješavaju jako promptno u roku 2,3 sata. Zato što čovjek koji je tu 
zadužen, ukoliko može i nije kompliciran kvar, on ga rješava, ako je kvar kompliciran, onda 
se to može rastegnuti i na tri dana. To je bio slučaj ovih dana. Bili smo upoznati ovaj dio 
grada je bio bez rasvjete, pregorjelo je u trafostanici. Imali smo kvar u trafostanici. Dakle, ono 
što je kod nas dosta važno za naglasiti je da mi imamo na web-u objavljeno osobu i broj na 
koji se može javiti kvar javne rasvjete. To nam jako dobro dođe, čim se javi bar imamo 
evidenciju, jer onda mi to čim se prikupi nekoliko njih, šaljemo dalje. Imamo i komunalnog 
redara koji dva puta mjesečno obilazi Lošinj ili mala mjesta i tamo gdje može on popiše. 
Imamo GIS javne rasvjete. U GIS-u zaokruži koji je to broj, koja je to lampa itd. Dakle, 
organiziran je sustav. U prosjeku Infopal dolazi jednom tjedno. Ukoliko su komplicirani 
kvarovi, ako ih ima više, oni ostaju i po tri dana ovdje. Činjenica je da mi imamo preko 3000 
lampi, imamo toliko i stupova, imamo što stupova, što nosača, konzola. Važno je reći da je 
pretežito zračna mreža. Zračna mreža je veliki problem danas, pogotovo ovdje zato što se 
radi o posolici, vrlo često dolazi do proboja naboja i u tom je također problem. Zato i HEP i mi 
mijenjamo čim više toga možemo. Ono što radi ugovorni izvođač, on održava javne rasvjetu, 
on je na intervencijama, on mijenja stupove, pa smo onda tako zamijenili Cresku, B. 
Milanovića, Kašmanova i idemo sada dalje sa zamjenom stupova. Činjenica je da ima 
objektivnih okolnosti. Koji puta on ne može doći, jer pada kiša. Njima je zabrana raditi po 
noći, zabrana im je raditi po kišu. Dakle, ne smiju zbog zaštite na radu, imaju neke osnovne 
uvjete. Moram naglasiti da ovih dana je nešto bilo kod njih bolovanja, pa i korona, izolacija, 
kao i u svim firmama. Moram naglasiti da nisu ni oni pošteđeni odlaska radnika, kvalificiranih 
radnika, vani. To je fluktuacija radnika u građevini, oni isto spadaju u te probleme. Ono što 
možda većina ne zna, a što je u našoj rekonstrukciji, zato i idemo u rekonstrukciju javne 
rasvjete, zato što su naši ormarići većinom u trafostanicama. ako vi ne možete tog momente 
do trafostanice, nema je tko otključati, onda jednostavno ne možete do našeg ormarića. 
Dakle, ovih dana je u pripremi i ići će javni natječaj za rekonstrukciju javne rasvjete, u kojima 
se mi nadamo da će se to stanje poboljšati. Međutim, još uvijek će nam ostati problemi s 
mrežama, žicama, sa starim instalacijama što podzemnim, što nadzemnim.      
  Elvis Živković – slažem se s ovim što je gđa Jović rekla da radi zaštite na radu nije moguće 
obavljati neke stvari noću, ali detekcija kvara, po meni, se obavlja noću, jer preko dana lako 
se može propustiti 5,6 svjetlećih mjesta koja ne gore. Događa se sljedeće da pogotovo po 
malim mjestima koja nisu naseljena kao što je mjesto Mali Lošinj, gdje vi na pojedinim 
dijelovima mjesta po 7,8 mjeseci nemate stanovnika, jer su to vikendaši. dogodi se da ta 
javna rasvjeta do 7,8 mjeseci ne gori u mjestima i onda se postavlja pitanje tko je odgovoran, 
tko mora prijaviti te kvarove? Detekcija javne rasvjete koja ne radi noću, ali ne ići popravljati. 
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- Pitanje je vezano za alohtonu divljač. Na području cijelog otoka, kao onog dijela koji pripada 
Malom Lošinju na otoku Lošinju, tako i dijela na otoku Cresu gdje svjedočimo svakodnevnim 
sve većim obilascima alohtone divljači, pogotovo divljih svinja, naseljenim mjestima. Te divlje 
svinje se već spuštaju u dvorišta i do samog mora, konkretno su došle u Nerezinama, gdje ih 
nikad nije bilo. Tako da molim s Vaše strane predsjedniče kao struke i Vas gradonačelnice 
da hitno po tom pitanju pokrenemo nekakav sastanak ili s Ministarstvom ili s nadležnim 
tijelima u Županiji, kako bi se pokušao bar donekle riješiti taj problem. Problem nije rješiv  
vjerojatno trajno više nikada, ali je bar djelomično rješiv. Isto tako imamo dojave o sve većem 
broju uginulih tih životinja, pa ne znam da li imamo kakva saznanja da li je to od postojeće 
suše koja je vladala ili gladi, ali očito je da se nešto događa. Tako da molim malo opširniji 
odgovor.   
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – dogovaramo sastanak s Ministarstvom 
poljoprivrede i županijskim službama u čijoj je nadležnosti rješavanje problematike, odnosno 
ugovaranje s postojećim lovozakupnicima. Najavili smo da bi došli u malo jačem sastavu. 
Možda i u suradnji s Gradom Cresom otvorili ponovno problematiku, jer vidimo ovih dana 
pune se novinski natpisi problemima alohtone divljači i u urbanim sredinama, diljem naše 
Primorsko-goranske županije, zapravo puno više. Čim dobijemo termin, javit ćemo i 
predsjedniku Gradskog vijeća, pa da odemo na taj sastanak u punom sastavu.   
  Odgovor je dao Dubravko Devčić, predsjednik Gradskog vijeća – što se tiče ugibanja 
divljači, ova godina je bila ekstremna. Bila je velika suša, nije bilo baš hrane, a i neka lovačka 
društva su malo svoje obveze prema divljači, kojom gospodare, zapostavili. Tako da znamo 
da sami lovci, članovi tih društava, a i ljudi koji su tamo bili rekli da lokve nisu punjene 
vodom, pa je vjerojatno zato došlo do uginuća. službeno nije utvrđena nikakva bolest kod tih 
divljih svinja, jednostavno zbog gladi i žeđi je uginulo više jedinki. 
   
 
4. Vijećnica Aleksandra Volarić Magazin postavila je sljedeća pitanja: 
- U zadnje vrijeme na društvenim mrežama nailazim na informacije o tome da je postojala 
inicijativa o zatvaranju škole na Iloviku. Ja do sada to nisam znala, pa bi zamolila 
Gradonačelnicu ili stručne službe ako mi mogu malo pojasniti o čemu se tu radi i da li je to 
uopće istina? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica - meni je to osobno prva informacija, s obzirom 
da u ovom periodu od kad sam ja bila zamjenica i gradonačelnica nije mi poznato za nikakvu 
takvu inicijativu, odnosno za takvo nekakvo događanje. Naprotiv, obično se uvijek mjesta 
bore da očuvaju, ne samo škole, nego i pošte i dućane, sve ono što čini njihovu zajednicu u 
tim malim mjestima. Mi smo se dosta često znali aktivno uključivati. Nije mi poznat taj 
podatak. Provjerit ću u našoj arhivi, odnosno s našim stručnim službama. Ukoliko neke nove 
informacije izađu vani, bit ću u obvezi vama vijećnicima javiti tu povratnu informaciju. 
 
 
5. Vijećnik Rudolf Ivković postavio je sljedeća pitanja: 
- U prošlom sazivu ste više puta bili pitani da li Županijska lučka uprava Mali Lošinj plaća 
Gradu 30% neto prihoda ostvarenih od nautičkih vezova. Na to niste nikad jasno odgovorili, 
niti ste išta poduzeli. Ovim Vas podsjećam da Pravilnik o kriterijima za određivanje namijene 
pojedinih dijelova luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način 
plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodijele 
prihoda, koji u čl. 22 navodi „Prihodi ostvareni naplatom naknade za vez na nautičkom djelu 
luke otvorene za javni promet dijele se na način da lučka uprava 30% neto tih prihoda 
uplaćuje teritorijalnoj nadležnoj općini, gradu sukladno odredbama Zakona o pomorskom 
dobru i morski lukama.“. Jasno je da Županijska lučka uprava Mali Lošinj mora uplatiti Gradu 
Mali Lošinj 30% neto prihoda koji ostvari naplatom nautičkih vezova. Da bi ilustrirao o kojem 
novcu se radi, godišnji prihod na nautičkim vezovima za 2018. godinu je bio 7.380.274,00 kn, 
dakle ne radi se o malim novcima. S obzirom da je, Gradonačelnice, Vaš otac obavljao taj isti  
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posao i da ste Vi radili kod njega, vjerojatno Vam je jako dobro poznato koliko se stvarno 
naplaćuje od nautičara. Moje pitanje je Gradonačelnici, da li će poduzeti aktivnosti i sve 
pravne radnje da naplati ta potraživanja od Županijske lučke uprave? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – radi se o starom Pravilniku, u izmjenama 
Zakona dijelovi te uredbe su mijenjani, nešto je ostalo, nešto nije. Dobit ćete iscrpne 
podatke, sve ono što je bilo potrebno i sve ono što jesmo poduzeli i što se poduzimalo. Isto 
tako odgovore nadležne Županijske lučke uprave koja je županijska ustanova, institucija i 
vjerujem da posluje sukladno Zakonu, ne samo ovdje kod nas na području Grada Malog 
Lošinja, s obzirom da nismo jedinstvena županijska lučka uprave u ovoj Županiji, kao i u 
drugim Županijama. Dostavit ćemo Vam sve materijale, te ćete se moći sami uvjeriti, i 
dodatno zatražiti Županijsku lučku upravu sva očitovanja da ih osuvremene i da Vam 
dostave dodatne podatke kako bi Vi kao gradski vijećnik mogli baratati točnim informacijama. 
 
- Primorsko-goranska županija je preko programa „Mala barka 2“ uložila 1.089.429,00 kn u 
uređenje interpretacijskog centra na brodu Nerezinac. Primorsko-goranska županija je 
provela postupak javne nabave, te je sama zaključila ugovore s izvođačima i platili im sve 
radove na uređenju i opremanju broda. Dana 27. lipnja brod je vezan na rivi ispred Muzeja i 
svečano otvoren interpretacijski centar brod Nerezinac. Razgovarao sam s Registrom broda i 
oni su dali zeleno svijetlo da je brod u plovnom stanju i ispravan. Zato je mogao dobiti policu 
osiguranja. Za to vrijeme, tijekom 2018. godine, pa i dvije godine nakon uspješnog završetka 
projekta, Grad Mali Lošinj ulagao je u privatnu firmu Loger d.o.o. koji je vlasnik broda. Tako 
je samo do 06.12.2019. godine Grad isplatio privatnoj firmi Loger d.o.o., 3.726.692,00 kn. 
Nakon toga dana prema indirektnim podacima Grad je od 06.12.2019. godine uplatio Loger 
d.o.o. još oko 2 mil. kuna. Također, je Grad Mali Lošinj plaćao sve režijske troškove broda, 
ali je isplaćivao i plaće dva zaposlenika, tada privatne firme. Više milijunski ugovori o 
sufinanciranju bez znanja Gradskog vijeća potpisuje sama Gradonačelnica. Županija je na 
obnovu broda potrošila više od milijun kuna na način da je platila sve račune direktno 
izvoditeljima. Za razliku od PGŽ-a Grad Mali Lošinj je uplatio prema ugovorima o 
sufinanciranju gotovo 6 mil. kuna na račun, tada, privatne firme. 
Temeljem kojeg pravnog akta ste uplatili privatnoj firmi na račun milijune kuna i nije Vam bilo 
čudno da plaćate na račun privatne firme, a da je brod završen, u plovnom stanju i vezan 
ispred Muzeja? Da Vas podsjetim da prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, uprave 
trgovačkih društva imenuju dužnosnice uz prethodni prijedlog predstavničkog tijela. 
Zašto danas na dnevnom redu nije izvještaj, sada gradske firme Loger d.o.o.?  
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – činjenica je da cijelo vrijeme nekakvim 
netočnim informacijama nastojite bombardirati sve naše građane koji su ionako u ovo 
današnjem vremenu kojem živimo i pandemije i svih ostalih životnih nedaća koje im se na 
neki način stavljaju na leđa, još ih Vi strašite nekakvim kaznenim djelima, nekakvim 
situacijama i netočnim, lažnima informacijama kao što ste rekli za to što u Loger Grad Mali 
Lošinj nikada nije uložio 6 mil. kuna. Kada budete dobili podatke koje ste zatražili sukladno 
Zakonu o pravu na pristupu informacijama, onda će te to vidjeti. Cjelokupnu priču oko Logera 
je prošla Državna revizija i sve institucije koje nakon nalaza Državne revizije ulaze u pojedine 
segmente. tu je Državno odvjetništvo i sve druge institucije kojima se dostavlja po službenoj 
dužnosti nalaz Državne revizije. To je bio jedan od ključnih projekata koji su oni analizirali, 
tražili su svu detaljnu dokumentaciju od početka do kraja i isto tako se na to referirali u svom 
nalazu, kao i sve ostale nadležne institucije koje moraju raditi svoj posao sukladno zakonu i 
pravilu. A Vama bi savjetovala, to je moja molba, da drugi puta koristite točne podatke i 
nemojte lagati Vaše birače i sve građane Grada Malog Lošinja, jer građani Grada Malog 
Lošinja zaslužuju točne, istinite podatke, a ne atmosferu ne transparentnosti. 
  Rudolf Ivković – papire koje imami su autentični, papiri koji su provjereni od odvjetnika. vi 
ste plaćala nešto privatno što nije bilo u vlasništvu Grada.    
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6. Vijećnik Željko Jović postavio je sljedeća pitanja: 
- Moli da mu se dostavi odgovor na pitanje vezano uz prostornu dokumentaciju. 
   
- Za koje kapitalne investicije Grad Mali Lošinj ima danas pravomoćne građevinske dozvole i 
koje očekujemo u narednih godinu dana, u dogledom vremenu koje možemo dobiti? 
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – ubiti Vaše pitanje je vezano uz jednu točku dnevnog 
reda, to je program građenja i iz njega se sve vidi. Vidi se komunalna infrastruktura, ali ono 
drugo ne, zato ću Vam reći što napamet znam što radimo, možda ću nešto izostaviti. Od 
visokogradnje imamo dozvolu za tri zgrade, imamo za sortirnicu, za dječji vrtić i za sportsku 
dvoranu. Od visokogradnje očekuje se uskoro dozvola za još jednu zgradu s dva stana. Od 
komunalne infrastrukture još uvijek je aktualna dozvola parkirališta Ćunski i Studenac. to je 
pred tehničkim prijemom. Mi smo prijavili tehnički pregled i očekujemo ovih dana da ćemo 
krenuti s time. Imamo dozvole za nerazvrstanu cestu ML187, cesta Malin, to je cesta koja ide 
uz parkiralište Zagazinjine, gdje su izgrađene nove četiri zgrade; oborinska voda Ćunski; 
javna rasvjeta Osor-Nerezine koja je u tijeku; parterno uređenje Suska, II dio. To su dozvole 
koje imamo i za koje ćemo objaviti javnu nabavu. Ono što je u tijeku, očekujemo sada u 
idućih mjesec, dva, tri dozvole, a to je: oborinska odvodnja naselja Artatore; sanacija 
deponija, to vjerujem da ćemo dobiti do Uskrsa druge godine; nastavak ceste u zoni; 
nastavak ceste u stambenoj zoni Kalvarija; nastavak Rive lošinjskih kapetana dio od Muzeja 
do kraja Vele rive, s tim da je unutra i Vela riva, koji ćemo projekt predati Županijskoj lučkoj 
upravi; nogostup sunčana-rotor; nogostup Kovčanje-Poljana, ona je pred izdavanjem; šetnica 
Uvala Bok na Susku. Mi, upravo, sada slažemo projekte za koje možemo ishoditi sredstva od 
Europskih fondova. Ovih dana je bio jedan sastanak Uprave za otoke i uputili su nas u taj 
program koji se slaže do 2027. Što će se sve financirati, pokušat ćemo dosta toga, u biti 
nama ide u prilog Vatrogasni dom, biciklističke staze. Ima dosta toga što smo mi planirali i 
prije, bilo je u našim programima građenja i nastavljamo s time da dobijemo dozvole i da 
pokušamo dobiti sredstva od Unije. Međutim, oni su rekli ovako 65% će biti sredstva od 
Unije, a 35% od ESIF-a. Tako su posložili programe. ESIF znači kreditiranje s povoljnim 
kamatama koje ne ulaze u kreditiranje, koje ne ulaze u masu kredita. Tako da ćemo mi već 
od ovog proračuna gledati da dobijemo čim više dozvola koje možemo financirati iz 
sredstava Europske unije. Definitivno jednu sanaciju deponije, sortirnicu to je nemoguće, to 
su danas takve cifre da je nemoguće to drugačije izgraditi.   
  Željko Jović- hvala na odgovoru, ali bi molio da dobijemo specifikaciju tih dozvola, što više 
podataka na pismeno.  
 
- Danas u izvješćima nemamo ništa o Otri, Zračnom pristaništu, Y/C Velopin, Loger, Institut 
za more. U Institutu za more imamo situaciju, ništa se još nije desilo. Otvorili smo taj institut i 
koliko ja čujem da je to na određeno vrijeme Ministarstvo prepisalo na Grad Mali Lošinj tu 
imovinu, tu zgradu sa zemljištem. bojim se da to ne izgubimo. Razgovarao sam prije pola 
godine s gospodinom Holcerom i rekao je da je problem da ne mogu aplicirati na EU fondove 
za gradnju, zato što nema projektne dokumentacije, a projektne dokumentacije nema zato 
što je nitko nije naručio, jer nema para za to. Dakle, vrtimo se u začaranom krugu, ili onda 
odustanimo od te investicije. Netko će to kupiti, pa ćemo imati veselicu narodnu umjesto 
jednog prekrasnog projekta. Ne znam zašto je teško isfinancirati, ako smo  investirali na sve i 
svašta. Pozivam vas da investiramo projektu dokumentaciju. Tek kada imamo projektnu 
dokumentaciju onda znamo što možemo, što želimo, da dobijemo investicijske projekte, da 
dobijemo analize održivosti tih projekata i isplativosti tih projekata.   
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – ja sam uvela praksu da zajedno s izvještajem 
gradonačelnice, odnosno gradonačelnika, koje je jedina točka, službeno po propisima, mora 
biti na predstavničkom tijelu. Nekada davno, kada je gdin Ivković bio u Gradsko vijeću, bilo je 
samo izvješće gradonačelnika, nisu nikada bila izvješća naših komunalnih i drugih poduzeća 
i ustanova. Dobro ste odgovorili na pitanje, nije Loger jedina tvrtka, imamo još tvrtki u  
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nekakvim fazana, koje su ili nedavno osnovane ili se ima već nekakve aktivnosti ili su malo 
ranije osnovane itd. Naša želja je bila da na neki način vama vijećnicima otvorimo vrata svih 
naših ustanova, iako nisu obveznici podnošenja izvještaja službeno predstavničkim tijelima, 
odnosno gradskom vijeću, ali da vi dođete u priliku da neposredno možete razgovarati s 
ravnateljima pojedinih ustanova i direktorima pojedinih komunalni i drugih poduzeća. 
Smatrali smo da je to jedna dobra praksa: pokazala se da je i to je nešto što želimo nastaviti. 
Slažem se, dopunit ćemo s novim tvrtkama koje su u našem vlasništvu. 
Konkretno ste se nadovezali na Plavi svijet, jer je on već dugi niz godina i radi se na tom 
projektu. Osim, činjenice da je Država u prvom trenutku dala vlasništvo nekretnine Plavom 
svijetu, pa onda kasnije posljedično prenijela to vlasništvo s realizacijom, s točno određenim 
namjenama Gradu Mali Lošinj i taj rok je uvijek, u svim darovanjima, iznimno kratki, neki put 
se radi o 6 mjeseci, neki put o godini dana, a neki put se radi i o dvije godine. Taj rok se 
uvijek produžava. U tom dijelu nije nikada bilo problema. Ono što je važno ministarstvu, koji 
daruje te nekretnine, opravdati jednim izvještajem što se točno konkretno činilo za vrijeme 
tog trajanja. Tako smo i mi u našim produžavanjima ugovora, predavali detaljno izvješće.  
Da se na tom projektu ništa nije radilo, nije točno. Nije se možda u prostoru ništa događalo, s 
obzirom da tu ima puno pred faza koje se trebaju realizirati, pa smo to činili u suradnji s 
Ministarstvom turizma i Ministarstvom regionalnog razvoja. I u prošloj perspektivi koja na 
neki način nije imala više one mogućnosti za financiranje toliko izdašne projektne 
dokumentacije, s obzirom da u ovom slučaju projektna dokumentacija iznosi negdje 7 mil. 
kuna. Sam projekt s muzejskom postavom iznosi negdje 140 mil. kuna. Mi smo zajedno s 
Ministarstvom regionalnog razvoja spremali taj projekt već neko vrijeme i upravo ga sada 
prilagođavamo za ovu sljedeću perspektivu i za pojedine natječaje koji se tek sada, zapravo 
konture i definicije nekakvih javnih poziva, u budućnosti, se sada pripremaju. I sada se vrši 
intenzivna komunikacija. Baš smo u utorak bili na sastanku s Ministarstvom regionalnog 
razvoja i svim zaduženima državnim tajnicima, pa i s ministricom unazad mjesec i pol dana, 
između ostalog i po tom projektu. Oni nas prate i sugeriraju koje dijelove tog projekta na koji 
izvor financiranja prijaviti. Centar je krenuo sa samostalnom izradom, odnosno bit će ovih 
dana objavljen natječaj ne bi li se dostigao cilj od lokacijske dozvole koji će pomoći ovim 
sljedećim fazama. Na tom se projektu radi. Projekt je složen. To je definitivno nešto što su 
nam svi, pa i predstavnici Europske unije na neki način rekli, s obzirom da ta komunikacija 
javnog partnera, odnosno Grada Malog Lošinja u kombinaciji s jednom udrugom, na neki 
način Centar je osnovan i s obzirom na njihove međusobne uloge u sklopu tog poduzeća, 
odnosno ustanove u budućnosti i vezane za održivost, što je Europi, odnosno financijerima 
projekta najvažnije. Tu se radi još na uključivanju drugih, pa i internacionalnih sveučilišta ne 
bi li se taj projekt osnažio da se povuku sredstva. Ono što je najbitnije i ono što naši vijećnici 
ranijih saziva jako dobro znaju da danas, sutra ne postane „uteg“, na neki način bojazan da 
svojim hladnim pogonom i veličinom od broja zaposlenih i nekakvih drugih elemenata ne 
postoji na neki način „uteg“, nego da se već i u tim pripremnim fazama može uvjetno rečeno 
garantirati održivost tog hladnog pogona, odnosno programska djelatnost sama ustanove. 
 
 
7. Vijećnik Mario Franković postavio je sljedeća pitanja: 
- Molim da se dostavi odgovor vezan uz stanogradnju, pitanje koje sam postavio na prošloj 
sjednici, ako je moguće odgovor da se dostavi u roku 8 dana. 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – na prošloj sjednici sam usmeno odgovorila na 
pitanje, a Vi ćete pismeno dobiti sve odgovore kada razradimo projekt, s obzirom da 
razvijamo jedan lošinjski model stanogradnje, jer Vaše pitanje nije bilo samo općenito 
vezano za stambeno zbrinjavanje u nadolazećem periodu. S obzirom na predizborne 
programe, kako vaše koalicije, tako i naše koalicije najavili smo izgradnju određenog broja 
stanova. ja sam rekla usmeno da će se ta izgradnja realizirati po nekoliko modula od kojih 
razrađujemo još uvijek elemente, s obzirom na prepreke na koje smo naišli u nekakvim 
dosadašnjim modelima, a sve kako ne bi opteretili naš proračun, kao što smo to činili možda  
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nekakvim ranijim godinama. Puno je sastanaka, koordinacija tijekom ovog vremena 
realizirano, a rezultate rada ćete vidjeti kada dobijete napismeno u pisanoj formi. Bit ćete o 
tome obaviješteni, kao i svi vijećnici. Onda ćete po tome vidjeti da iza to izvješća stoji puno 
razgovora s institucijama s kojima se planira realizirati veliki broj stanogradnje u ovom 
četverogodišnjem razdoblju. 
 
- To što gdin Nedić kaže da se puno ulaže u vrtić, to je pohvalno, ali htio bi se vratiti u 2018. 
godinu kada je preko ruralnog razvoja bio objavljen natječaj za dodjelu sredstava, gdje je bilo 
predviđeno 500 mil. kuna na razini Države, upravo za opremanje vrtića i još 500 mil. kuna za 
nekakvu infrastrukturu i sl. Na tom natječaju se Grad Mali Lošinj javio samo sa šetnicom, ako 
se ne varam u Ćunskom. Dakle, 2018. nismo prijavili nikakav projekt za vrtiće. Mogli smo i 
tada prijaviti, kao što smo i sada prije dva mjeseca prijavili vrtić u Velom Lošinju. to je 
pohvalno, ali time ne rješavamo osnovni problem, a to je povećanje kapaciteta. Za jaslice 
nedostaje kapaciteta. Sva djeca koja su rođena nakon 31.08., rečeno im je usmeno da ne 
računaju do sljedeće pedagoške godine. Zato je i pokrenuta ta peticija, koliko ja znam. 
Zašto se odustalo od projekta vrtića, gdje su uloženi novci za izradu projektne dokumentacije 
još 2015., 2016. godine? Dakle, nema ga niti u Planu razvojnih programa. Zašto te 2018. 
godine kroz program ruralnog razvoja nije prijavljen niti jedan projekt za vrtić?   
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – najčešće u našim prijavama vezano za dječji 
vrtić, govorimo o centralnom objektu. Uvijek smo naselje preko 5000 stanovnika i to je uvijek 
otegotna okolnost, zbog koje smo mi u svim prijavama koje smo radili uvijek lošije prošli. 
Zato smo se više orijentirali, konkretno u ovom slučaju sada, vrtiću u Velom Lošinju. Od 
građevinske dozvole, konkretno, za naš centralni objekt, odnosno za rekonstrukciju, ne samo 
proširenja, nego imamo još jednu međufazu koja uključuje dovršetak strojarskih instalacija, 
odnosno modernizaciju podova, strojarstva, ventilacije i svega ostaloga što je vezano, s time 
se nije stalo, to se planira raditi. Međutim, s obzirom da do sada nismo imali prilike povući 
sredstva, s obzirom na naš koeficijent i stupanj razvijenosti, bili smo na različitim sastancima 
u ovih mjesec dana. Cijelo vrijeme Ministarstvo regionalnog razvoja ima svoje savjetodavne 
sastanke s pojedinim županijama i predstavljanje, pa između ostalog i novu nomenkla             
turu, jer smo mi kao otoci bili na neki način oštećeni dosadašnjim definicijama, pa ćemo sada 
u ovom sljedećem programskom razdoblju dobiti puno više prilika, nego što smo to do sada 
imali. Vrtić se s proširenjem nastavlja, isto tako i sa širenjem kapaciteta. Kao što sam rekla 
prije za sve potrebe, sve pristigle prijave u dječji vrtić, su ranijih godina bile upisane, nije bilo 
neupisane djece, a detalje će vam izložiti naša ravnateljica i u svom službenom izvješću. Sve 
ono što se događa u smislu nekakvih „slatkih briga“, pa imamo nekakvo povećanje u smislu 
nataliteta, tu djecu apsolutno treba zbrinuti,proširiti kapacitete kao što smo to činili davnih 
godina kada smo imali takav slučaj. Tako ćemo to činiti i sada.    
  Mario Franković –  to što kažete da smo mi u osmoj skupini to je točno, ali bi samo naveo 
primjer Istre koja je 2018. godine povukla oko 94 mil. kuna sredstava samo za sektor dječjih 
vrtića i konkretno Umag, Pazin, Vodnjan, Buzet, to su gradovi koji su kandidirali i dobili 
sredstva, a nalaze se u istoj skupini kao i mi. Ovo što kažete za 5000 stanovnika to je točno. 
Svaki grad koji ima više od 5000 stanovnika se uopće ne može prijaviti. Međutim, i 2018. 
godine je postojao vrtić u Velom Lošinju, odnosno dva, vrtić u Nerezinama, pa i zašto se ne 
bi  razmišljalo i o vrtiću u Ćunskom. Dakle, postoje alternative, postoje vrtići tako da to 
definitivno nije opravdanje zašto nismo ni pokušali kandidirati projekt.     
   Ana Kučić – ono što je moguće, imali smo nekakvih svijetlih primjera u Republici Hrvatskoj, 
u segmentu primjerice vatrogasnih domova i nekakvih drugih elemenata koji su u suradnji s 
ostalim gradovima i širim područjima ili cijelom županijom izlobirali jednu cjelokupnu, 
odnosno posebnu alokaciju za posebne linije. Što mi u našem slučaju nismo imali takve 
prilike, ali smo počeli davnih dana raditi ne bi li se više doveli u takvu situaciju da kada se 
otvaraju natječaji ne možemo biti prihvatljivi partner. To je nešto što smo naučili od Istarske 
županije i nekih drugih naših gradova i sličnih situacija, pa na otočnim sredinama u Dalmaciji 
koji su krenuli na takav način prilagođavati projektnu dokumentaciju ne bi li onda zaobišli ili  
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doskočili tom problemu od 5000 stanovnika. Ovo što se tiče za proširenje, odnosno za 
zgradu u Nerezinama, odnosno u Ćunskom, vidite i sami na što liči ta naša krivulja. 
Konkretno zgrada u Nerezinama nije u vlasništvu Grada Malog Lošinja, nego se radi o školi 
u sklopu koje je smješten vrtić i koristi jedan veliki dio tog prostora i zajedno egzistiraju dugi 
niz godina u suradnji. Jako se razmišlja o nekim proširenjima. Međutim, tamo baš previše 
prostora u tom segmentu nema. zato nam je po nekim našim analizama stručnih službi i 
projektanata i svih onih osoba koje su bile uključene u tu proceduru, i isto tako od nekih 
drugih institucija, pokazalo se da će proširenje u Malom Lošinju polučiti najviše rezultata. I s 
tone troškovne strane, s obzirom da svaka ta dislocirana jedinica mora imati sve ono 
pripadajuće, od pripremne kuhinje i nekakvih drugih elemenata. To je zapravo razlog zbog 
kojeg se na neki način pokušava skupa objediniti u centralnom objektu. Što vjerujem da 
ćemo uskoro imati priliku realizirati. 
 
 
8. Vijećnik Roberto Cavedoni postavio je sljedeća pitanja: 
- Budući da je bivša vojna zona Velopin zapuštena, što je s time? Zgrade se urušavaju, na 
rivi su uglavnom zapuštene i derutne barke, riva se praktički koristi kao otpad za stare barke, 
smetlište, što je s time? Da li je Grad dobio u vlasništvo i što se tamo planira izgraditi?  
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – Marina Velopin je po Urbanističkom planu Malog 
Lošinja, marina s 200 vezova. Područje Velopina, konkretno ono što vidite od vojske što je 
ostalo, oni tuneli i ona prva zgrada. I momentalno je ACI investitor, momentalno je u tijeku 
studija utjecaja na okoliš koje vodi Ministarstvo zaštite okoliša. Tako da se tamo treba 
realizirati, s obzirom na uvjete koji će biti u toj studiji rečeni, projekt izgradnje marine s 200 
vezova.  
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Grad je tražio i bila je čak i odluka Gradskog 
vijeća koja na neki način prethodi, odnosno sastavni je dio dokumentacije u postupku 
traženja darovanja pojedinih nekretnina, pa je u tom vidu prošli saziv Gradskog vijeća donio 
čitav niz takvih odluka, između ostalog isto tako i za Velopin. Međutim, sa strane nadležnog 
ministarstva nije se išlo u darovanje tih nekretnina. Tako da je to i dalje u vlasništvu 
Ministarstva imovine, odnosno Republike hrvatske. No. međutim u slučajevima kada u 
prostornom planu postoji nekakva turistička namjena, ukoliko to nije nikakva namjena 
društvenog karaktera ili nekakva ustanova institucije ili nekakve javne infrastrukture, onda 
nadležno ministarstvo ima običaj direktno raspisati natječaj ili dati ugovor ili dati u zakup, 
samostalno raspolagati bez posredovanja JLS. Tako da očekujemo u ovom slučaju, s 
obzirom da se radi o namjeni, kao što je rekla gđa Jović, i da će se oni odlučiti za taj put i na 
taj način će taj dio našega grada biti konačno priveden namjeni.  
 
- U kojoj je fazi izrada programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem? Kada ga se može 
očekivati na sjednici Gradskog vijeća?  
  Odgovor je dala Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – prije sedam dana 
stigla je suglasnost Ministarstva poljoprivrede na doneseni Plan, tako da je u tijeku priprema 
javnog natječaja. 
 
 
9. Vijećnica Lidija Bandalo postavila je sljedeće pitanje: 
- Što Grad čini po pitanju radiologa i njegovog odsustva? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – to je sigurno nešto što muči i brine sve naše 
građane, zapravo sve ono što se događa u Domu zdravlja. Međutim, ono što moramo 
napomenuti da je Dom zdravlja u nadležnosti PGŽ. Ono što mi znamo iz naših kontakata s 
voditeljicom Ispostave, da se to radno mjesto pokriva na neki način, s obzirom na postojeći 
ugovor s dosadašnjim zaposlenikom, odnosno dosadašnjim radiologom i da Dom zdravlja 
PGŽ u ovom trenutku rješava to pitanje trajno, tako da to više ne bude povremeno. Kako me  
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je voditeljica Ispostave obavijestila da oni rade na tome u suradnji s ravnateljem Doma 
zdravlja PGŽ da što prije riješe problem. Mislim da je čak rješenje na vidiku. Mi kao Grad, 
kao što smo u prethodnom slučaju dosadašnjih radiologa imali stambeno pitanje kao 
rješenje, jer ipak je to kao nekakav uvjet kada dolaze ljudi izvana, ukoliko takvog kadra 
nemamo na Lošinju. Grad Mali Lošinj sa svoje strane stoji na raspolaganju s rješenjem 
stambenog pitanju u slučaju da se dogodi da dođe osoba izvana.   
 
 
10. Vijećnica Martina Kalac postavila je sljedeće pitanje: 
- Građane interesira ažurnost odgovora na njihove postavljene upite, zahtjeve prema Gradu. 
Normalan rok bi trebao biti između 15 do 30 dana, a dok neki nisu dobili odgovor. Njih 
zanima koji je razlog tolikog čekanja i zbog čega neki nisu uopće dobili odgovore?  
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – apsolutno se slažem i upravu ste. Znači do 30 
dana je maksimalni rok na koji svi građani na svoj postavljeni bilo kakav upit moraju dobiti 
odgovor. Jako je teško sada generalizirati sve te odgovore, zato što se dosta često, 
konkretno od svih onih stranaka od koji su u ovih zadnjih 12 godina bili kod mene osobno, 
koje sam ja primila, radi o nekakvim problematikama koje zahtijevaju daljnje postupanje. 
Svaka stranka, u većini njih, su u kontaktu s našom nadležnom pročelnicom i voditeljima, 
zato što prije nego što se dogodi nekakav pismeni trag, odnosno pismeni odgovor oni su bili 
u doticaju s našim pojedinim stručnim službama i imali su nekakav kontakt u smislu u kojem 
pravcu se taj problem ili to njihovo pitanje bilo kakve naravi, ili imovinsko-pravno ili nešto 
drugo, rješava. s druge strane taj odgovor koji dolazi iz Grada nije uvijek rezolutan u smislu 
jednostavan. Međutim, mi već dugi niz godina radimo na tome da svi naši službenici kada 
dobiju nekakav upit od strane svih naših građana, da odgovore da su zaprimili taj pojedini 
upit i da će im odgovoriti ili nekakva povratna informacija biti dostavljena čim se sagledaju 
sve činjenice, odnosno da građani koji dostave upit dobiju informacije da s taj njihov dopis 
pročitao i da se po tome nadalje nešto radi.     
 
 
11. Predsjednik Dubravko Devčić postavio je sljedeće pitanje: 
- Zgrada na Susku, koja je nekada bila vlasništvo zadruge, stoji već godinama derutna. Imali 
smo i upit od neke mlade obitelji, rado bi se aktivirala, pa mislim da bi bila mogućnost 
zapošljavanja nekih određenih broj ljudi na Susku. Interesira me što se nalazi s tom 
zgradom, jer je nekad bila privatno vlasništvo i prešla je po pravilniku na Grad Mali Lošinj. 
Grad Mali Lošinj se nikada nije upisao do sada na to, pa me interesira stanje zgrade   
  Odgovor je dala Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – vezano za 
predmetnu zgradu Grad Mali Lošinj nije se angažirao oko prijenosa vlasništva zgrade. S 
obzirom da je bila upisana kao vlasnik zadruga, Grad se obratio trgovačkom sudu radi 
dostave podataka o eventualno pokrenutom postupku likvidacije. Nakon što se takav 
postupak provede kao vlasnik zgrade se upisuje JLS. Potom sukladno Zakonu o zadrugama, 
kojim je utvrđen, raspolaže nekretninom, s obzirom da taj Zakon svojim odredbama propisuje 
točno na koji način se s takvom nekretninom raspolaže. Kada Grad bude konačno upisan, 
onda će sukladno zakonu njom raspolagati.   
 
 
 Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Anto Nedić pročitao je Zapisnik 
o radu istog. 
RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA 
 
Ad 1.) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 
2021. godinu 
 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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 U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Ivka Matošević, Rudolf Ivković, Anto Nedić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu. 
 Sa 7 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 3 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog 
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu. 
 
Ad 2.) Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu 
 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 Franković, Ivka Matošević, Željko Jović, Rudolf 
Ivković, Ana Kučić, Roberto Cavedoni, Anto Nedić, Lidija Bandalo. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog 
Lošinja za 2021. godinu. 
 Sa 7 glasova „za“ i 5 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog I. izmjene i dopune 
Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu. 
 
Ad 3.) Prijedlog I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2021. 
godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 
 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 Rudolf Ivković, Ivka Matošević, Mario Franković, Ana Kučić, 
Željko Jović. 
 Predsjednik stavlja na Prijedlog I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada 
Malog Lošinja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu. 
 Sa 7 glasova „za“ i 5 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog I. izmjene i dopune Plana 
razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. 
godinu. 
 
Ad 4.) Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Malog 
Lošinja za 2021. godinu 
 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 Rudolf Ivković, Anto Nedić, Željko Jović, Ana Kučić, Lidija 
Bandalo. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o 
izvršenju proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu. 
 Sa 7 glasova „za“ i 5 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni 
Odluke o izvršenju proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu. 
 
Ad 5.) Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu 
 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 I. izmjene i dopune Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 Sa 7 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 4 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog I. 
izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
Ad 6.) Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka 
za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. 
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 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
 S 8 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog I. izmjene i dopune 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
Ad 7.) Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poljana 
(UPU 14) 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka 
za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom.   
(Predsjednik Gradskog vijeća Dubravko Devčić opravdano je napustio sjednicu.) 
 U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Tanja Jović, Mario Franković, Anto Nedić, Elvis 
Živković, Rudolf Ivković. 
 Potpredsjednik Gradskog vijeća Elvis Živković stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o 
izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14). 
 S 11 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14). 
 
Ad 8.) Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Malog Lošinja u području 
prirodnih nepogoda za 2022. godinu 
 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 Franković, Tanja Jović, Anto Nedić, Željko Jović. 
            Potpredsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja 
Grada Malog Lošinja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. 
 S 11 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja 
Grada Malog Lošinja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. 
 
Ad 9.) Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Malog Lošinja 
           Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Aleksandra Volarić Magazin, 
članica Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Malog Lošinja. 
           U raspravi je sudjelovao Elvis Živković. 
           Potpredsjednik stavlja na glasanje: 
1. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj gospođi Marti Fazlić.  
    S 10 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade  
Grada Mali Lošinj gospođi Marti Fazlić. 
2. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj Udruženju obrtnika Cres Lošinj. 
    S 11 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj  
Udruženju obrtnika Cres Lošinj. 
 
Ad 10.) Izvješće o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.          
godine 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Daniel Kljaić, direktor Lošinj usluga 
d.o.o. 
 U raspravi su sudjelovali Martina Kalac, Daniel Kljaić, Biljana Vojniković. 

Budući da se o Izvješću o radu Lošinj usluga d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do  
30. lipnja 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.   
 
Ad 11.) Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2021. godine 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Mirko Kajkara, zapovjednik JVP 
Grada Mali Lošinj. 
 U raspravi su sudjelovali Biljana Vojniković, Mirko Kajkara, Ivan Fabijanić. 
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 Budući da se o Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.   
 
Ad 12.) Izvješće o radu Lošinjskog muzeja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. 
godine 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Zrinka Ettinger Starčić, 
ravnateljica Lošinjskog muzeja. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Budući da se o Izvješće o radu Lošinjskog muzeja za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.   
 
Ad 13.) Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje od 01. siječnja do 30.             
lipnja 2021. godine 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Martina Lipovac, ravnateljica 
Pučkog otvorenog učilišta. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Budući da se o Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje od 01. siječnja 
do 30. lipnja 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.   
 
Ad 14.) Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za razdoblje od 01.  siječnja 
do 30. lipnja 2021. godine 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Armida Vlašić, ravnateljica 
Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Budući da se o Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za razdoblje 
od 01.  siječnja do 30. lipnja 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.   
 
Ad 15.) Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2021. godine 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Melita Muškardin, ravnateljica 
Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj. 
 U raspravi su sudjelovali Lidija Bandalo, Melita Muškardin, Mario Franković, Ana 
Kučić, Elvis Živković. 
 Budući da se o Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje. 
 
Ad 16.) Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. 
godine 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ana Kučić, gradonačelnica. 
 U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Ana Kučić. 
 Budući da se o Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje. 
 
 
Dovršeno u 19,10 sati. 
 
Zapisnik vodila:              Predsjednik:  
Marijaluiza Perković              Dubravko Devčić, dr.med.vet. 
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                Elvis Živković 


