ZAPISNIK
sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 20. prosinca
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,
Marijana Dragoslavić, Ivan Fabijanić, Mario Franković, Rudolf Ivković, Martina
Kalac, Anto Nedić, Biljana Vojniković, Aleksandra Volarić Magazin, Elvis Živković.
Opravdano odsutan: Željko Jović.
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, Zrinka Ettinger Starčić – ravnateljica Lošinjskog
muzeja, te predstavnici medija.
Predsjednik gosp. Dubravko Devčić konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te
otvara sjednicu.
Predsjednik predlaže dnevni red.
Jednoglasno se prihvaća sljedeći
Dnevni

red

- Verifikacija Zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja;
- Verifikacija Zapisnika s 5. (svečane) sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja;
- Aktualni sat;
- Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja;
1. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu;
2. Prijedlog II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za
2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;
3. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za
2021. godinu;
4. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2021. godinu;
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja;
6. Prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i
2024. godinu;
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu;
8. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade
u 2022. godini;
9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu Grada Mali
Lošinj za 2022. godinu;
12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Mali Lošinj za 2022. godinu;
13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Mali
Lošinj za 2022. godinu;
14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti
standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj za 2022. godinu;

-215. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području
jedinice lokalne samouprave – Grada Malog Lošinja za projekt „Rekonstrukcija
krovišta društvenog doma“ na k.č.zgr *56 i *59 k.o. Veli Lošinj (prema potvrdi
rezervacije katastarske čestice novi broj je k.č. 12156);
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih
u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2021. godinu;
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na
području Grada Malog Lošinja;
18. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom
turističke sezone u 2022. godini;
19. Prijedlog Odluke o određivanju rokova realizacije izgradnje komunalne
infrastrukture;
20. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
za 2021. godinu;
21. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada
Malog Lošinja za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
22. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Lošinjskog muzeja;
23. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice;
24. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Lošinjskog
muzeja;
25. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine č.zem.
762/5, zk.ul. 2765 k.o. Nerezine.
Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog
Lošinja.
Vijećnik Rudolf Ivković ima primjedbu na to da se u zapisnik ne upisuju imena i prezimena
kako je tko glasao.
S 9 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ usvaja se Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća
Grada Malog Lošinja.
Predsjednik stavlja na glasanje Zapisnik s 5. (svečane) sjednice Gradskog vijeća
Grada Malog Lošinja.
S 11 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Zapisnik s 5. (svečane)
sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Vijećnička pitanja
1. Vijećnik Mario Franković postavio je sljedeća pitanja:
- Danas smo dobili odgovor u vezi stanogradnje. Na tom popisu stoji da imamo ukupno tri,
dakle dvije za Ćunski građevinske dozvole i jednu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju u
Velom Lošinju. Dakle u cijelom jednom mandatu, s tim da su te dvije građevinske dozvole za
Ćunski ishođene 2015., razgovaramo o nekakvih tri građevinske dozvole i ukupno 10-12
stanova. Ako gledamo projekciju iz provedbenog plana Malog Lošinja stoji da će se u ovom
mandatu potrošiti, odnosno predviđa nešto manje od 40 mil. Kuna i za rekonstrukciju
stambenog fonda oko 14 mil. Kuna. Ako napravimo relaciju s prošlim mandatom i ovim,
jasno je da je ovo samo lista lijepih želja. S ovakvom dinamikom to je neostvarivo.
Koliko je novih stanova osigurano u 2021. godini za naše sugrađane, na kojim adresama su
ti stanovi i po kojoj osnovi ih ti stanari koriste?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – sve ono što ste tražili dobit ćete u pisanoj
formi u smislu adresa, odnosno brojeva itd. No međutim, što je isto tako bitno naglasiti Vi ste
ušli u proračun, ovo nije aktualni sat, pa će oko teme proračuna biti malo više govora o

-3stanogradnji. Kao što sam rekla i na prijašnjim aktualnim satovima u svojim odgovorima,
neće Grad Mali Lošinj biti nositelj svih građevinskih dozvola za svih onih 100 stanova koje
smo u našem predizbornom programu, tako i u provedbenom programu istaknuli da će
realizirati. Kao što sam rekla i na ranijim odgovorima na aktualnom satu, razrađujemo
različite modele, ne da Grad bude investitor i da se ti iznosi vide u proračunu. Znači da
opterećuju vlastita sredstva kroz zaduživanje ili bilo koji drugi oblik, nego radi se o modelima
s partnerima kojima ćemo realizirati taj određeni broj stanova, a naši resursi će se više
usmjeriti, naravno ovisno o potrebi i prioritetima, u rekonstrukciju postojećeg stambenog
fonda koji je isto velik. Na nekim Gradskim vijećima u prošlom sazivu bilo je riječi o tome da
tijekom niza godina je bilo jako malo ulaganja u postojeći stambeni fond u smislu
rekonstrukcije. Ako ne ulažete određeni dio godina, onda ta održavanja traže sve više
financijskih sredstava.
Grad planira raditi i realizirati stanogradnju u suradnji s partnerima, ne samo vlastitim
resursima i neće biti nositelj sam Grad Mali Lošinj svih građevinskih dozvola kojima će se
realizirati izgradnja stanova u ovom mandatu.
Mario Franković – što se tiče stanova vidjet ćemo na kraju mandata, neću reći da sumnjam,
međutim, ako usporedimo s prethodnim mandatom onda je to jasno.
- U Projekciji proračuna za 202. godinu vidljivo je da se planira financirati Porat Ilovik d.o.o. s
200.000,00 kn. Zanima me da li to znači da gradonačelnica ima povjerljivu informaciju po
kojoj radovi na Mrtvaškoj neće završiti do kraja 2023. godine, obzirom da je po programu,
odnosno prihvatljivi troškovnik za takav projekt sufinanciran iz EU fondova. Obzirom na
operativni program je kraj 2023., ovo stoji za 2024. i da li je to isto iskomunicirano s
Ilovčanima?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – vidim da ste se jako potrudili sagledati, isto
kao provedbeni program tako i sve te projekcije, ali nije dobro da tako maliciozno
interpretirate taj element, s obzirom na osjetljivost cjelokupne situacije naših građana,
stanovnika otoka Ilovika i svih onih napora koje se ulažu uz nalaženje nekakvog rješenja. Ne
nekakvog, nego životnog za otok Ilovik, ne bi li stanovnici otoka Ilovika mogli funkcionirati
bolje nego što je to bilo zamišljeno ovim projektom.
Što se tiče projekta Mrtvaška trenutno smo u iščekivanju postizanja dogovora između
investitora, odnosno između Županijske lučke uprave, između Primorsko-goranske županije i
MO Ilovik. Bilo je nekoliko sastanaka u nazad 2-3 tjedna. Bruse se određeni dogovori, a ono
što je Grad rekao da će realizirati, to već realizira nekoliko mjeseci, a to je prijevoz učenika
srednjoškolaca i učiteljice koja dolazi održavati nastavu na otok Ilovik, isto tako njihov
povratak nazad i isto tako je stavljeno na dispoziciju ta taksi linija, koja se održava, može
povećati njezina učestalost ne bi li je tim i svih hitnoćama, pod hitnoćama ne mislim na
infarkt i moždani udar, nego isto kad su u pitanju nekakve terapije koje zahtijevaju određenu
hitnoću, određene medicinske preglede. Ne samo za ove dvije linije koje se održavaju, nego
povećanjem učestalosti, Grad kroz osiguravanje financijske konstrukcije nastoji što više izaći
u susret. Vjerujemo da ćemo u dogledno vrijeme dobiti očitovanje što se tiče postizanja tog
dogovora i njegovog pravnog temelja i utemeljenosti ne bi li se svi kretali u okviru nadležnih
propisa i u okviru u kojem se moramo kretati.
Mario Franković – 200.000,00 kn u 2024. godini smatram da nije to uredu da kažete da je
to pitanje maliciozno, možda je bilo dovoljno da ste rekli da je to pogreška vaših djelatnika ili
slično, pa bi onda to prihvatio, ovako ste odgovarali 3 minute, a niste mi dali odgovor što je s
tom 2024. godinom. Nije sramota pogriješiti, amo treba to priznati.
2. Vijećnik Roberto Cavedoni postavio je sljedeće pitanje:
- Vrijeme je okupljanja ljudi na trgu, satima se zadržavaju na kućicama, a nemaju mogućnost
upotrebe WC-a. Iza zakantuna se vrši nužda, sve je zaprljano, smrdljivo u centru grada.
Predlažem da se ili javni WC otvori ili da se postavi mobilni kao što je nekada bio. Uglavnom

-4potrebno je ovaj problem riješiti odmah.
Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i
gospodarenje gradskom imovinom – mi smo prijašnjih godina kada je bilo više sakupljanja
stavili dodatne WC-e. Ove godine je otvoren javni WC, samo ima neko određeno vrijeme.
Zatražit ćemo Lošinj usluge, koje održavaju taj javni WC, da ga imaju otvorenog duže sati.
Međutim, ne možemo očekivati da će to biti u nekakvim noćnim satima. Mislim da je pristojno
vrijeme do 10 sati navečer.
3. Vijećnik Ivan Fabijanić postavio je sljedeća pitanja:
- Da li Grad ispunjava obaveze koje je preuzeo na sebe u vezi Ilovika po pitanju
sufinanciranja prijevoza djece i svega ostaloga? Da se kaže jasno i javno koje su to obaveze
i da li ih provodi da ne ispada da Grad ne skrbi o Ilovčanima.
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Grad izvršava svoje obveze koje je preuzeo,
koje su planirane i ranije bile rebalansom već u proračunu, a to je prijevoz, sufinanciranje
prijevoza djece. Govorim o pomorskoj taksi liniji koja funkcionira za prijevoz djeve i prijevoz
učiteljice i hitnoća. Naravno, pored onog standardnog prijevoza koji je osiguran u ovim
uvjetima u smislu cestovnog prijevoza od Mrtvaške, ali isto tako nekih drugih luka ticanja.
Želim se dotaknuti zato što je bilo isto nekakvih upita prema medijima, što se događa kada
za vrijeme ružnog vremena, s obzirom da je linija definirana da ide na način, znači, u Mali
Lošinj, odnosno Veli Lošinj za kada su određene vremenske nepogode, kad ne može ploviti
prema Malom Lošinju, odnosno što se onda događa s tim cestovnim dijelom. Taj dio
funkcionira kao što je funkcionirao do sada, znači i do sada kada su stanovnici otoka Ilovika
pristajali na Mrtvašku. Bilo je doduše stvarno rijetko, ali nekoliko putovanja koja su plovila
prema Velom Lošinju i to funkcionira na način da u tom trenutku brodar, koji je uvijek u
dogovoru s cestovnim prijevoznikom da ga upozorava u koju luku idu i automatski se
cestovni prijevoznik prilagođava. To je dugogodišnja praksa koja već postoji od početka, od
kad je započela s funkcioniranjem pomorska linija do Mrtvaške. Tako se prijevoznik uvijek
usmjerava u alternativnu luku. To financira Grad od početka linije od 2013. ili od kada je
krenula ta linija. Cijelo vrijeme to financira Grad. Kada brodar u slučaju nemogućnosti
održavanja plovidbe u jedom danu, službeno mora obavijestiti Agenciju za obalni linijski
promet s kojom ima ugovor, mora obavijestiti HAK i ostale agencije Jadrolinije s obzirom na
prodaju karata, i autoprijevoznika koji se usmjerava. Ukoliko je vožnja moguća, pa se
usmjerava prema luci Veli Lošinj. Moram naglasiti da su Županija i Grad preuzeli obvezu
sufinanciranja održavanja te linije od Ilovika do maloga Lošinja 3x tjedno. Agencija za obalni
linijski promet najavila je da će ona preuzeti, ne samo financiranje , nego i dogovaranje
vezano za uspostavu te linije, ne samo prema Malom Lošinju, nego i prema Velom Lošinju,
odnosno Čikatu, koje su dvije luke nešto bliže, skraćuje se plovidbeni put za 40 -tak minuta.
Naravno, s naše strane bi se usmjerio taj cestovni prijevoz prema tim lukama. Ukoliko to
bude dogovoreno na razini i relaciji Agencija za obalni linijski promet i MO Ilovik, to bi bilo od
01.01. pa nadalje. Ono što smo mi istaknuli kao nekakvu našu mogućnost, stavljamo na
raspolaganje pored tih dogovora na relaciji izvođač, odnosno investitor i MO Ilovik, jest
povećanje učestalosti ove sad taksi linije koja djeluje na toj relaciji Ilovik – Mrtvaška, koja bi
se postizanjem tog dogovora isto tako i pojačala na nekoliko, možda i do 5 ili više, odnosno
koliko bude potrebno, odnosno koliko Mjesni odbor bude imao potrebe i tu potrebu
artikulirao.
- Da li je istina da su stanovnici Ilovika dobili priključak vode bez naknade, dakle da nisu
morali platiti priključak vode?
Pitanje će se uputiti prema komunalnom društvu.
4. Vijećnica Lidija Bandalo postavila je sljedeće pitanje:
- Prije nekoliko dana u Saboru se izglasalo promjene Zakona o lokalnoj regionalnoj
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gradova, županija i trošenja novca poreznih obveznika. Također, znamo da je Grad Mali
Lošinj dobio priznanje od 5 zvjezdica za transparentnost, ali po kriterijima koji su bili prije ove
nove odluke. Novi kriteriji obuhvaćaju objavu informacija isplata proračuna, financijskog
plana tijekom proračunske godine, podatke o isplatitelju i vrsti rashoda, odnosno izdataka, te
objavu podataka o primatelju sredstava, uključujući njegov OIB, naziv pravne osobe,
odnosno ime i prezime fizičke osobe.
Što Grad čini po pitanju implementiranog novog načina rada gradske uprave, te imali
planova za osiguravanje sredstava za nadogradnju ili kupnju novog softvera koji bi zadovoljio
nove kriterije?
Odgovor je dala Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i
EU projekte – Grad Mali Lošinj već je par mjeseci s informatičkom kućom, koja nam održava
cjelokupni informatički susta u Gradu, Libusoft, priprema tu transparentnost prema novom
zakonu. Već su odrađene neke pripreme aktivnosti i prezentacija kako će to izgledati. S
obzirom da oni po cijeloj Hrvatskoj imaju održavanje informacijskog sustava, onda su nam
dali par primjera gdje su gradovi već uveli. Tako da radimo na tome.
5. Vijećnik Rudolf Ivković postavio je sljedeća pitanja:
- Taksativno bi naveo sve što se dešavalo u vezi projekta Mrtvaška, dok sam još bio
zamjenik gradonačelnika. Na zahtjev ŽLU Mali Lošinj 2005. godine po projektantu
Rijekaprojekt d.o.o. izrađen je idejni projekt, a potom i glavni projekt kojim je predviđena
izgradnja luke Mrtvaška. Prema tom projektu predviđena je izgradnja gata dužine 73m, a
širine cc 16m, izgradnja lukobrana 69m, a širine 5m, visine gata 1,20m, s tim da bi se
izgradnja izvodila u dvije faze, kako stanovnicima Ilovika ne bi bilo onemogućeno korištenje
luke dok radovi traju. Prema tom projektu izdana je lokacijska dozvola dana 12.05.2006.
godine, a potom i potvrda glavnog projekta iz ožujka 2009. godine. Prema današnjim
cijenama vrijednost investicije iznosila bi cc 25 mil. kuna. Umjesto tog racionalnog projekta,
2009. godine pristupi se izmjeni tj. „pumpanju“ tog projekta, tako da se novim projektom
predviđa izgradnja gata dužine 127m, zalaskom more između 30 i 35m dužine, lukobran
95m, a širine 12m, visine gata 2,01m iznad srednje razine morske vode. Projektom nije
predviđena faznost u radovima, tako da bi se luka trebala zatvoriti za razdoblje od cc 2
godine. Vrijednost ove investicije procijenjena je na cc 81 mil. kuna. Dakle tri puta više od
ove kako je ranije projektirana. Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj, niti bilo koje drugo tijelo ŽLU
Mali Lošinj, ni njenog osnivača PGŽ, kao ni bilo koje tijelo Grada Malog Lošinja nikada nije
raspravljalo o potrebi uvećanja ranijeg projekta za kojeg su već bile ishodovane dozvole, niti
takva potreba proizlazi iz bilo kakve strategije donesene na gradskoj, županijskoj ili državnoj
razini. U postupku ishodovanja građevinske dozvole koji se odvijao 2019. godine na zahtjev
investitora ŽLU Mali Lošinj, Grad Mali Lošinj ima status stranke u postupku. U postupku se
Grad odrekao prava tražiti bilo kakve posebne uvjete, iako se posebni uvjeti u pravilu
zahtijevaju za bilo kakvu gradnju. Da bi na sam dan kada je nadležno upravno tijelo izdalo
prvostupanjsku dozvolu, predstavnik Grada Malog Lošinja tog istog dana 17.10.2017. godine
odmah „trčao“ u nadležni ured i odrekao se prava žalbe kako bi ta dozvola postala istog dana
pravomoćna. Posljedice takvog postupanja vidimo danas. Da bi stvar bila bolja, Grad Mali
Lošinj nije donio UPU 28 Mrtvaška, koji je bio nužan uvjet donošenja građevinske dozvole.
To propisuje Zakon o prostornom uređenju, a čak je 2019. godine kad je vođen postupak
izdavanja građevinske dozvole u kojem je Grad sudjelovao, Grad mali Lošinj donio izvješće o
korištenju prostora u kojem je sam naveo da se UPU 28 Mrtvaška mora donijeti. Ne ulazeći u
odgovornost investitora ŽLU Mali Lošinj, zbog svega navedenog najveći krivac za današnju
situaciju s Mrtvaškom i probleme Ilovika je Grad Mali Lošinj, odnosno njegova
gradonačelnica i vladajuća struktura u Gradu. Naravno, zbog čega se hoće raditi tako
megalomanska luka u Mrtvaškoj, nikome nije jasno.
Da li je za tu luku plaćen komunalni doprinos?
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gospodarenje gradskom imovinom – Vi govorite o staroj i novoj građevinskoj dozvoli. Ja ne bi
vezala staru i novu, iz razloga što prostorni plan donesen 2008. godine i već onda je bila u
prostornom planu ta luka, i već onda je postojala lokacijska dozvola koja je definitivno
rješavala izgradnju u tri faze. Međutim, taj lukobran nije bio, dakle za njega nije bio izrađen
glavni projekt i već onda se smatralo kao nedostatnim. Njegova veličina nije dovoljno štitila
prostor. To znamo, jer smo o tome više puta razgovarali da će taj projekt doživjeti izmjenu.
Govorimo o projektu iz 2008. godine. Naknadno, s obzirom da je formirana parcela u
cijelosti, Županijskoj lučkoj upravi nije potrebno ići na lokacijsku dozvolu, tako da se taj
projekt napustio i krenulo se u izradu glavnog projekta i direktno na građevinsku dozvolu.
Dakle, građevinska dozvola je izdata u skladu s prostornim planom koji kaže da se mogu
rekonstrukcije vršiti putem prostornog plana. Kad se gradi nešto novo onda je potrebno imati
određene parametre za izgradnju novoga, a to su koeficijenti izgrađenosti, koeficijenti
iskoristivosti itd. Tako da je tamo već onda postojalo parkiralište, postojao je taj mulić i
Upravni odjel za graditeljstvo je odobrilo rekonstrukciju luke. Grad je u postupku, znači
izdavanja svake građevinske dozvole, ne samo ovakve velike građevinske dozvole značajne
za Grad Mali Lošinj, nego i građevinskih dozvola svih kuća. Ono što mi gledamo u izdavanju
to je da li ima javni prilaz, javni put, dakle cesta, da li je cesta točno izvedena do ulaska u
luku i da li su nivelete odgovarajuće da se tu ne razdvojimo. Dakle, to smo gledali i to je bilo
u cijelosti ispoštovano. Nadalje, gledamo odvodnju oborinskih voda, što je u tom slučaju, ako
gradite gat zna se da on ima određeni nagib i da ta voda se ne skuplja na terenu, nego ide u
more. Što se tiče Grada na taj način su zadovoljeni uvjeti. Međutim, u samom tom uvidu u
projekt gledali smo i rješavanje komunalnog otpada, gdje će biti, kako će se odvoziti, da li su
udovoljeni Hrvatskim vodama uvjeti, HEP-u, rješavanje uvjeta vodoopskrbe i odvodnje itd. Tu
smo primijetili da je u svom tom postupku, da su sve institucije koje su dale svoje posebne
uvjete, da su u tom projektu dobile potvrde. Bitno je naglasiti da ne trebamo vezati onu
nekadašnju građevinsku dozvolu, odnosno ono je bila lokacijska, da je ovo građevinska i za
jednu fazu je bila izdata građevinska. Novi projekt rekonstrukcija te luke je projekt koji je
proizašao iz mnogih tehničkih uvjeta na koje mi ne možemo davati nikakve opservacije,
maritimne studije, studije vjetra, voda, to su tehnički podaci u koje ulazi isključivo struka, u
visine molova, također, a s druge strane mi znamo da je investitor imao i konzultante na tim
projektima, pa onda nema smisla da itko od nas sumnja da li je to dobar projekt, nije dobar
projekt. Mislim da će vrijeme pokazati da li treba neka izmjena. O tome vodi brigu ŽLU kao
investitor, a mi smo tu da u biti omogućimo da se projekti na našem teritoriju realiziraju, s
obzirom da su oni u prostornom planu.
Komunalni doprinos se za to ne plača, ka ni za ceste, niti je u našoj odluci o komunalnom
doprinosu. To su javne investicije u tom slučaju se ne naplaćuju komunalni doprinosi.
- Molim da mi se pismenim putem dostave sve suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama
u većinskom vlasništvu Grada Malog Lošinja, izravnom ili neizravnom koje ste dali u svom
mandatu od 2017. do 2021. godine. Svakako molim da ne preskočite suglasnosti za Lošinj
usluge i Elektro-vodu.
Odgovor će se dostaviti pismenim putem.
6. Vijećnica Martina Kalac postavila je sljedeće pitanje:
- Pitanje postavljam u vezi fizioterapeuta u Lječilištu Veli Lošinj koji radi s 20 pacijenata s
kojima se mora raditi s posebnim metodama, s obzirom da uskoro neće biti u radnom
odnosu, kako će se riješiti pitanje nastavka korištenja usluga?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – s obzirom da se radi o Lječilištu u Velom
Lošinju, odnosno osnivač je PGŽ, znamo da jedan od fizioterapeuta odlazi do kraja ove
godine, pa možemo uputiti kao ustanovi ovo pitanje, tako da se oni očituju, onda možemo to
dostaviti na jednoj od idućih sjednica. Znamo da ima više fizioterapeuta koji tamo rade,
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na to će nam najbolje odgovor dati ravnateljica ili nadležne osobe.
7. Vijećnica Biljana Vojniković postavila je sljedeće pitanje:
- Dobili smo informaciju da je betonara koja je u vlasništvu Elektro-vode prodana. Jeli je to
istina i ako je istina kako se to moglo dogoditi bez odobrenja skupštine Elektro-vode?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – koliko ja imam informaciju betonara nije
prodana, niti tu ima različitih informacija. Bilo je nekakvih razgovora, direktor nas je izvijestio
o možebitnom najmu ili nekakvim drugim aranžmanima, ali ništa se od toga nije realiziralo. U
svakom slučaju skupština bi trebala dati suglasnost na bilo koju odluku takvog tipa. Tako da
to nije moguće i nije se još ništa od toga što ste naveli službeno dogodilo.
8. Predsjednik Vijeća Dubravko Devčić postavio je sljedeća pitanja:
- Prije nekog vremena sam od mještana, stalnih mještana i privremenih mještana Sv. Jakova
dobio upit da se kod Sv. Jakova iznad uvale Lanena rade neke nezakonite radnje. Oni su
osnovali udrugu koju su nazvali Inicijativa za legalnost građenja. Naveli su da su to strani
investitori u kooperaciji s našim izvođačem. Očistili su jedan teren, dobili su i priključak vode.
Od njih sam dobio informaciju da su dobili priključak vode kao poljoprivredni priključak. Kako
su oni kao strani državljani mogli dobiti poljoprivredni priključak? Ta voda je išla i preko
privatnih parcela i parcela u vlasništvu Grada Malog Lošinja, što je provjereno. Oni su sami
provjeravali i ja sam isto provjerio. Za to trebaju suglasnost Grada Malog Lošinja, nisu je
dobili, pa me interesira nadležne, gdin Kruljac ili, ne znam, da li može kolega Franković
odgovoriti po tom pitanju da dobijemo odgovor kako je to moguće da se dobije priključak.
Pozvana je građevinska inspekcija koja je izašla na teren, ali mene interesira kako jedna
gradska firma može dati priključak vode bez suglasnosti Grada, a prelazi preko gradskog
zemljišta.
Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i
gospodarenje gradskom imovinom – Postoji Inicijativa za legalnost građenja Lošinj, Sv.
Jakov 69b, koji su prijavili takvu nelegalnu gradnju i vezano za priključak vode na tu parcelu.
Dobili smo očitovanje od Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj. Osoba ima prebivalište u Sv.
Jakovu, dakle osoba, bez obzira ako je strani državljanin, ima takvu adresu i prebivalište.
Vodoopskrba i odvodnja ima akt po kojem ona odobrava takav vodni priključak i iz toga akta
su zadovoljeni svi uvjeti i s time je taj vodni priključak izveden, odobren. Ono što je točno to
je da je, šahta se radi na javnoj površini i do šahte je odgovoran Vodovod, a od šahte pa do
parcele odgovoran je vlasnik koji traži taj priključak. Dakle, u to dalje ne ulazi Vodoopskrba i
odvodnja. Vlasnik je dužan, može to ostvariti na nekoliko načina, tražiti služnost da položi
svoju cijev. Konkretno Grad nije tražio ništa vlasnik. Tako da mi nemamo nikakvih
dokumenata da smo nešto dobili kao zahtjev, niti smo mi onda mogli to odobriti. Međutim, to
je dosta složen postupak u koji smo nakon što smo izvršili očevid na terenu, utvrdili da se
tamo gradi određeni plato, znači temelji za neku, možda, buduću građevinu ili postavljanje
nečega, što ne možemo prejudicirati čega. Uključili smo građevinsku inspekciju. Inspekcija je
izašla i utvrdila da se radi o gradnji koja se radi protiv građevinske dozvole, odnosno nema
građevinske dozvole i zaustavila je takve radove. Građevinski radovi su zaustavljeni na
samoj parceli. Također je uključen poljoprivredni inspektor, obzirom da je to priključak za
poljoprivredne svrhe. Poljoprivredni inspektor je obišao teren. On će naknadno utvrditi da li
se ta parcela može koristiti u skladu s tom namjenom, ne može, za što se koristi itd. Kao što
stoji u očitovanju Vodoopskrbe i odvodnje priključak koji je izdat, a ne koristi se u svrhu u koji
je zatražen, on se može ukinuti i može se maknuti. Kada budemo imali završeni kompletni
predmet, onda će se odlučiti da li je to stvarno poljoprivredni priključak. Mislim da će oni
dobiti rješenje za rušenje, uklanjanje temelja što su izveli. Da li će njima biti odobren
poljoprivredni priključak, to ćemo još vidjeti u postupku.
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di su negdje predane građevinske ili lokacijske dozvole i to još se desilo prije 5, 10, ako ne i
više godina, ništa se na tim dijelovima ne radi, pa mislim da je došlo vrijeme da te parcele
jednostavno iz prostornih planova se brišu, ako onaj koji je to zatražio, zahtijevao ne
poduzme korake pri početku građenja i realizaciji projekta. Mislim da se trebaju brisati i onda
drugi prostori namijeniti. Moramo ograničiti vrijeme, kada se dobije građevinska dozvola da
se krene u realizaciju, jer ovako znamo i sami da određene prostore ne možemo širiti.
Interesira me kada bi mogli krenuti u realizaciju takvih stvari?
Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i
gospodarenje gradskom imovinom – slažem se s Vama, jer je to zaposjedanje prostora, a
Zakon kaže da se građevinska područja mogu proširiti tek ako se 80% naselja izgradi. Mi
smo analizirali dosta. Znači, naselje prilikom svake izrade novog prostornog plana, odnosno
izmjene i dopune, mi analiziramo koliko se izgradilo da bi se vidjelo da li se može nešto
proširiti. U ovom momentu ne zadovoljavamo niti jedne uvjete. Međutim, i u vezi s time tražili
smo nekoliko puta u Ministarstvu da u zakon o prostornom uređenju stave odredbu u kojoj bi
se takva zemljišta trebala ukinuti kao građevinska zemljišta, ako netko nije priveo gradnju.
Takvo zemljište, a ono je u planu od 2008., pa je donesen UPU Mali Lošinj, pa se onda 5, 6,
7 godina ništa ne dešava, nama je i te kako u interesu da se to zemljište isključi iz
građevinskog područja i da se odobri negdje gdje se može graditi. Međutim, takve zakonske
regulative nema. A da mi to sami od sebe počnemo pretvarati u zelenu površinu ili da
smanjujemo područje gradnje, u tom slučaju protiv nas bi se digle puno tužbi, jer bi time
utjecali direktno na vrijednost zemljišta koji ima pojedini vlasnik tih parcela. Dok se ne
donese zakonska regulativa nema načina na koji ih mi možemo prisiliti da grade. Da
povučem jednu paralelu, a to je korištenje poljoprivrednog zemljišta. Imate isto tako jako
puno poljoprivredna zemljišta koja su zapuštena. Međutim, ta poljoprivredna zemljišta se ne
privode namijeni ili da je ne očišćeno, da nema korova itd na svojoj parceli, u tom slučaju da
plaćaš kaznu. To su mogućnosti zakonske, međutim, na našem terenu s time još nismo
krenuli, ali mislim da će doći vrijeme da s time krenemo, a obzirom da želimo potaknuti u
konačnici i razvoj poljoprivrede i uređenost našeg područja.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Anto Nedić pročitao je Zapisnik
o radu istog.
RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA
Ad 1.) Prijedlog II. 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 Lidija Bandalo, Ivka Matošević, Rudolf Ivković, Marina Žunić,
Mario Franković.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog
Lošinja za 2021. godinu.
S 8 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog II. izmjene i dopune
Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu.
Ad 2.) Prijedlog II. 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 je sudjelovao Roberto Cavedoni.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog II. izmjene i dopune Plana razvojnih
programa Grada Malog Lošinja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
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razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023.
godinu.
Ad 3.) Prijedlog II. 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 su sudjelovali Rudolf Ivković, Anto Nedić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
S 8 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa
građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
Ad 4.) Prijedlog II. 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.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
S 10 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog II. Izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
Ad 5.) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja
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, Tanja Jović.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduženju Grada
Malog Lošinja.
S 8 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 3 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Odluke
o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja.
Ad 6.) Prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.
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 Lidija Bandalo, Ivka Matošević, Anto Nedić, Roberto
Cavedoni, Mario Franković, Ana Kučić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022.
godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.
S 8 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Proračuna Grada Malog
Lošinja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.
Ad 7.) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. 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, Anto Nedić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Malog Lošinja za 2022. godinu.
S 8 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.

- 10 Ad 8.) Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u
2022. godini
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 2022. godini.
S 9 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog
Programa korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2022. godini.
Ad 9.) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture 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 Rudolf Ivković, Tanja Jović.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2022. godinu.
S 10 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.
Ad 10.) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka
za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom.
(Vijećnik Roberto Cavedoni opravdano je napustio sjednicu.)
U raspravi su sudjelovali Lidija Bandalo, Marina Žunić, Ana Kučić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2022. godinu.
S 9 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2022. godinu.
Ad 11.) Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu Grada Mali Lošinj
za 2022. godinu
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih
potreba u sportu Grada Mali Lošinj za 2022. godinu.
S 10 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog Odluke o utvrđivanju
Programa javnih potreba u sportu Grada Mali Lošinj za 2022. godinu.
Ad 12.) Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Mali
Lošinj za 2022. godinu
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih
potreba u tehničkoj kulturi Grada Mali Lošinj za 2022. godinu.
S 11 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba
u tehničkoj kulturi Grada Mali Lošinj za 2022. godinu.
(Vijećnik Rudolf Ivković opravdano je napustio sjednicu.)
Ad 13.) Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj za
2022. godinu
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Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi su sudjelovali Mario Franković, Ana Kučić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih
potreba u kulturi Grada Mali Lošinj za 2022. godinu.
S 9 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog Odluke o utvrđivanju
Programa javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj za 2022. godinu.
Ad 14.) Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti
standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj za 2022. godinu
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti
standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj za 2022. godinu.
S 10 glasova „za“ prihvaća se Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti
standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj za 2022. godinu.
Ad 15.) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice
lokalne samouprave – Grada Malog Lošinja za projekt „Rekonstrukcija krovišta društvenog
doma“ na k.č.zgr *56 i *59 k.o. Veli Lošinj (prema potvrdi rezervacije katastarske čestice novi
broj je k.č. 12156)
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi su sudjelovali Mario Franković, Marina Žunić, Ana Kučić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Malog Lošinja za
projekt „Rekonstrukcija krovišta društvenog doma“ na k.č.zgr *56 i *59 k.o. Veli Lošinj (prema
potvrdi rezervacije katastarske čestice novi broj je k.č. 12156).
S 10 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Malog Lošinja za
projekt „Rekonstrukcija krovišta društvenog doma“ na k.č.zgr *56 i *59 k.o. Veli Lošinj (prema
potvrdi rezervacije katastarske čestice novi broj je k.č. 12156).
Ad 16.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi je sudjelovao Mario Franković.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2021. godinu.
S 10 glasova ”za” prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2021. godinu.
Ad 17.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području
Grada Malog Lošinja
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o popisu
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S 9 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Malog Lošinja.
Ad 18.) Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom
turističke sezone u 2022. godini
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 privremenoj zabrani izvođenja
građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini.
S 10 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja
građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini.
Ad 19.) Prijedlog Odluke o određivanju rokova realizacije izgradnje komunalne infrastrukture
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 Franković.
Predsjednik stavlja na glasanje Odluke o određivanju rokova realizacije izgradnje
komunalne infrastrukture.
S 10 glasova „za“ prihvaća se Odluke o određivanju rokova realizacije izgradnje
komunalne infrastrukture.
Ad 20.) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja 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 Analize stanja sustava civilne zaštite na
području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu.
S 10 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na
području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu.
Ad 21.) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog
Lošinja za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
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 2022. godinu s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje.
S 10 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne
zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje.
Ad 22.) Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Lošinjskog muzeja
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Lošinjskog
muzeja.
S 10 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Lošinjskog
muzeja.

- 13 Ad 23.) Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske
knjižnice i čitaonice.
S 10 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske
knjižnice i čitaonice.
Ad 24.) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Lošinjskog
muzeja
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Zrinka Ettinger Starčić.
U raspravi su sudjelovali Mario Franković, Zrinka Ettinger Starčić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
Pravilnik o radu Lošinjskog muzeja.
S 10 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
Pravilnik o radu Lošinjskog muzeja.
Ad 25.) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine č.zem. 762/5,
zk.ul. 2765 k.o. Nerezine
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi su sudjelovali Dubravko Devčić, Marina Žunić, Elvis Živković, Mario
Franković.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za
prodaju nekretnine č.zem. 762/5, zk.ul. 2765 k.o. Nerezine.
S 8 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1“suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine č.zem. 762/5, zk.ul. 2765 k.o.
Nerezine.

Dovršeno u 19,00 sati.
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