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REPUBLIK A H RVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
GRADONAČELNIK
KLASA: 400-01/15-01/26
URBROJ: 2213/01-01-22Mali Lošinj, 23. ožujka 2022. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA MALOG LOŠINJA
n/p predsjednika Vijeća Dubravka Devčića

Temeljem odredbe članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 49. Statuta Grada Malog Lošinja
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 09/18
i 9/21) podnosim Izvješće o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine.

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oec.
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UVOD
Gradonačelnik obavlja poslove koji proizlaze iz nadležnosti gradonačelnika kao
izvršnog tijela, propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te drugim
zakonima i pod zakonskim propisima i aktima Grada Malog Lošinja.
Poslovi i aktivnosti iz ovog Izvješća realizirani su u vremenskom razdoblju od 01. srpnja do
31. prosinca 2021. godine i to kroz djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela, te pripadajućih
Odsjeka.
Navedeni Odsjeci su:
• Ured gradonačelnika
• Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom
• Odsjek za pravne, kadrovske poslove i samoupravu
• Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte
• Odsjek za turizam, gospodarstvo i poljoprivredu
• Odsjek za opće poslove i socijalnu skrb.

I.IZVJEŠĆE O DONESENIM ZAKLJUČCIMA I ODLUKAMA GRADONAČELNICE
OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

- U izvještajnom razdoblju prema pripremljenim prijedlozima Gradonačelnica donijela je
ukupno 128 zaključaka i odluka:
1. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Joško Smirčić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
dijela gradskog zemljišta k.č.br. 776/35 k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu korištenja 1 parkirnog
mjesta;
2. Zaključak kojim se podržava nagrađivanje najizvrsnijih učenika Osnovne škole Maria
Martinolića te se omogućava plaćanje nagrade u vidu računala – tableta za učenika generacije;
3. Zaključak kojim se prihvaća prijedlog (su)financiranja kupnje obveznih udžbenika za
učenike srednjih škola, koji imaju prebivalište na području Grada;
4. Odluka da će Grad Mali Lošinj i HEP d.d. Zagreb, sklopiti Ugovor o ustupanju nekretnine
bez naknada za nekretninu koja će nastati parcelacijom od č.zem. 9007/3 k.o. Ćunski i dobiti
katastarski broj č.zem. 9007/43 k.o. Ćunski, za potrebe izgradnje, održavanja i korištenja
infrastrukturne građevine TS 20/0,4 kV Kandija;
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5. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Nedjeljko Lakić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog mjesta;
6. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Z.KOKIĆ I DR., Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnih mjesta;
7. Odluka kojom se utvrđuje da prestaje važiti Ugovor o zakupu zemljišta sklopljen između
Grada Malog Lošinja i Nevenke von Amelen iz Opatije;
8. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Nadica Rerečić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu za
dio k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnih mjesta;
9. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja;
10. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Emir Bajrić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnih mjesta;
11. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Hermann Koller, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog mjesta;
12. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Marcus Michael Mickler, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o
zakupu gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog
mjesta;
13. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Elena Maria Drozdik, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o
zakupu gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog
mjesta;
14. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Ruža Mišljenović, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnih mjesta;
15. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Milka Mišković, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog mjesta;
16. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Gerhard Janzen, sklopiti ugovor o zakupu gradskog
zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog mjesta;
17. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Katica Strallhofer, Nerezine sklopiti ugovor o zakupu za
č.zem. 122/2, k.o. Nerezine, u svrhu uređenja zelenila i jednog parkirnog mjesta;
18. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Zoran Blagojević, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog mjesta;
19. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Gordana Earp, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta k.č.br. 3246, k.o. Mali Lošinj-grad, u poljoprivredne svrhe;
20. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Markom Vuljanom i Lorenom Jagnjić, oboje iz Malog
Lošinja, sklopiti ugovor o zakupu gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinjgrad, u svrhu parkirnih mjesta;
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21. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Melita Tukerić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
dijela gradskog zemljišta k.č.br. 2115, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu uređenja zelenila i tri
parkirna mjesta;
22. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Stjepan Blaško, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnih mjesta;
23. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Forida Nurul, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog mjesta;
24. Odluka da će Grad raspisati javni natječaj za prodaju nekretnina;
25. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Božo Šoša, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu dijela
gradskog zemljišta k.č.br. 805, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu uređenja zelenila;
26. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Darko Kopić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela č.zem. 7110, č.zem. 7111 i č.zem. 7107/1, sve k.o. Mali Lošinj, u
poljoprivredne svrhe;
27. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Vjekoslav Brusić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta k.č.br. 498, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu uređenja zelenila;
28. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Goran Russo, Sesvete, sklopiti ugovor o zakupu dijela
gradskog zemljišta k.č.br. 9007/16, k.o. Ćunski;
29. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Nikola Budinić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnih mjesta;
30. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Ivica Kunda, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnih mjesta;
31. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Sunčica Ristić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog mjesta;
32. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Marica Filipović, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnih mjesta;
33. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja;
34. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Draško Ristić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog mjesta;
35. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Eleonore Elisabeth Zellmer-Hamoud, Mali Lošinj,
sklopiti ugovor o zakupu gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u
svrhu parkirnog mjesta;
36. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Đulija Toić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnih mjesta;
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37. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Dušanka Prica, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog mjesta;
38. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Dragica i Giovanni Tomich, Mali Lošinj, sklopiti ugovor
o zakupu gradskog zemljišta k.č.br. 1830, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu uređenja vrta;
39. Odluka da će Grad Mali Lošinj i HEP d.d., Zagreb, sklopiti Ugovor o osnivanju prava
služnosti nekretnine bez naknade, u svrhu polaganja, izgradnje, održavanja i korištenja
infrastrukturne građevine KB 20 kV TS 20/0,4 kV Kandija;
40. Zaključak da nije pristigla niti jedna ponuda na raspisani javni natječaj za prodaju
nekretnine č.zem. 491, k.o. Ćunski, u vlasništvu Grada;
41. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja nakon provedenog javnog natječaja za
prodaju nekretnina č.zem. 238/2 i č.zem. 240/7, obje k.o. Veli Lošinj, u vlasništvu Grada;
42. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja nakon provedenog javnog natječaja za
prodaju nekretnine č.zem. 2528/2, k.o. Veli Lošinj, u vlasništvu Grada;
43. Zaključak da će se raspisati Javni poziv za korištenje Gradske sportske dvorane;
44. Zaključak da se u postupku jednostavne nabave za Nabavu euro loživo ulje ekstra lako,
odobrava upućivanje poziva na dostavu ponude samo jednom gospodarskom subjektu;
45. Zaključak da Grad Mali Lošinj prihvaća molbu Udruge veterana domovinskog rata –
Lošinj, za iznimnim dodatnim financiranjem;
46. Odluka da Grad prihvaća prijedlog Atletskog kluba Lošinj za sufinanciranjem sportske
manifestacije „10. Lošinjski polumaraton“;
47. Odluka da će Grad (su)financirati udžbenike za srednju školu za školsku godinu
2021./2022. za tri u roku pristigla zahtjeva, prema kategoriji članova kućanska koji su
ostvarili neki oblik socijalne naknade pri Gradu u proteklih godinu dana;
48. Odluka da Grad Mali Lošinj daje Jančić Katici i Jančić Goranu iz Velog Lošinja,
suglasnost na formiranje građevne čestice prema prijedlogu izrađenom od Ureda ovlaštenog
geodeta Igora Mršića na kopiji katastarskog plana od studenog 2020. godine;
49. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području
Grada Malog Lošinja;
50. Odluka kojom se prihvaća Procjembeni elaborat u svrhu određivanja vrijednosti i naknade
za dio izvlaštene nekretnine k.č.br. 3058 k.o. Mali Lošinj-grad, te Procjembeni elaborat u
svrhu utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnine k.č.br. 3059 k.o. Mali Lošinj-grad, oba
izrađena od ovlaštenog sudskog vještaka Virtus Projekt d.o.o. iz Rijeke;
51. Zaključak da će se raspisati javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih
priznanja Grada Malog Lošinja u 2021. godini;
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52. Zaključak da se prihvaća molba Ženskog rukometnog kluba „Mali Lošinj“ da se dana
11.09.2021. godine u periodu od 09,00 di 12,00 sati osigura slobodan termin u sportskoj
dvorani Bočac;
53. Zaključak da Grad ne prihvaća ponudu prava prvokupa nekretnina označenih kao k.č.br.
9894/82, 9894/83 i 9894/84, sve k.o. Mali Lošinj;
54. Zaključak da se u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na adaptaciji
stambene zgrade na adresi Vl. Nazora 12 u Nerezinama, odobrava upućivanje poziva na
dostavu ponude samo jednom gospodarskom subjektu;
55. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog
vijeća Grada Malog Lošinja;
56. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Asmirom Fazlićem, Nerezine, sklopiti ugovor o zakupu
dijela gradskog zemljišta k.č.br. 66/1, k.o. Sveti Jakov, u svrhu jednog parkirnog mjesta;
57. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Ankica Bonić Rakovac, Veli Lošinj, sklopiti ugovor o
zakupu gradskog zemljišta k.č.br. 2817/1, k.o. Veli Lošinj, u poljoprivredne svrhe;
58. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021.
godinu;
59. Plan pozivanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada
Malog Lošinja;
60. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Stojanović Senka, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
dijela k.č.br. 1844/1, k.o. Mali Lošinj – grad, u svrhu uređenja zelenila;
61. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Katarina Antoninić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o
zakupu gradskog zemljišta dijela k.č.br. 1072/4, k.o. Mali Lošinj – grad, u poljoprivredne
svrhe;
62. Odluka da će Grad raspisati javni natječaj za prodaju ¼ dijela č.zem. 9624, k.o. Veli
Lošinj;
63. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Boris Raić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 1884/3, k.o. Mali Lošinj-grad, u poljoprivredne svrhe;
64. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Nada Turina, Zagreb, sklopiti ugovor o zakupu gradskog
zemljišta k.č.br. 3446 i dijela k.č.br. 3445, obje k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu
uređenjazelenila;
65. Odluka da će Grad raspisati javni natječaj za prodaju č.zgr. 377, č.zem. 307, 309 i 310,
sve k.o. Veli Lošinj;
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66. Zaključak kojim se podržava rad Udruge Relive i organizacija filmskog festivala APOX,
te se odobrava donacija;
67. Odluka kojom se prihvaća prijedlog Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Lošinj za
sufinanciranje sportske manifestacije 11. Međunarodne utrke vatrogasaca i 8 Euro cup-a za
profesionalne vatrogasce;
68. Odluka kojom se prihvaća sporazumni raskid Ugovora o davanju na uporabu i korištenje
prostora na adresi Zagrebačka 2, Mali Lošinj, prostorija br. 1, na prvom katu, korisnika
Kazalište Josipa Antuna Kraljića;
69. Odluka o ustupanju na korištenje uz naknadu prostora gradske dvorane Grada Mali
Lošinj;
70. Odluka da će se raspisati javni natječaj ua podnošenje prijava za dodjelu učeničkih
stipendija Grada Malog Lošinja u školskoj godini 2021./2022.;
71. Odluka da će Grad Mali Lošinj sa Sofijom Stojković, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o
zakupu k.č.br. 2718/1 i 2718/2 k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu prilaza, uređenja okoliša i
zelene površine i parkirno mjesto;
72. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada
Malog Lošinja i to za ¼ dijela č.zem. 9624, k.o. Veli Lošinj;
73. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Malog Lošinja u području prirodnih
nepogoda za 2022. godinu;
74. Zaključak o iznosu jednokratne naknade djeci umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog
branitelja, odnosno hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rada za 2021.godinu;
75. Zaključak kojim se prihvaća molba Udruge veterana domovinskog rata – Lošinj za
iznimnim dodatnim financiranjem;
76. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU
14);
77. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
78. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
79. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i osvajanje
Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu, Prijedlog I.
izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2021. godinu s
projekcijama za 2022. i 2023. godinu i Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o
izvršenju proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu;
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80. Odluka o formiranju tročlanog Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za učeničke i
studentske stipendije, bodovanje i rangiranje prijavitelja te druge poslove u svezi dodjele
učeničkih i studentskih stipendija;
81. Odluka da će Grad Mali Lošinj financirati studentsku stipendiju jednog vukovarskog
studenta/studentice tijekom pohađanja redovnog studija za akademsku godinu 2021./2022.;
82. Odluka kojom se određuje vrijednost boda za nabavku zimnice u 2021. godini;
83. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Anitom i Sebastianom Ahnefeldom, Njemačka, sklopiti
ugovor o zakupu gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu
parkirnih mjesta;
84. Odluka da će Grad Mali Lošinj sa Sunčicom Ristić, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog mjesta;
85. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Karin Neumann, Veli Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta dijela k.č.br. 776/35, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu parkirnog mjesta;
86. Zaključak kojim se upućuje objava Poziva za izbor Dječjeg gradskog vijeća Grada Malog
Lošinja, Osnovnoj školi Maria Martinolića;
87. Odluka o dodjeli troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva;
88. Odluka da će Grad Mali Lošinj raspisati natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice i
čitaonice Grada Malog Lošinja;
89. Zaključak kojim se prihvaća zamolba za donacijom Matee Lambaša Goršić u svrhu
liječenja njezine kćeri;
90. Odluka da će se raspisati Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu studentskih
stipendija Grada Mali Lošinj u akademskoj godini 2021./2022.;
91. Zaključak kojim se Lošinjskom muzeju, Mali Lošinj daje pozitivna suglasnost na
dostavljeni zahtjev radi kadrovskih potreba – spremačica;
92. Odluka kojom se određuje visina potpore umirovljenicima s niskim primanjima;
93. Zaključak kojim se prihvaća prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Pravilnika o radu Lošinjskog muzeja, te se dostavlja Gradskom vijeću na nadležno
postupanje;
94. Zaključak da se u postupku jednostavne nabave za građevinske radove na obnovi osorskih
bedema, odobrava upućivanje poziva na dostavu ponude samo jednom gospodarskom
subjektu;
95. Suglasnost da je Grad Mali Lošinj suglasan s glavnim projektom Rekonstrukcije i
prenamjene u ugostiteljski objekt na susjednoj nekretnini k.č.br. 2356/2 k.o. Mali Lošinj
grad;
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96. Zaključak da se prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
tijekom turističke sezone u 2022. godini, uputi na savjetovanje s javnošću;
97. Odluka kojom se daje pozitivna suglasnost da Marinko Čalić nadzire rad kotlovnice
Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj;
98. Zaključak kojim se prihvaća prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Lošinjskog
muzeja te se dostavlja Gradskom vijeću na nadležno postupanje;
99. Odluka o prihvaćanju Liste prijavitelja za učeničku stipendiju za školsku godinu
2021./2022.;
100. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada
Malog Lošinja;
101. Zaključak da se u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade projektne
dokumentacije za izgradnju mrtvačnice, odobrava upućivanje poziva na dostavu ponude
samo jednom gospodarskom subjektu;
102. Zaključak kojim se prihvaća prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske
knjižnice i čitaonice te se dostavlja Gradskom vijeću na nadležno postupanje;
103. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Mali
Lošinj u 2022. godini te se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje;
104. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Mali Lošinj u 2022. godini te se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje;
105. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Mali
Lošinj u 2022. godini te se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje;
106. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti
standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj za 2022. godini te se prosljeđuje Gradskom
vijeću na razmatranje i usvajanje;
107. Zaključak da službenicima i namještenicima Grada Malog Lošinja, kao i djelatnicima
njegovih proračunskih korisnika, pripada pravo na isplatu dara za dijete;
108. Zaključak kojim se utvrđuje 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 te se prosljeđuje
Gradskom vijeću na nadležno postupanje;
109. Odluka kojom se utvrđuje najpovoljniji natjecatelj za kupnju nekretnine č.zem. 2910/2
k.o. Veli Lošinj;
110. Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja
građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini te se dostavlja Gradskom vijeću
na usvajanje;
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111. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
prijedlog Odluke o utvrđivanju rokova realizacije izgradnje komunalne infrastrukture;
112. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
Prijedlog II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu;
113. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
Prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
114. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
115. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
116. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
Prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 202. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu,
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada malog Lošinja za 2022. godinu i Prijedlog
Programa korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2022. godini;
117. Odluka da se za akademsku godinu 2021./2022. utvrđuje Lista prijavitelja za studentske
stipendije;
118. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja;
119. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine č.zem. 762/5 k.o.
Nerezine;
120. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Frankom Sokolić, Nerezine, sklopiti ugovor o zakupu
dijela zemljišta u gradskom vlasništvu, č.zem. 859/1, k.o. Ustrine, u svrhu uređenja zelene
površine i okoliša;
121. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu, kao i
Prijedlog II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2021.
godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;
122. Zaključak da službenicima i namještenicima Grada Malog Lošinja, kao i zaposlenicima
proračunskih korisnika Grada, pripada pravo na jednokratni dodatak – božićnica;
123. Zaključak kojim se određuje visina pomoći osobama s tjelesnim, mentalnim,
intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima, za 2021. godinu;
124. Odluka da će Grad Mali Lošinj sa Željkom Gađom, Ćunski, sklopiti ugovor o zakupu
dijela gradskog zemljišta k.č.br. 6627, k.o. Ćunski, u svrhu parkirnih mjesta;
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125. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Vinkom Kremenovićem, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o
zakupu gradskog zemljišta k.č.br. 7986/1, k.o. Mali Lošinj, u poljoprivredne svrhe –
maslinik;
126. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Markom Satalićem, Nerezine, sklopiti ugovor o zakupu
gradskog zemljišta k.č.br. 640/2, k.o. Nerezine, u svrhu parkirnog mjesta i uređenja zelenila;
127. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Ivanom Milanovićem, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o
zakupu dijela gradskom zemljišta k.č.br. 1975, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu uređenja
zelenila;
128. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Lubomirom Kolmanom, Češka Republika i
Stanislavom Malinskym, Češka Republika. sklopiti ugovor o zakupu gradskog zemljišta dijela
k.č.br. 260/2 k.o. Nerezine, u svrhu parkirnih mjesta.

II. IZVJEŠĆE O ODRŽANIM SJEDNICAMA GRADSKOG VIJEĆA OD 01. SRPNJA
DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

- Održano je 6 sjednica Gradskog vijeća te je razmatrano 49 točaka dnevnog reda:
1. Prijedlozi odluka o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
i drugih tijela propisanih zakonom;
2. Prijedlog Odluke o sklapanju upravnog ugovora radi namirenja poreznog duga;
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja;
4. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi;
5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o visini plaće gradonačelnice i zamjenika
gradonačelnice Grada Malog Lošinja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa (COVID19);
6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o smanjenju naknade za rad vijećnika i
članova radnih tijela Gradskog vijeća;
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cvrčak, Mali Lošinj za provedbu
ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Malog Lošinja za projekt
„Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Žižula“ na građevinskoj čestici k.č. 2472/2 k.o.
Veli Lošinj;
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8. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021.
godinu;
9. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu;
10. Prijedlog I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2021.
godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;
11. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Malog
Lošinja za 2021. godinu;
12. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu;
13. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu;
14. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU
14);
15. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Malog Lošinja u području
prirodnih nepogoda za 2022. godinu;
16. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Malog Lošinja;
17. Izvješće o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.
godine;
18. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj za razdoblje od 01. siječnja
do 30. lipnja 2021. godine;
19. Izvješće o radu Lošinjskog muzeja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.
godine;
20. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.
godine;
21. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za razdoblje od 01. siječnja do
30. lipnja 2021. godine;
22. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2021. godine;
23. Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine;
24. Uručenje povelja o Nagradi Grada Malog Lošinja za 2021. godinu;
25. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu;
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26. Prijedlog II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2021.
godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;
27. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu;
28. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu;
29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja;
30. Prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.
godinu;
31. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu;
32. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2022.
godini;
33. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
34. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
35. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu Grada Mali Lošinj za
2022. godinu;
36. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Mali
Lošinj za 2022. godinu;
37. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj za
2022. godinu;
38. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti
standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj za 2022. godinu;
39. 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);
40. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 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;
41. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području
Grada Malog Lošinja;
42. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke
sezone u 2022. godini;
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43. Prijedlog Odluke o određivanju rokova realizacije izgradnje komunalne infrastrukture;
44. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2021.
godinu;
45. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malo Lošinja
za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
46. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Lošinjskog muzeja;
47. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice;
48. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Lošinjskog muzeja;
49. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine č.zem. 762/5,
zk.ul. 2765 k.o. Nerezine.

III. IZVJEŠĆE O RADU ODBORA, KOMISIJA I SAVJETA OD 01. SRPNJA DO 31.
PROSINCA 2021. GODINE

Odbor za statutarno pravna pitanja održao je četiri sjednice (01. srpnja, 08. rujna, 27.
listopada i 15. prosinca 2021. godine).
Povjerenstvo za davanje na korištenje javne površine održalo je dvije sjednice (06. srpnja i
07. prosinca 2021. godine).
Komisija za unapređivanje i razvitak manjih mjesta održala je dvije sjednice (15. rujna,
08. studenog 2021. godine).
Odbor za prostorno planiranje održao je jedenu sjednicu (28. rujna 2021. godine).
Ocjenjivački sud održao je jednu sjednicu (18. listopada 2021. godine).
Odbor za socijalnu zaštitu građana i obitelj održao je jednu sjednicu (17. studenog 2021.
godine).
Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada održala
je jednu sjednicu (24. studenog 2021. godine).
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IV. PROJEKTI GRADA MALOG LOŠINJA
A)VISOKOGRADNJA
1.1. Analiza stanogradnje na području Grada
1.2. Glavni projekt zgr.437 u Malom Lošinju, dvije stambene jedinice
1.3. Sanacija fasade i krova Nerezine 13/1, Matka Laginje
1.4. Dječji vrtić Žižula - Izrada glavnog projekata sanacije djećjeg vrtića Žižula, sa zamjenom
grijanja i uređenjem okoliša
1.5. Idejno rješenje Muzeja pomoraca
1.6. Kino Veli Lošinj, priprema troškovnika za zamjenu krovišta
1.7.Sanacija krova i fasade u MO Ustrine- budući sanitarni čvor

2.NISKOGRADNJA
Koordinacije, sastanci i smjernice na projektima
2.1. CESTA U PODUZETNIČKOJ ZONI- glavni projekti za dvije faze
2.2.IZRADA PROJEKTNE
KALVARIJA

DOKUMENTACIJE

-

CESTA

STAMBENA

ZONA-

Izrađen je idejni projekt dio prometnice „G“ i priključne prometnice „F“ sa raskrižjem na
županijskoj cesti Ž5159 te komunalnom infrastrukturom u naselju Kalvarija u Malom
Lošinju. Izrada glavnih projekata, faza 3. predata na gradjevinsku dozvolu.
2.3. PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE ULICE STUDENAC U MALOM LOŠINJU
Pračenje građ. radova, dovršeno polaganje infrastrukture na i spoju s RH. Koordinacija s HT i
HEP-om. Radovi dovršeni. Proveden tehnički pregled, ishođena uporabna dozvola.
2.4 . REKONSTRUKCIJA CESTE D-100, DIONICA KOVČANJE-POLJANA
Obzirom da se na tom potezu ishode dokumenti izvođenja sanitarne odvodnje, pokazalo se
potrebnim obnoviti magistralni cjevovod (nosilac komunalno društvo), proširiti postojeću
državnu cestu sa rijšavanjem oborinske odvodnje, izgradnjom biciklističke staze, nogostupa i
javne rasvjete. Koordinirani sastanci svih projektanata. Ugovoreni idejni projekti i način
ishođenja građ. dozvola.Elaborat poslan na posebne uvjete. Izrađen idejni projekt, no zbog
Ocjene o potrebi procjene na utjecaj na okoliš ( izgradnja zida na pom.dobru duža od 50 m)
proveden je postupak. Dobiveno rješenje ministarstva. Rad na evidentiranju 10 čestica za
provedbu postojeće ceste nužne za dobivanje dkp za daljnju proceduru. Izvršen postupak
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evidentiranja postojeće ceste od strane Hrvatskih cesta.U tijeku provedba evidentiranja
pomorskog dobra. Projekt predan za ishođenje lokacijske dozvole.
2.5. PROJEKT VELE RIVE
Izrađen je gl. projekt za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za rekonstrukciju rive
lošinjskih kapetana, a zbog nastavka zahvata na sanaciji Vele Rive. Izrađen je projekt
izvedenog stanja, glavni projekt Vele rive kao posebni projekt sanacije da bi se iskoristila
sredstva koja ostvaruje ŽLU. Ugovoreno i izvršeno snimanje postojećeg stanja i koordinacija
projektanata. Predato na uporabnu dozvolu,a ostali projekti na GD.
2.6. NOGOSTUP NA DC 100 - na dionici Ćunski- Kovčanje izrađeni glavni projekti i
ishođene dvije građevinske dozvole, sklopljen Sporazum sa HC za objavu javne nabave.
2.7. NOGOSTUP SUNČANA UVALA – ROTOR - izrađen glavni projekt i u ishođenju je
građevinska dozvola s pripremom troškovnika.
2.8. CESTA BISKUPIJA
Nakon dobivanja Rješenja da je nužno ponoviti postupak izdavanja lokacijske dozvole zu
izradu novog projekta, pokrenut je postupak, izrađen je projekt koji je upućen na posebne
uvjete i lokacijsku dozvolu, dopuna projekta. Izrada glavnog projekta.
2.9. ŠETNICA NA SUSKU- do uvale Bok
Nakon izrade idejnog rješenja, poslan je leaborat na posebne uvjete. Završen je glavni projekt
staze, u svemu prema uvjetima Konzervatorskog odjela. Rad na provedbi el. pomorskog
dobra. Projekt čeka preduvjet, evidentiranje pomorskog dobra od strane PGŽ.
2.10. CESTA NA BOČACU - izrađena geodezija i glavni projekt i predano na građevinsku
dozvolu, geodetski projekt na potpisu u RH.
2.11. Za PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE ĆUNSKI ishođena građevinska dozvola i
predano na objavu javne nabave, a za naselje Artatore izrađen je glavni projekt i predan na
građevinsku dozvolu.
2.12. PARKIRALIŠTE ĆUNSKI, radovi ugovoreni i izvedeni i prijavljen je tehnički pregled.

3. PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE
Koordinacije na projektu za zamjenu rasvjetnih tijela. Predato na posebne uvjete. Izvršen
zadnji dogovor sa Ministarstvom kulture. Ishođene sve potvrde na glavni projekt, troškovnik
revidiran od neovisnih konzultanata, pripremljana javna nabava.
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4. SORTIRNICA
Preuzeta građevinska dozvola za izgradnju i opremanje sortirnice. Pripremljeni troškovnici za
javnu nabavu za izvođenje u 2021 i 2022.g, izvršen odabir izvođača, uveden u posao.
Ostvareno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša u iznosu cca 10,6 milijuna kn. Priprema
dokumentacije za dodatno financiranje.

5. OSTALI PROJEKTI
1.1. Projekt nogostupa uz županijsku cestu prema Sunčanoj uvali, izrada glavnog projekta,
ishođenje uvjeta.
1.2. Projekt izvedbe nogostupa u B. Vidulića u dijelu od rampe cca 100 m.

KOORDINACIJE

1. VIOCL - Vodoopskrba i odvodnja Cres –Lošinj - aglomeracije, vodoopskrba i odvodnja
Unije I faza.
Usklađuju je i koordiniraju projekti anglomeracija Mali Lošinj i Nerezine, sa Hrvatskim
cestama, ŽUC-om i Hrvatskim vodama i načinu projektiranja i izvođenja radova., kao
nastavak na aglomeracije. Početak radova, usklađivanje dinamike.

2.CESTA OSOR –NEREZINE
Koordinacija izgradnje ceste i aglomeracije Osor- Nerezine.
Sklopljen Sporazum sa HC, HEP-om ODS, Vodopskrbom i odvodnjom Cres Lošinj d.o.o.
Izvođenje građevinskih radova, sklapanje dodataka Sporazuma i Sporazuma za arheološke
radove. Radovi se nastavljaju nakon turističke sezone, a za arheološke radove u dužini 432 m
cca 4000m2 odabran izvođač.

3.CESTA VELI LOŠINJ-MALI LOŠINJ
Peti parcelacijski elaborat dorađen i potvrđen od katastra. Glavni projekti dovršeni.
Koordinacija sa HC za rješavanje imovinsko pravnih poslova, izvlaštenje, glavni projekti
predani na građevinske dozvole, HC uvrstio projekt u financijske planove za rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa. Razgovor oko dinamike objave javnih natječaja za izvođenje.
Projekt utvršen u izvođenje za 1. I 2. Fazu u 2022.i 2023.g.

18

4. HRVATSKE CESTE - suradnja na prometnim elaboratima u Nerezinama i Veloselskoj
(područje Klarić, Privlaka, Malin i Sv. Martin), ishođeni uvjeti za postupanje, zaobilaznica u
Ministarstvu na odobrenju.
5. Županijska uprava za ceste (ŽUC- suradnja na projektiranju ulazne ceste za Artatore zbog
sanacije) pripremljeni troškovnici i način financiranja.
6. ŽUC - suradnja na definiranju projektnog zadatka za projektiranje ceste Osor - Punta Križa,
dio ceste od Matalde do Punta Križe predan na posebne uvjete.
7. ŽUC - suradnja na definiranju prometnih rješenja uz županijske ceste, nogostup kod
Manore, Nerezine.
8. Županijska lučka uprava Mali Lošinj – projekti Vele rive
9. Zavod za prostorno uređenje PGŽ- zajednički projekt izgradnje SE Ustrine (Studija utjecaja
na ekološku mrežu),
10. Ministarstvo gospodarstva i zaštite okoliša- praćenje i komentari Studije utjecaja na okoliš
za projekt izgradnje kombiniranog golf igrališta na Mataldi i Studije utjecaja na okoliš marine
Velopin.
11. PGŽ: tim Unije – na projektu Unije samoodrživi otok koji uključuje poljoprivredu,
vodovod i odvodnju, letjelište i pristanište i biciklističke staze, fotonaponsku elektranu od 1
Mw.
Ostvareni ciljevi: izgradnja desalinizatora, izrađeni projekti vodoopskrbe i odvodnje, izgrađen
desalinizator i I. faza vodoopskrbe i odvodnje. Pripremljen troškovnik za manju fazu uz
sufinanciranje Grada i kandidiranje na PGŽ.
HEP ODS preuzeo izradu glavnog projekta postojenja i baterije. Prezenirano građanstvu.
12. Hrvatske vode- koordinacija za nastavak sanacije vododerine na Susku (Gornje selo)
13. HT- izvođenje mreže za poboljšanje internetskih i telefonskih veza u naselju Mali Lošinj
14. HEP- projektiranje TS Kandija, TS Kalvarija i izvođenje radova na mreži elektroopskrbe
(koordinacije, uvjeti i suglasnosti)

Ostale investicije , održavanje i koordinacije:
Obilazak lokacija Susak- oštećenje puta u gornjem selu, klizište sa izradom rješenja, izrada
pojekta i izvođenje radova .
Priprema rješenja za sanaciju staze na pomorskom dobru u Nerezinama. I izrada glavnog
projekta za sanaciju parkirališta u Nerezinama.

19

Izrada dokumenata:
Isplativost investicija u javnoj nabavi
Izrada dokumenata realizacije Programa gradnje i Programa održavanja u 2022.g. prema
ZKG,
Izrada dokumenata zaštite od požara za 2022.g.
Izgrada dokumenata prema ZOGO

Prostorno planiranje:
VII Izmjene PPUGML ; u pripremi nacrt prijedloga plana za JR sa razmatranjem prijedloga,
II Izmjena i dopuna UPU Mali Lošinj- u tijeku izrada nacrta prijedloga plana za JR
UPU 6- nacrt prijedloga plana vraćen na drugu doradu
Krajobrazna studija Čikata i šireg obuhvata- usvojena od strane nadležnog Konzervatorskog
odjela
Izmjena UPU Čikat- nacrt u izradi
UPU Sunčana uvala- nacrt u izradi
II Izmjena i dopuna UPU Veli Lošinj , ishođeni uvjeti javnopravnih tijela
( Planovi nižeg reda su djelomično vezani za donošenje VII Izmjena PPUGML većinom zbog
ukidanja DPU i mogućnosti smještaja sezonskih radnika, jednih od ciljeva pojedinih odluka)

.
20

V. EU PROJEKTI
1.

Izgradnja i opremanje sortirnice Kalvarija – praćenje i provedba projekta

2.
COASTENERGY – projekt implementacije dizalica toplina u zgradu gradske uprave
koje kao medij koriste morsku vodu.
3.
Energetska tranzicija – suradnja sa ostalim dionicima projekta energetske tranzicije
otočja Cres-Lošinj. Aktivno sudjelovanje u procesima zacrtanim u agendi energetske
tranzicije
4.
INSOLCARPARK – projekt ekonomske studije o izvedbi solarne elektrane na
području javnog parkinga na obali u suradnji sa Lošinj Uslugama i OTRA-om
5.
LIFE CICLE – prijavljen projekt potpore projektnom konzorciju na čelu sa Arriva
grupom
6.
Ruralni razvoj 7.4.1 – priprema i prijava projekta za natječaj iz Europskog fonda za
ruralni razvoj – mjera 7.4.1. sa projektom „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića Žižula“
7.

OPKK/FZOEU – provedba projekta sortirnice na području Kalvarije

8.

LAST DASH - priprema i podrška projektu u suradnji sa Hrvatskom Poštom d.d.

9.
LAG Kvarnerski otoci – priprema i prijava projekta „Rekonstrukcija krovišta
društvenog doma Veli Lošinj“
10.

LIFE ISLET – priprema i podrška projektu sa partnerima iz Italije

11.
Living streets – radionica održava u Portugalu u sklopu aktivacije građanskih
inicijativa u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave

VI. OSTALI JAVNI NATJEČAJI ZA BESPOVRATNA SREDSTVA
1.

Ministarstvo kulture i medija – redovito sufinanciranje za Muzej Apoksiomena

2.

Ministarstvo kulture i medija – Digitalizacija kina Veli Lošinj – provedba projekta

3.

Ministarstvo kulture i medija – Osorski bedemi

4.

MMPI – provedba projekta sanacije plaže Katran

5.

MMPI – provedba projekta sanacije dijela obale Poljana

6.
MRRFEU – pisanje završnog izvješća za projekt „rekonstrukcija partera u predjelu
Studenac“
7.

MRRFEU – provedba projekta „Uređenje parkirališta Ćunski“

8.

PGŽ program razvoja otoka – provedba projekta sanacije igrališta u PŠ Susak
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9.
PGŽ program ravnomjernog razvoja – provedba projekta „Uređenja parkirališta
Ćunski“
10.

MINTS –provedba i završetak projekta uređenja dijela plaže Kadin

11.
MINTS – provedba i završetak projekta studija održivosti i prihvatnog kapaciteta sa
smještajem u suradnji sa Institutom za turizam
12.

FZOEU – prijava izrade SECAP-a za sufinanciranje

Priprema budućih projekata
1.

Ispunjavanje anketnih upitnika prema PGŽ, MRRFEU i ostalim institucijama

2.

Zajednička suradnja sa udrugom Plavi svijet na prijavi projekta Instituta za more

3.
Provedba projekta u suradnji sa RRA PGŽ i OTRA-om za Plan razvoja cresko
lošinjskog područja
4.
Suradnja sa Energetskim institutom Hrvoje Požar na izradi SECAP-a, prikupljanje
osnovnih podataka za dokumentaciju
5.

Edukacija za energetskog savjetnika za sustav ISGE

6.
Intenzivna komunikacija sa izvršnim savjetnikom gradonačelnice oko pojedinih tema
za prijavu projekata (dnevni dom za starije, igralište Lidl, društveni dom Veli Lošinj…)
7.

Tehnička i informatička pomoć za pripremu sastanaka u gradskoj vijećnici

8.
Izrada projektne dokumentacije za projekt Izgradnje solarne elektrane na OŠ Maria
Martinolića na Iloviku
9.
Izrada prezentacije za studijski posjet polaznika Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo
Tuđmanˮ, Ratna škola „Ban Josip Jelačić”
10.
Prikupljanje podataka i izrada Provedbenog programa gradonačelnice za mandatno
razdoblje 2021.-2025.

VII. DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ
Redovna koordinacija i komunikacija s ustanovama u kulturi i TZ Grada Malog Lošinja:
Lošinjski muzej, Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj, Pučko otvoreno učilište Mali
Lošinj te sa udrugama civilnog društva kroz planirane programske aktivnosti.
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VIII. ZDRAVSTVENI PROGRAM
U okviru ovog programa sufinancirali su se programi Nastavnog zavoda za javno
zdravstvo, dolasci liječnika-specijalista 1x mjesečno, nastavilo se sa sufinanciranjem kirurga i
interniste u obliku posebnog mjesečnog dodatka na plaću, sufinanciranje medicinskih sestara
na Susku i Unijama, te za sufinanciranje smještaja djelatnika na hitnoj.
Sufinancirali su se troškovi stacionara, te Centar za hemodijalizu i dječja turistička ambulanta.

IX. SOCIJALNI PROGRAM
Cilj gradskih socijalnih mjera je smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti građana. U
drugoj polovici 2021. godine provedene su slijedeće aktivnosti i zabilježeni sljedeći
pokazatelji provedbe gradskih socijalnih mjera (subvencija gradske najamnine, subvencija
najamnine u privatnom smještaju, subvencija komunalne naknade, subvencija troškova
električne energije, subvencija troškova vode, subvencija troškova prehrane, subvencija
troškova boravka u jaslicama/vrtiću, naknada za opremu novorođenčeta, subvencija troškova
školske marende i jednokratne novčane pomoći, božićnice za umirovljenike..).

X. PRORAČUN
U drugom polugodištu 2021 godine ostvareno je ukupno 44.911.132,61 kn prihoda i
primitaka, te je izvršeno ukupno 37.884.448,83kn rashoda i izdataka.
U okviru Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte vrši se i naplata
pojedinih prihoda Grada, i to:
•

prihodi od imovine (spomenička renta, najamnina, zakupnina)

•
prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (komunalni
doprinos, komunalna naknada, prihodi po posebnim ugovorima)
•

naknada za uređenje voda

•

ostali prihodi

Na području Grada Malog Lošinja broj obveznika po vrstama prihoda je sljedeći:
•

zakupnina - 97 obveznika, 112 objekata

•

najamnina – 124

•

otkup stanova – 109

•
komunalna naknada – stambeni – 5732 obveznika, 6535 objekata; poslovni – 522
obveznika, 887 objekata; ukupno; 6254 obveznika, odnosno 7422 objekta.
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•

spomenička renta - 223 obveznika, odnosno 292 objekta,

•
od drugog polugodišta 2019. godine vodi se i naknada za uređenje voda-8.700
obveznika, stambenih (7.900) i poslovnih (800).• spomenička renta 216 obveznika,
odnosno 280 objekata.

XI. PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI GRADONAČELNICE
Gradonačelnica kao predstavnica Grada inače sudjeluje u brojnim društvenim događajima,
svečanim sjednicama i skupštinama udruga, kao i u svečanim obilježavanjima važnijih
datuma, međutim i u drugoj polovici 2021. godine, kao i u 2020. godini, zbog pojave
COVID19 i mjera Stožera, velik dio događanja i ostalih protokolarnih obaveza je odgođen ili
otkazan.
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