ZAPISNIK
s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 12. travnja 2022.
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 14,00 sati.
Nazočni: Dubravko Devčić – predsjednik, te vijećnici: Lidija Bandalo, Marijana Dragoslavić,
Ivan Fabijanić, Mario Franković, Rudolf Ivković, Željko Jović, Martina Kalac, Anto
Nedić, Biljana Vojniković, Aleksandra Volarić Magazin, Elvis Živković.
Opravdano odsutan: Roberto Cavedoni.
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, Mirko Kajkara – zapovjednik JVP Grada Malog Lošinja, Neven
Kruljac – član uprave Komunalnih usluga Cres Lošinj i Vodoopskrbe i odvodnje Cres
Lošinj, Daniel Kljaić – direktor Lošinj usluga d.o.o., Zrinka Ettinger Starčić –
ravnateljica Lošinjskog muzeja, Martina Lipovac – ravnateljica PUO Mali Lošinj,
Armida Vlašić – ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice, Dalibor Cvitković – direktor
Turističke zajednice Grada Malog Lošinja, te predstavnici medija.
Predsjednik gosp. Dubravko Devčić konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te otvara
sjednicu.
Predsjednik predlaže da se u dnevni red po hitnom postupku uvrsti sljedeća točka:
- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Malog Lošinja.
Gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i
gospodarenje gradskom imovinom, u ime predlagatelja dala je obrazloženje zašto točka ide
po hitnom postupku.
U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Tanja Jović, Rudolf Ivković, Anto Nedić,
Dubravko Devčić.
Predsjednik prijedlog stavlja na glasanje.
S 9 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ prihvaća se da se u dnevni red po hitnom postupku
uvrsti sljedeći prijedlog:
- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Malog Lošinja.
(Pristigla je vijećnica Marijana Dragoslavić.)
Predsjednik predlaže dnevni red, s tim da se točke: „Izvješće o radu Elektro-vode d.o.o.,
za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine“ i „Izvješće o radu Dječjeg vrtića
Cvrčak za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine“ skinu s dnevnog reda te će
se staviti na jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća.
Jednoglasno se prihvaća se sljedeći
Dnevni

red

- Verifikacija Zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja;
- Verifikacija Zapisnika s 1. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja;
- Aktualni sat;
- Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja;
1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne
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2. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada
Malog Lošinja u 2022. godini;
3. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja za refinanciranje dugoročnog
kredita;
4. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja;
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog
Lošinja za 2022. godinu;
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog
Lošinja za 2022. godinu;
7. Prijedlog Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje
trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama na području
Grada Malog Lošinja za 2022. godinu;
8. Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja za
2022. godinu;
9. Prijedlog Odluke o odricanju prava prvokupa;
10. Izvješće o radu davatelja javne usluge na području Grada Malog Lošinja za 2021.
godinu;
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Malog Lošinja;
12. Izvješće o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2021. godine;
13. Izvješće o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2021. godine;
14. Izvješće o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca
2021. godine;
15. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj, za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2021. godine;
16. Izvješće o radu Lošinjskog muzeja, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca
2021. godine;
17. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta, za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2021. godine;
18. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice, za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2021. godine;
19. Izvješće o radu Turističke zajednice, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca
2021. godine;
20. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.
godine.
Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog
Lošinja i Zapisnik s 1. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.
Vijećnik Željko Jović ima primjedbu na to da zašto se sjednice prenose samo putem
Facebooka, da bi mogli angažirati tvrtku koja se time bavi, te da bi se moglo ići u izmjenu
Poslovnika.
S 9 glasova „za“, 2 glasa „suzdržana“ i 1 glasom „protiv“ usvajaju se Zapisnik s 8.
sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja i Zapisnik s 1. izvanredne sjednice Gradskog
vijeća Grada Malog Lošinja.
Vijećnička pitanja
1. Vijećnica Lidija Bandalo postavila je sljedeće pitanje:
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implementacije toga i da nas uputite u to.
Odgovor je dala Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i
EU projekte – u završnoj je fazi testiranja i ovih dana će biti objavljeno, znači sve je spremno.
2. Vijećnik Željko Jović postavio je sljedeća pitanja:
- Dobio je mail od gdina Morina, te moli da mu se odgovori.
- U predizbornoj kampanji bili smo svjedoci i svi smo gledali promidžbene spotove aktualne
tada gradske vlasti na regionalnoj TV postaji, emisiju ĐIR. Kako je i sama gradonačelnica rekla
u prošlom sazivu to je plaćao Grad, ima nekakav dugoročni ugovor o praćenju svih aktivnosti
Grada. Prije par dana osvanuo je jedan spot s Turističkom zajednicom. Moje pitanje je koliko
to košta i tko to plaća? Kome se mi reklamiramo preko te emisije ĐIR? To je promidžbena
emisija. Mi to plaćamo. Ako se Turistička zajednica reklamira građanima Malog Lošinja, mi
nismo gosti sami sebi. Ako se reklamira na razini Županije, mi iz Županije nemamo goste. Tko
to plaća, do kada je taj ugovor na snazi i do kada se to plaća? Mogu li dobiti i prateću
dokumentaciju?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – ugovor za emisiju ĐIR je počeo početkom 2016.
godine, dugogodišnji ugovor, mi ga nastavljamo tijekom svih ovih godina. Cilj te emisije nije
informiranje stranih gostiju, nego naših sugrađana o svim aktivnostima koje se provode na
području našega Grada. I nije samo cilj da te informacije idu samo iz Gradske uprave, nego i
iz naših ustanova. Kao npr. Dječji vrtić, jedna od važnijih ustanova na području našega Grada.
Uvijek nam građani koji nemaju djecu u dječjem vrtiću, koji ne znaju osobno problematiku s
kojom se Vrtić susreće ili ne znaju one lijepe stvari, čitav niz programa koje naš Vrtić provodi.
Možda nisu njihove službene stranice dovoljno posjećene i oni nemaju takvu vidljivost. Onda
smo se dogovorili da ćemo na različite načine pokušati informirati sve naše građane o
aktivnostima, kvalitetnim programima koje provode sve naše ustanove, pa između ostaloga i
turistička zajednica. Propustili ste još jednu emisiju gdje je gostovala naša ravnateljica
Lošinjskog muzeja.
Sve podatke, ugovore, koje imamo još iz 2016. godine, dostavit će vam se na uvid.
- Bio sam na stranicama Grada Bjelovara. Tamo je sve jako lijepo odrađeno, imaju kompletan
registar imovine Grada. Ja želim da mi budemo takvi. Pozivam našeg predsjednika vijeća da
o tome organizira jednu tematsku sjednicu na temu imovine Grada. Da znamo sve da imamo
pristup informacijama u realnom vremenu od financija, od imovine i svega ostaloga.
Odgovor je dala Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – mi registar imovine
u okviru aplikacije s kojom radimo Libusoft imamo. U njega se unose određeni podaci o
nekretninama, svi oni bitni elementi. Prije nego što se takav jedan skup podataka u javnost
plasira, potrebno je da se on prvotno ažurira, da se svi oni usklade kako bi se moglo objaviti.
Željko Jović – što se tiče ĐIR-a, vjerujem da će se gradonačelnica složiti sa mnom da je najviše
tih emisija bilo u predizbornoj kampanji. To je bilo bombardiranje svaki dan. Smatram da postoji
bolji način. Imamo naše stranice Grada koje su dosta dobro posjećene. Imamo lokalnu stranicu
otoci.net koja redovito prati sva zbivanja, koja je, također, vrlo posjećena. Ne vidim razloga za
taj način informiranja, kada sve te spotove možemo staviti na profil Grada. Kada možemo
sjednice Gradskog vijeća, pretpostavljam da onda možemo i to staviti na stranice Grada.
Što se tiče drugog odgovora, želim vjerovati da imamo sve to i očekujem da to stvarno bude i
da pristup bude lagan.
Nakon tri mjeseca sam dobio odgovor. Dobio sam ugovor između Grada Malog Lošinja i tvrtke.
Imamo rok 30 dana ili do 1. sjednice Gradskog vijeća, po Poslovniku, pa bi volio da vodite
brigu o tome predsjedniče.
Mi imamo angažman osobnog savjetnika. Zakonodavac je rekao da mala mjesta do 10.000
stanovnika nemaju pravo na zamjenika gradonačelnika, iz razloga što se smatra da je to mali
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taj novac preusmjerili u jednu novu tvrtku. Imamo firmu Otra, to je zajednička tvrtka Grada
Cresa i Grada Malog Lošinja. Firma koja jako dobro radi u Cresu. Mi je ne angažiramo, nego
uzmemo nekog savjetnika koji je vjerojatno dobar. Treće, mi otpustimo dvoje radnika,
diplomiranog pravnika i diplomiranog ekonomistu, i kažemo nema nam tko raditi. To su ljudi s
iskustvom, koji imaju životno i radno iskustvo, osobito u upravi. Imamo i naše djelatnike u
Gradu Malom Lošinju, zašto ih bolje ne koristimo? Pored svega što imamo na raspolaganju,
mi smo uzeli nekoga petoga. Želim vjerovati da će on uspjeti nešto pomaknuti, ali onda imamo
drugi problem, da mi ne znamo raditi.
Ana Kučić – malo ste se zabunili, vjerujem da niste pratili ispočetka. U izbornoj kampanji sve
spotove što ste vidjeli nisu bili sastavni dio ugovora koji Grad ima sklopljen od 2016., nego su
to bile emisije koje sam ja kao kandidat za gradonačelnicu na izborima, zajedno sa svojom
strankom platila u sklopu kampanja. To se jasno vidi u našim izvješćima. Tamo ima jedan iznos
novaca, malo ozbiljniji, koji smo mi uložili u takav vid oglašavanja, odnosno promidžbe tijekom
izborne kampanje, koje uključuju čitav niz takvih složenih video uradaka, gdje smo prezentirali
različite naše programske smjernice, koje su nam skoro pa bile identične, s obzirom da su naši
izborni programi malo u čemu odstupali. Koristili smo takav format, jer smo smatrali da nas on
na neki način može još više približiti, u tom trenutku, biračima. Inače emisija ĐIR, za one koji
nisu pratili od početka, 2016. godine imala je malo drugačiji format. Bila je duža i bio je jedan,
možda dva, ali najčešće gradonačelnik je bio sugovornik u tim emisijama. Tijekom vremena
kako se format mijenjao ta se minutaža, koja je u početku bila u jednoj emisiji, dijelila u više
manjih emisija. Uvijek se radi o istoj minutaži, pa nam je to dalo priliku da na neki način
progovorimo o puno različitim temama i u različitim terminima. Da ne bi davali netočne
informacije našim građanima i ostalim vijećnicima, onima koji nas prate, one emisije koje ste
vidjeli za vrijeme izborne kampanje su plaćene novcem u izbornoj kampanji.
Vaše je pravo da budete nezadovoljni odgovorom. Ja sam dobila povjerenje od građana kao
izvršna vlast i kao gradonačelnica i na mojem je da uređujem „kuću“, odnosno da organiziram
rad radnih tijela unutar „kuće“ i zato sam odgovorna i polažem odgovornost svim našim
građanima koji će reći, kada mi istekne mandat, što o tome misle, da li je to bilo dobro, da li je
to loše. Predlažem svakome onome koji ima drugačije mišljenje da se kandidira na izborima i
kada on bude imao poziciju izvršne vlasti, odnosno gradonačelnika koji donosi takve odluke,
neka takve odluke donese.
(Vijećnik Žaljko Jović napustio je sjednicu.)
3. Vijećnica Biljana Vojniković postavila je sljedeće pitanje:
- Autobusna linija iz Malog Lošinja – Rijeka – Zagreb i obrnuto svela se na jednu liniju, osim
četvrtkom i petkom iz Rijeke su dvije. Može li se uputiti dopis da se poveća taj broj linija ili da
se nešto drugo napravi vezano uz to, jer je taj broj linija premalo?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – zajedno smo se s Gradom Cresom, kad se
ponovno dogodilo to što ste vi istaknuli, obratili Autotransu zajedničkim dopisom i tražili smo
očitovanje s obzirom da nismo zadovoljni s takvom uslugom našim građanima. Dugo godina,
ne računajući koronu i look down koji nije išao ni njima, zbog ograničenja broja prevezenih
putnika. Međutim, dobili smo dopis s kojim nismo zadovoljni, koji nije zadovoljavajući, gdje
tvrtka koja vrši prijevoz na našim otocima, tvrtka Ariva, ističe, tada Autotrans, provodi već više
od 70. godina prijevoz putnika na našem području i da su bili suočeni s različitim izazovima za
vrijeme pandemije, koji su se financijski reflektirali i na njihovo poslovanje. Pročitat ću jedan
dio njihovog dopisa od kraja veljače, početka ožujka: „To je problem deficitarnosti voznog
osoblja, posebno izraženo na otocima, koje nastojimo premostiti na sve moguće načine, te
ovim putem apeliramo i na pomoć kako lokalne, tako i regionalne samouprave, da zajedno
pokušamo naći paket benefita koji će revitalizirati atraktivnost zanimanja vozača autobusa,
prvenstveno na otocima.“. To je jedan mali dio njihovog opširnog dopisa i obrazloženja, na koji
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našim otocima i tražit ćemo da se pod hitno promijeni vozni red i da on apsolutno bude na
usluzi, prije svega, našim građanima. To je sljedeći korak koji planiramo odraditi.
4. Vijećnik Rudolf Ivković – nemam nikakvo vijećničko pitanje, s obzirom da od 10. mjeseca
lani, pa do dan danas nisam dobio odgovore na vijećnička pitanja. Jako dobro znam što je
rekao Statut, što je rekao Poslovnik, što je rekao Zakon. No, međutim, uporno netko ignorira
da se odgovori na pitanja koja sam ja postavio, odnosno ta pitanja nisam ja postavio, nego
građani. Građani zovu iz razloga što ne mogu dobiti Gradsku upravu, ne mogu dobiti nikoga
na telefon, šalju mail-ove, odgovora nema. Naravno, traže onda vijećnike kao zadnji spas.
Onda mi reagiramo, složimo pitanje, potrudimo se. Gospodine predsjedniče Vi ste zaduženi
da vodite brigu da naša gradonačelnica vama dostavi, odnosno nama dostavi odgovore na
vrijeme.
Nadalje, ovi dnevni redovi kakvi jesu, jer sam glasao „za“, ali ako gledamo malo pažljivije ti
materijali nisu nikada ni u jednom momentu bili kompletni, uvijek je nešto falilo. Iz tih razloga
ja nemam više što tražiti u ovom Gradskom vijeću sada, danas. Zato još jedanput apeliram,
predsjedniče Vi ste zaduženi da vodite brigu od tih 30 dana ili na sljedećoj sjednici Gradskog
vijeća.
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – svatko ima pravo od vijećnika da prisustvuje
sjednici i da ode. Samo bi naglasila da gdin Rudolf Ivković, kao vijećnik ovdje za ovim
sjednicama, na sva pitanja koje je postavio dobio je odgovore. Jedina pitanja koja su u tijeku
ishodovanja, su ona koja je gdin Ivković zatražio putem prava na pristup informacija. U tom
postupku ima još nekoliko informacija koje se uređuju. Jedan dio informacija su dostavljene,
nisu sve. No, međutim, kao vijećnik za vrijeme sjednice Gradskog vijeća sva pitanja koja je
postavio gdin Rudolf Ivković, dobio je odgovore ili su odgovorena usmeno, ništa nije ostalo ne
odgovoreno.
Rudolf Ivković – gradonačelnica je priznala da nisam dobio odgovore. Ministarstvo uprave će
vas prisiliti da počnete raditi svoj posao.
Dubravko Devčić – ono što sam ja razumio, Vama je gradonačelnica odgovorila na vijećnička
pitanja, vaša koja ste ovdje na sjednicama Gradskog vijeća postavili. Dobili ste odgovor.
Vijećnička pitanja koja ste tražili van Gradskog vijeća, to nisu vijećnička pitanja, to su pitanja
kao svakog građana. Slažem se da bi trebali biti ažurniji, ali ja nisam tu da potičem odgovor i
da tražim. Puno ljudi meni dođe, pa ja u ime njih idem pitati, postavim pitanje, pa tražim
odgovor. Ali ovdje kada ste postavili pitanje kao gradski vijećnik u svoje ime, svaki put dobili
odgovore. Ja ne mogu znati da li ste vi uputili pitanje putem prava na pristup informacijama.
Da li ste Vi kao vijećnik došli do mene, najavili se i pitali me: Gdine predsjedniče Gradskog
vijeća ovo pitanje me interesira?
Rudolf Ivković – nisam dobio odgovor koji sam na prošloj sjednici postavio u vezi izlaska
komunalnog redara na parcele na Kurilama, a i isto nisam dobio odgovor u vezi pitanja
zaduženja i davanja suglasnosti tvrtkama u vlasništvu Grada Malog Lošinja.
5. Vijećnica Martina Kalac postavila je sljedeće pitanje:
- Možemo li uputiti Jadroliniji upit prednosti prolaza otočana na ukrcaj trajekta, s obzirom da
se jako dugo čeka, a u istom danu ljudi se moraju vratiti na posao?
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – apsolutno se slažemo s Vama i to je nešto na
čemu Grad Mali Lošinj radi već dugi niz godina. Ne samo mi, nego u suradnji s ostalim otočnim
jedinicama lokalne samouprave. Međutim, do danas nismo uspjeli kod prijevoznika dobiti takvu
prednost, obzirom da se s aspekta Ustava i ostalih propisa jako teško može pravno složiti,
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stanovnike, građane Republike Hrvatske. To je njihovo tumačenje kada su Grad Mali Lošinj i
Grad Cres, nismo zajedno, ali smo sinkronizirano radili neke aktivnosti, tražili takvu vrstu
prednosti. Najdalji korak koji smo uspjeli postići, odnosno najkonkretniji prijedlog s njihove
strane je bio taman prije korone, da nam mogu namijeniti drugi trajekt koji stoji sa strane, ali
da ga mi kao jedinica lokalne samouprave financiramo. Da budu dva odvojena trajekta. Na taj
trajekt da se ukrcavaju samo otočani i to u terminu ujutro kada otočani putuju na kopno i u
nekom terminu, kada je za očekivati da se vračaju, npr. U 15,45 ili 18,15, da na te dvije linije
imaju prednost. Međutim, Jadrolinija je rekla da to za sada oni nisu u mogućnosti pravno
formulirati, nego je alternativa tome da se unajmi trajekt koji bi paralelno u tim terminima vršio
prijevoz, naravno na trošak jedinice lokalne samouprave. To je jedan ozbiljan trošak. Ponovno
ćemo aktualizirati tu priču, jer u sadašnjim uvjetima svi smo optimisti što se tiče razvoja
turizma. Slažem se da nam je ta prometna povezanost ključna, ne samo za razvoj turizma,
nego i za život na otoku.
6. Vijećnik Mario Franković - zaključak koji ja ovdje mogu donijeti, koji je jasan, svih ovih
prethodnih izlaganja, posebno gdina Jovića, gdina Ivkovića, je taj da je kod Vas gradonačelnice
s Vašom većinom stalno prisutno ono „mi smo vlast, mi možemo što hoćemo“. Sve je to
legitimno, neki bi rekli normalno, ali to ne znači da ćemo vas mi u toj igri slijediti. Do sada smo
odradili 9 sjednica Gradskog vijeća, prošla je gotovo četvrtina vašeg mandata i slobodno mogu
reći da osim nekih ispraznih populističkih objava što na Facebooku, što kroz razne medije,
niste postigli nikakav značajni iskorak koji se tiče stvarnih potreba naših sugrađana. Što je još
gore, što smo čuli prethodno, čak ne dobivamo odgovore. Poštovana gradonačelnice, Vi
morate shvatiti da ta pitanja koja mi postavljamo nisu pitanja nas pojedinaca iz oporbe, već su
to pitanja naših sugrađana koji vape za odgovorima, ali ih ne mogu dobiti niti direktnim putem,
a niti putem nas vijećnika koji smo od njih dobili povjerenje da ih predstavljamo. Dakle, samo
da zaključim, na taj način ne da samo omalovažavate nas kao vijećnike, već omalovažavate
svoje sugrađane koji su Vam iskazali povjerenje na ovih prethodnim izborima. Shvaćam da su
određena pitanja delikatna, da tako kažem da Vam nije lako uvijek odgovoriti, ali to je Vaša
dužnost. Također, bi rekao da je najveća odgovornost Vaša predsjedniče Gradskog vijeća zato
jer morate voditi računa o tome da se vijećnicima dostavljaju Poslovnikom propisanim
rokovima odgovori. Međutim, jasno je do sada ovih 9 sjednica da se toga ne držite striktno
kako je definirano što Statutom, što Poslovnikom i vodite sjednice kako su se nekada vodile
dok ste Vi bili dio oporbe i kada ste se grčevito borili protiv toga, ali sada ste olako prihvatili taj
ustajali „modus operandi“. Smatram da nije više potrebno trošiti riječi, tako da nemam nikakva
pitanja za danas, niti želim trošiti vrijeme na ovako vođenje sjednice. I točke dnevnog reda,
pitanje je koliko zanimaju naše sugrađane, koje ne rješavaju osnove, njihove probleme. I isto
ću kao kolega Jović i kao što je rekao kolega Ivković napustiti ovu sjednicu, jer smatram da
naši sugrađani ne zaslužuju ovakav način rada.
(Vijećnici Mario Franković i Rudolf Ivković napustili su sjednicu.)
Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – svaki vijećnik ima pravo prisustvovati na
sjednici Gradskog vijeća i isto tako odlučiti da li želi ostati, odnosno otići. To je na savjesti
svakog vijećnika. Međutim, ono što bih htjela istaknuti, da je gdin Franković rekao, citirat ću ga
„mi smo vlast i mi možemo što hoćemo“, ja bih rekla da se u cijelom proteklom mandatu, a i
isto tako u onim mandatima ranije, kada sam bila kao zamjenica gradonačelnica, mislim da se
nikada, ne u svojim nastupima na Gradskom vijeću, nego u svojem radu nikada tako ponašali,
niti je tako ovaj Grad vođen. Što se tiče ostalih populističkih mjera o kojima govori gdin
Franković, to su dijelovi našeg predizbornog programa koji je bio identičan kako kandidatu za
gradonačelnika gdinu Frankoviću, odnosno njihovoj koaliciji sličan kao i naš izborni program.
U ovoj četvrtini mandata realizirali smo određene stvari našeg predizbornog programa i o tome
smo informirali naše građane. Ona složenija pitanja koja znamo da muče naše građene, poput
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ne bi li se u ovom okruženju kojem mi funkcioniramo danas, a to je pod čitavim nizom pritisaka
i mnoštvom anonimnih prijava po kojima postupaju različita tijela. To je u redu, tijela moraju
postupati i obavljati svoj posao, ali u takvom okruženju svi oni naši akti koje donosimo i
aktivnosti koje provodimo moraju biti u zarez točni, usklađeni sa svim propisima, ne bi li neka
takva odluka, važna za život naših građana, u nekom sljedećem trenutku „pala u vodu“. Gdin
Ivković je u jednom svom nastupu identičnu mjeru koja je bila planirana predizbornim
programom svih stranaka, radi se o naknadama za novorođenu djecu, prijavio. Pokrenuta je
upravna tužba za ocjenu zakonitosti takve odluke.
Što se tiče konkretnog sudjelovanja naše oporbe, s obzirom kada se govori o važnim točkama,
važnim pitanjima za razvoj našega Grada ili problemima s kojima se mi kao aktualni saziv
Gradskog vijeća, izvršne vlasti susrećemo, odnosno suočavamo, imali smo nekoliko
sastanaka između ostaloga spomenuto na prošloj sjednici Gradskog vijeća, državnog odnosno
gradskom zemljišta koji ide u pravcu da se RH upiše na to zemljište i bude kao njihovo, to je
bila tema, povod organizacije koordinacije svih vijećnika, gdje smo htjeli informirati sve
vijećnike od strane našeg odvjetnika i ne bi li uspio predočiti vijećnicima i informirati ih i
odgovoriti na njihova pitanja. Predstavnici oporbe na tom sastanku nisu se pojavili. To je samo
jedna od sitnica gdje se vidi konstruktivnost oporbe. Međutim, to je sve legitimno i to je njihovo
pravo.
7. Vijećnik Anto Nedić:
- Nadovezao bi se na pitanje vijećnice Kalac, riječ je o Jadroliniji. Dobro znamo da su ove naše
dvije trajektne linije jedne od tri profitabilne linije na Jadranu i nedopustivo je da Grad Mali
Lošinj, Grad Cres, dakle nas ima preko 10.000 stanovnika plus gosti, ima ovakav vozni red.
Grad mora prema Jadroliniji nastupiti oštrije, jer ima dosta aktivnosti na našem otoku,
gospodarske aktivnosti, dosta je ljudi, dostava, nabava. U zadnja dva tjedna sam putovao
vikendom i svaki put sam čekao idući trajekt, iako sam došao pola sata prije. Dakle, to se
događa svakodnevno, pa je prijedlog Jadroliniji, da ide od Grada, da se uvede posebna linija
za dostavu. Puno je kamiona i šlepera koji svakodnevno dolaze i oni se vračaju, ne stanu na
trajekt u 12,30, neki ne stignu, onda se to proteže do večeri i tek se onda smanje gužve. Mi
moramo upozoriti Jadroliniju na taj problem. Svi mi dođemo tamo, platimo karte, sufinanciramo
njihove troškove, mislim da bi bio red, barem na ovim trim linijama: Split – Brač (Supetar) i ove
dvije naše, koje su profitabilne, treba biti posebno drugačiji odnos prema ovom dijelu sjevernog
Jadrana.
- Produžili smo aktualni sat zahvaljujući vijećnicima koji su otišli, iskoristili su svoje vrijeme,
nisu dopustili drugim vijećnicima da postave pitanja. Predsjednika bi tražio, ako je moguće, da
u buduće aktualni sat traje sat vremena i pitanje se postavljaju 5 minuta po Poslovniku i 2
minute replika.
Odgovor je dao Dubravko Devčić, predsjednik Gradskog vijeća – moram napomenuti da je
aktualni sat počeo u 14,25 sati.
8. Vijećnica Marijana Dragoslavić – nemam pitanje, imam samo jedan komentar da današnje
točke dnevnog reda nisu nevažne, upravo suprotno, one su izuzetno važne. Da ne ponavljam
čitavi dnevni red, izdvojit ću samo dvije, a to je prijedlog rasporeda kioska i prijedlog rasporeda
terasa, bez toga naši ugostitelji i osobe koje se bave tim djelatnostima ne bi mogli raditi. Tako
da ja mislim da su te teme prevažne za te osobe, ako je to kolegama, oporbenim vijećnicima
nevažno, onda bi se trebali malo zapitati.
9. Predsjednik Dubravko Devčić postavio je sljedeća pitanja:
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to istina i što je poduzeto po tom pitanju? Da li je Grad obavio prijave onih koji su povrijedili te
stvari?
Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i
gospodarenje gradskom imovinom – ovdje se radi o tzv mineralnoj sirovini, koja po Zakonu o
rudarstvu to predstavlja, koja kod izvođenja građevinskih radova prema projektnoj
dokumentaciji se ne ugrađuje u obuhvat te iste građevine. Kao višak materijala, a sukladno
projektnoj dokumentaciji koja iskazuje koliko se vraća u građevinu, a koliko predstavlja višak,
mora se prijaviti nadležnoj inspekciji, a to je rudarska inspekcija. Kada rudarska inspekcija
izvrši proceduru, može se prodati. Prihod od prodaje te mineralne sirovine, tog viška, je 50%
prihod RH, 20% je prihod regionalne samouprave i 30% bi bio prihod jedinice lokalne
samouprave.
Na takvu jednu informaciju, naše komunalno redarstvo je postupalo na način da je obavijestilo
rudarsku inspekciju i oni su ovih dana bili ovdje i provjerili su sve te navode. Dalje od toga
momentalno ne znam, dok ne provjere sve knjige i što se desilo na terenu.
- Interesira me stara pomorska škola, u kojoj smo fazi? Kada će biti realizirano do kraja? Što
je sa sredstvima koja smo uplatili, ali bi trebali dobiti nazad, jer je bila nagodba , jer smo platili
dva puta?
Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i
gospodarenje gradskom imovinom – prvi kat pomorske škole je visoki roh bau. Mi smo dužni
do dovršiti. Namjena tog prostora je društvena i to je galerija ili muzejski prostor, kao pomorski
muzej. Imali smo dosta sastanaka vezanih za to. Usvojili smo jedno idejno rješenje koje je
prošle godine izrađeno i u ovoj godini smo naručili glavni projekt. Da bi temeljem tog glavnog
projekta došli do uporabne dozvole za taj kat. Glavni projekt se mora raditi u suradnji s onima
koji će izlagati. Istodobno radimo projekt uređenja aleje kapetana. Tu ima dosta zamisli, dobrih
ideja oko uređenja, da sve bude jedna cjelina zajedno s muzejom. To je što se tiče
građevinskog dijela.
Odgovor je dala Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – vezano za status
predmeta u odnosu na potraživanja koja Grad ima, svima je poznato da se radi o najvećem
potraživanju koji Grad Mali Lošinj ima prema dužnicima. Dužnik je pravna osoba koja je u
stečaju. To je već jednom izviješteno. Taj postupak već traje neko vrijeme. Mi smo iznos
prijavili u postupku stečajne mase. U tijeku je unovčenje imovine dužnika. U jednom dijelu već
je dražba provedena, no nažalost, razlučni vjerovnici imaju prvenstvo kod namirenja. Oni se
namiruju u cjelokupnom iznosu. Grad Mali Lošinj će se kasnije, kad se utvrdi preostali iznos,
namiriti u postotku zajedno s ostalim stečajnim dužnicima, ali još uvijek nemamo podatak koji
bi to iznosi bili. Predlažem da se na nekoj od sljedećih sjednica, kad se utvrde točne činjenice
i kada sva rješenja i akti budu konačni, stavi detaljno izvješće.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Anto Nedić pročitao je Zapisnik
o radu istog.
RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA
Ad 1.) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne
postrojbe Grada Malog Lošinja
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Mirko Kajkara, zapovjednik Javne
vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja.
U raspravi je sudjelovao Dubravko Devčić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja.
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prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja.
Ad 2.) Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog
Lošinja 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 Odluke o kriterijima za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja u 2022. godini.
S 8 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja u 2022. godini.
(U trenutku glasanja nije bio prisutan vijećnik Elvis Živković.)
Ad 3.) Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja za refinanciranje dugoročnog
kredita
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka
za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte.
U raspravi su sudjelovali Dubravko Devčić, Ivka Matošević, Anto Nedić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja za
refinanciranje dugoročnog kredita.
S 8 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja za
refinanciranje dugoročnog kredita.
(U trenutku glasanja nije bila prisutna vijećnica Martina Kalac.)
Ad 4.) Prijedlog 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 nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja.
S 9 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja.
Ad 5.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 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 nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.
S 9 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.
Ad 6.) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja 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 raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom
vijeću Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.
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financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom
vijeću Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.
Ad 7.) Prijedlog Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje
trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama na području Grada Malog
Lošinja 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 nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava
namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim
površinama na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.
S 8 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava
namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim
površinama na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.
(U trenutku glasanja nije bila prisutna vijećnica Lidija Bandalo.)
Ad 8.) Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja 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 nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje:
- Amandman vijećnika Anta Nedića na Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na
području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.
S 9 glasova „za“ prihvaća se amandman vijećnika Anta Nedića.
- Amandman vijećnika Dubravka Devčića na Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa
na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.
S 8 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se amandman vijećnika Dubravka Devčića.
Na Prijedlog Plana, predlagatelj je podnio usmeni amandman koji je postao sastavni dio Plana.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na
području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.
S 8 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog Plana rasporeda
ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.
Ad 9.) Prijedlog Odluke o odricanju prava prvokupa
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi su sudjelovali Lidija Bandalo, Marina Žunić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o odricanju prava prvokupa.
S 8 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog Odluke o odricanju
prava prvokupa.
Ad 10.) Izvješće o radu davatelja javne usluge na području Grada Malog Lošinja za 2021.
godinu
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Neven Kruljac, član uprave
Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasanje Izvješće o radu davatelja javne usluge na području
Grada Malog Lošinja za 2021. godinu.
S 8 glasova „za“ prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge na području Grada
Malog Lošinja za 2021. godinu.
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Ad 11.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Malog Lošinja
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 Ivan Fabijanić, Tanja Jović, Lidija Bandalo, Ana Kučić.
Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja.
S 9 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja.
Ad 12.) Izvješće o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do
31. prosinca 2021. godine
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Neven Kruljac, član uprave
Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o.
U raspravi su sudjelovali Elvis Živković, Neven Kruljac.
Budući da se o Izvješću o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od
01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.
Ad 13.) Izvješće o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2021. godine
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Neven Kruljac, član uprave
Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Budući da se o Izvješću o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje
od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.
Ad 14.) Izvješće o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.
godine
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Daniel Kljaić, direktor Lošinj usluga
d.o.o.
U raspravi su sudjelovali Lidija Bandalo, Daniel Kljaić, Martina Kalac.
Budući da se o Izvješću o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.
Ad 15.) Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2021. godine
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Mirko Kajkara, zapovjednik JVP Grada
Mali Lošinj.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Budući da se o Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj za
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.
Ad 16.) Izvješće o radu Lošinjskog muzeja za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.
godine
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Zrinka Ettinger Starčić, ravnateljica
Lošinjskog muzeja.
U raspravi su sudjelovali Ivan Fabijanić, Zrinka Ettinger Starčić.
Budući da se o Izvješće o radu Lošinjskog muzeja za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.

- 12 Ad 17.) Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca
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. srpnja do
31. prosinca 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.
Ad 18.) Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za razdoblje od 01. srpnja do
31. prosinca 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. srpnja do 31. prosinca 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.
Ad 19.) Izvješće o radu Turističke zajednice, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.
godine
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Dalibor Cvitković, direktor Turističke
zajednice Grada Malog Lošinja.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Budući da se o Izvješće o radu Turističke zajednice, za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.
Ad 20.) Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.
godine
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ana Kučić, gradonačelnica.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Budući da se o Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2021. godine ne glasa, isto se prima na znanje.

Dovršeno u 17,17 sati.
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