
ZAPISNIK 
 
 s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 24. svibnja 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, Roberto Cavedoni,  

   Marijana Dragoslavić, Ivan Fabijanić, Mario Franković, Rudolf Ivković, Željko Jović,  
   Martina Kalac, Anto Nedić, Biljana Vojniković, Aleksandra Volarić Magazin, Elvis  
   Živković. 

 
Ostali: Ana Kučić – gradonačelnica, Marina Žunić – privremena 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, Neven Kruljac – član  
uprave Komunalnih usluga Cres Lošinj, Dejan Ćormarković – direktor Elektro-vode  
d.o.o., Melita Muškardin – ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak, te predstavnici medija. 

 
 
 Predsjednik gosp. Dubravko Devčić konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te otvara 
sjednicu. 

Gradonačelnica Ana Kučić, kao predlagateljica točke 13. – Prijedlog Zaključka o 
davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama, predlaže da se ista skine s dnevnog reda. Tanja Jović, 
voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom 
imovinom, obrazlaže zašto se navedena točka skida s dnevnog reda. 

Predsjednik predlaže dnevni red. 
Jednoglasno se prihvaća se sljedeći 

 
D n e v n i r e d 

 
 - Verifikacija Zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja; 
 - Aktualni sat; 
 - Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja; 

 
1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021.  
    godinu; 
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu; 
3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za  
    nezakonito izgrađene zgrade u 2021. godini; 
4. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.  
    godinu; 
5. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za  
    2021. godinu; 
6. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja;  
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu; 
8. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Malog  
    Lošinja; 
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog  
    razvitka (SECAP) za Grad Mali Lošinj; 
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja  
      dimnjačarskih poslova; 
11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge javne  
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      tržnice na malo – ribarnica; 
12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  
      komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na  području Grada Malog  
      Lošinja; 
13. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaju za prodaju nekretnine u  
      suvlasništvu Grada Malog Lošinja: k.č.br. 2510, zk.ul. 182 k.o. Mali Lošinj – grad; 
14. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Malom Lošinju; 
15. Izvješće o radu Elektro-vode d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca  
      2021. godine;  
16. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca  
      2021. godine. 
 
 
Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog 

Lošinja. 
Vijećnik Rudolf Ivković ima primjedbu da se nije poimenično napisalo kako je tko glasao. 
Vijećnik Željko Jović ima primjedbu da se nije navelo iz kojeg razloga je napustio sjednicu, a 
istu je napustio zbog toga što se nije poštivao Poslovnik. 

 S 11 glasova 2za“ i 2 glasa „protiv“ prihvaća se Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Malog Lošinja. 

 
 

Vijećnička pitanja 
 
1. Vijećnik Anto Nedić postavio je sljedeće pitanje: 

- Jučer se pojavila na portalima obavijest o posjeti Ratne škole Ban Josip Jelačić, Lošinju u 

studenom prošle godine. Zamolio bi gradonačelnicu da nas informira što se stvarno dogodilo. 
  Odgovor je dala ana Kučić, gradonačelnica – U mjesecu studenom je Grad Mali Lošinj 
posjetila vojna škola. Radi se o visokom vojnom učilištu Ban Josip Jelačić. To je najviša škola, 
vojno civilna institucija u Republici Hrvatskoj. Kao što je to bilo mnogo puta prije te posjete, 
kao i drugim posjetama kada različite institucije dolaze u takve vrste posjete Gradu Malom 
Lošinju, Grad bude domaćin. Tom prilikom se potrudimo pokazati neke od naših kulturnih 
znamenitosti, posebnosti koje naš Grad Mali Lošinj ima. Tom prilikom smo posjetili Muzej 
Apoksiomena. Radi se o visokim časnicima, dužnosnicima koji nakon pohađanja te škole imaju 
postati generali i visoko istaknuti dužnosnici u različitim zemljama našeg okruženja. Nakon 
posjete Muzeju s direktorom turističke zajednice posjetili su druge ustanove. Prošetali su se 
do Velog Lošinja. Tamo im je ravnateljica Lošinjskog muzeja pokazala kulu, pogledali su Veli 
Lošinj. Bili su u Miomirisnom vrtu. Navečer tog dana organizirali smo za te časnike i dužnosnike      
Službenu večeru. S obzirom da se radilo o 11 mjesecu na području Grada Malog Lošinja 
znamo da ne radi većina ugostiteljskih objekata, tako da je izbor, odnosno suradnja s 
ugostiteljima sužena. Tako je po prijedlogu brigadira gdina Mija Kozića, s kojim smo bili u 
komunikaciji i koji nas je vodio kroz cijelu tu proceduru, organiziran catering koji se dogodio u 
vojarni Kovčanje. Bili su pandemijski uvjeti, pa je sve to bilo u strožim uvjetima. Realiziran je 
catering iz tvrtke Jadranka, odnosno iz restorana Veli žal. Održana je svečana večera. Mi smo 
bili naručitelji tog cateringa, odnosno domaćini toj večeri, kao što smo domaćini u raznim 
prilikama, čitavom nizu delegacija koje su bile sve ove godine od kada sam ja, 2009.godine 
postala zamjenicom gradonačelnika. To je od uvijek bila praksa da tako važne osobe 
upoznamo s Malim Lošinjem i da se na taj način pokrene suradnja tih institucija i Grada Malog 
Lošinja. Taj uspješni posjet je završio s danom odlaska časnika i brigadira Ratne škole. 
S obzirom da smo odnedavno dozvolili mogućnost da svi građani imaju uvida u isplate koje se 
vrše iz proračuna Grada, pa je tako postavljen upit vezan uz taj iznos. Mi smo se odmah 
očitovali sa svim informacijama koje sam ja sada vama rekla. To smo dostavili u pismenoj 
formi kao odgovor na taj upit. Tada ta informacija nije bila objavljena, nego je prvo objava  
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određenog tumačenja izašla jučer. Malo nas je iznenadila informacija MORH-a, koja nije bila 
točna. Oni su s današnjim dodatkom tog priopćenja potvrdili ovo što sam ja rekla. Iz razloga 
što njihova služba za korespondenciju, odnosno ured glasnogovornika nije imao evidentiran 
trošak cateringa, jer je to domaćinstvo Grada. Oni su sada svojim očitovanjem potvrdili sve 
ovo što ja govorim i tu priča staje.   
Interesantno mi je da se toj priči daje više pozornosti, nego nekim drugim stvarima koje se na 
području Grada rade, koje bi sigurno bile interesantnija tema, a doprinose kvaliteti života svih 
naših stanovnika. 
   
2. Vijećnica Lidija Bandalo postavila je sljedeće pitanje: 
- Da li nas možete uputiti u kojoj je fazi dogovor u vezi kolektivnog ugovora s Dječjim vrtićem 
Cvrčak? Tko je predstavnik Grada s kojim se to dogovara? Da li vi gradonačelnice sudjelujete 
direktno u tim dogovorima? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Pregovori sa Sindikatom vezano za kolektivni 
ugovor traju, oni su pokrenuti i u tijeku su. Bilo je nekoliko sastanaka s predstavnicima 
sindikata, kako lokalnog, tako i njihove organizacije iz Zagreba. Sljedeći sastanak zakazan je 
za 02. lipnja. U svim ovim sastancima, pregovorima kao službeni predstavnik Grada Malog 
Lošinja sudjeluje i imenovan je gdin Mario Kamalić, pored stručnih službi Grada koje sudjeluju 
na pripremanju cjelokupne dokumentacije. Pregovori su se odvijali u nekoliko faza. U prvoj fazi 
dotaklo se tehničkih dijelova kolektivnog ugovora koje je trebalo promijeniti. Pristupilo se tim 
promjenama i analizi. Isto tako u jednom djelu je podizan koeficijent u niže sistematiziranim 
raspoređenim radnim mjestima. Tu se postigao dogovor i dogovoreno je da će se taj dio 
potvrditi i s jedne i druge strane. Međutim, išlo se dalje u pregovaranje gdje se postiglo 
podizanje i ostalih koeficijenata ostalim skupinama zaposlenika. Izračuni traju. Dobili smo 
jedan prijedlog od predstavnika sindikata Dječjeg vrtića, analize traju, jer su to kalkulacije koje 
drastično utječu na stabilnost proračuna. Govorimo o najvećoj ustanovi s područja Grada koja 
ima oko 70 zaposlenika i sasvim sigurno povećanje u bilo kojoj mjeri odražava se na gladni 
pogon. Fiksna izdvajanja na godišnjoj razini idu iz proračuna Grada. Govorimo o preko milijun 
kuna kada se sve skupa zbroji. Dakle, pregovori još uvijek traju, a sljedeći sastanak zakazan 
je za 02. lipnja. Izvijestit ćemo vas nakon tog sastanka. 
 
3. Vijećnik Mario Franković postavio je sljedeća pitanja: 
- Moje pitanje je isto vezano kao i pitanje kolegice Bandalo. Ono što ja mogu konstatirati, kao 
nekoga čije dijete pohađa Vrtić, smatram da se ovom temom treba pozabaviti. Navodno se 
godinama bezuspješno vode ti pregovori. Dakle, to nije neko pitanje koje je od danas, to već 
jako dugo traje. Čak je to sada došlo do te razine da se spominje i nekakav potencijalni štrajk. 
Vjerujem da do toga neće doći, je ne znam kako ćete roditeljima objasniti zašto njihova djeca 
ne mogu ići u vrtić. Isto tako što bih želio konstatirati da se kuća gradi od temelja. Vi 
gradonačelnice se bavite fasadom, pa tako ste obećali u svojoj predizbornoj kampanji da ćete 
dati veće subvencije za djecu u Dječjem vrtiću i da će roditelji plaćati samo 290,00 kn mjesečno 
po djetetu. Znam da ćete sada odgovoriti da sam ja imao u kampanji isto čak i besplatni vrtić. 
Međutim, mi smo krenuli, odnosno nismo poznavali stvarno stanje Vrtića. To bi sad naveo kao 
pogrešnu mjeru, jer bi trebalo riješiti da svi zaposlenici i odgajatelji budu zadovoljni, da se 
mogu pozabaviti djecom, a zatim nakon toga sve ostale mjere, koje pitanje je da li su potrebne 
svi roditeljima ili samo određenoj skupini. Ono što ne treba zanemariti da je čak unazad 5 
godina 18 zaposlenika otišlo iz dječjeg vrtića. Dakle, taj trend smo dužni i moramo ga 
zaustaviti.  
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Rekla bih da priča o kolektivnom ugovoru je 
započela, kao i u svim našim institucijama, davnih dana. Kao i u drugim ustanovama potpisani 
su određeni kolektivni ugovori. Što se tiče Dječjeg vrtića, čini mi se da je kolektivni ugovor 
potpisan 2016. godine, oni su kao i sve ostale ustanove na području Grada Malog Lošinja 
pokrenuli pregovore i ispregovarali svoju poziciju za koju su tada bili zadovoljni. Naravno, 
standard, kvaliteta života treba ići dalje, rastu troškovi, apsolutno razumijemo stajalište naših  
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djelatnika u Dječjem vrtiću. Da mene pitate uopće ne bi trebalo biti pregovora, nego bi se plaće 
bez pogovora trebale dignuti odmah, ne smo Dječjem vrtiću, nego i Vatrogascima i svim 
ostalim djelatnicima s područja Grada Malog Lošinja koji rade u našim ustanovama kojima je 
Grad osnivač, pa i u komunalnim društvima, pogotovo onima najniže rangiranima za koje kada 
odu u mirovinu više ne možemo naći nikakve druge alternative, jer danas ljudi ne žele više 
raditi taj posao po toj cijeni i s time se slažemo. Tako da bi bespogovorno trebalo podignuti 
plaće. No, međutim, ja kao odgovorna osoba, kao gradonačelnica moram razmišljati o svim 
tim ustanovama, institucijama i ne samo gledati jednu ponaosobno, razumjeti njihove prioritete, 
njihove potrebe sagledati i u skladu s proračunskim mogućnostima na njih odgovoriti. Zato i 
jesmo u jednom dijelu dostigli koncenzus što se tiče povećanja plaća najniže rangiranim 
osobama koje su dugi niz godina bile zakinute. I te plaće se još treba dizati, no međutim 
proračunskim prilikama kad govorimo o likvidnosti, solventnosti i svim ostalim elementima o 
kojima moramo kao proračunski korisnici voditi računa. Moramo biti odgovorni u tom 
podizanju, jer plaće se moraju isplaćivati 12 mjeseci, a ne do tog trenutka dok novca ima. Isto 
tako moramo biti odgovorni u tom smislu da dugoročna priča bude održiva i da ljudi imaju 
nekakvu sigurnost. To nam je bio cilj prije, a naravno bit će i dalje.  
 
- Prošli tjedan je gradonačelnica jako obradovala otočane svojom objavom na Facebooku, 
video objavom gdje je obećala da će do kraja mandata izgraditi sto stanova. Posebno su se tu 
obradovali onih 200-tinjak obitelji s one preliminarne liste, koji čekaju već godinama stanove. 
Po mom skromnom mišljenju ovaj video uradak je trebao biti objavljen još u prvom mandatu, 
2018. godine, kada su cijene izgradnje bile puno niže. Međutim, za dobre stvari nikada nije 
kasno, pa tako i sada nakon godinu dana novog mandata objavili ste radosnu vijest da ćete 
izgraditi 100 stanova. Isto tako u tom videu vidimo da je gradonačelnica osmislila tzv. „lošinjski 
model stanogradnje“. To je, dakle, prema vašim riječima jedan od tri modela. Radi se o 
izgradnji stanova putem komunalnog društva. Prva lokacija koja bi bila predmet ovog modela 
bila bi lokacija na Zagazinjinama gdje se planira izgraditi kompleks od dvije zgrade s 15 
stanova. Moram priznati da mi je, obzirom na poznavanje tih procedura i vremena potrebno za 
ishođenje svih potrebnih akata prije samog početka građenja, gotovo nemoguće zamisliti da 
ćete ispuniti to svoje obećanje. Isto tako uzimajući u obzir da za obećane stanove na lokaciji 
Zagazinjine, mislim da se spominje i Budovina, prema mojim saznanjima nije još započeta niti 
izrada projektne dokumentacije. Isto jedna bitna stvar, a to je da do kraja mandata imate tri 
godine, od toga da uzmete u obzir zabranu radova tijekom turističke sezone, definitivno imate 
dvije godine za izgradnju 100 stanova za koje još ne postoje niti građevinske dozvole. To je 
samo moje mišljenje, ali nadam se da čete za naše sugrađane ispuniti obećanje. 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Istaknula bi da naš video uradak, kako ste ga 
vi nazvali, nije video uradak sam po sebi. Iza tog videa uratka mi smo izašli s nekim 
informacijama s kojima se izlazi u predizborne svrhe tada smo rekli da nam je cilj izgraditi 100 
stanova. Ovaj video uradak ćemo uskoro potkrijepiti, jer nam je bio baza za davanje takvih 
izjava građanima, sa svim lokacijama. Spomenuto je da se radi o 30-tak lokacija u kojima se 
nalaze i ove dvije koje ste vi spomenuli. Za Ćunski i Veli Lošinj imamo građevinsku dozvolu 
koje su isto predmet stanogradnje po različitim modelima. Javni natječaj neće raspisati Grad, 
nego ćete vi kao gradski vijećnici prije toga dati suglasnost, odnosno potvrditi ukoliko budete 
željeli i izglasati taj javni poziv, koje će onda biti objavljen javnosti putem kojeg ćemo se mi 
opredijeliti, odnosno predočit ćemo neke lokacije određenog modela i vi ćete ih potvrditi ili 
nećete. Temeljem toga će se dalje razvijati sve one aktivnosti koje se po proceduri moraju 
razvijati. Za „lošinjski model“ projektna dokumentacija je ugovorena i ona je krenula s izradom, 
kao i za neke druge lokacije. Za neke smo lokacije izradu projektne dokumentacije kandidirali 
prema nekim izvorima financiranja. Nismo željeli čekati da sredstva budu odobrena ili ne. 
Ukoliko budu odobrena taj trošak će nam se refundirati. Nismo htjeli čekati, nego smo odmah 
krenuli s ugovaranjem projektiranja cjelokupne projektne dokumentacije. Uskoro ćemo vama i 
našim građanima ponuditi jedan detaljni uvid u sve te lokacije i ono što se na njima planira. 
Ovaj video je rezultirao nakon što smo sve za te lokacije naručili što se moralo, geodetska  
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podloga, angažman projektanta koji su svaku od tih lokacija analizirali u kontekstu prostornih 
planova koji su važeći koji kažu što se i koliko se npr. stanova može graditi. Naručili smo 
procjene pojedinih zemljišta što je osnovni preduvjet da se s tim zemljištem raspolaže u 
kontekstu slaganja javnog poziva za odabir i realizaciju izgradnje stanova po nekom modelu. 
Sve ćemo to složiti i prezentirati našim građanima, kao bi naši građani vidjeli sve te lokacije i 
sve ono što je od materijala pripremljeno, a što je zapravo podloga, bit će podloga nakon 
detaljne prezentacije vama kao Gradskom vijeću, da vi kao gradski vijećnici donesete odluku.  
          
4. Vijećnik Željko Jović postavio je sljedeća pitanja: 
- Benzinska postaja INA u gradu već godinama ne radi što predstavlja velike probleme 
građanima. Zanima me o čemu se radi? Naime ribari nemaju plave nafte. Na Adria Oilu nema, 
nesnosne su gužve, mul je visok za male barke. Kakve su mogućnosti da se ta benzinska 
postaja stavi u pogon, jer je to prioritetan interes građana Malog Lošinja?  
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – Ona radi, ali ne toči gorivo jahtama i brodovima. Ima 
zabranu Lučke kapetanije. Lučka kapetanija Rijeka je dala zabranu točenja goriva. Oni nisu 
nikad riješili svoj status, niti koncesiju, niti bilo kakvim pravnim ugovorom da smiju koristiti 
pomorsko dobro za obavljanje svoje djelatnosti. I u tome je problem. Dakle, oni taj svoj status 
nisu nikada riješili. Koriste to područje bez da su plaćali, bar toliko imamo saznanja. Oni u 
ovom momentu kad bi išli na koncesiju, jer je to izvanlučko područje, koncesiju bi dobili ili od 
Županije ili od Države, ne mogu dobiti , zbog UPU Mali Lošinj, jer smo mi već davnih dana, 
odnosno povjerenstvo i vijećnici usvojili da neće biti benzinske stanice u centru Maloga Lošinja, 
nego da se ona seli prema Kovčanju. INA kao društvo nikad nije došla u Grad na razgovor da 
bi bila zainteresirana za drugu lokaciju, nego oni i dalje posluju na toj poziciji na kojoj su i 
danas. Dok god ne traže nešto vezano za građevinske radove dotle im odgovaraju svi oni 
tadašnji propisi. Današnji propisi im ne odgovaraju.  
  Željko Jović – Smatram da treba promijeniti UPU, makar privremeno i pustiti da se ta 
djelatnost obavlja. Još u bliskoj budućnosti nema planova da se tamo krene, pa mi je logično 
da se plan promijeni i stavi privremena mogućnost da se to koristi. Ukoliko neće INA, onda 
idemo predvidjeti neku novu lokaciju. Ima i drugih kompanija koje su voljne imati benzinsku. 
Na ovakvoj lokaciji svi će imati benefita od toga. Pričamo o interesu građana Lošinja koji hoće 
natočiti gorivo brže, ribari plavu naftu.   
 
- Pošto sam se na prošloj, pretprošloj sjednici bavio oko načina prijenosa Gradskog vijeća, 
gdje sam izrazio svoje nezadovoljstvo načinom prenošenja, da se svi vijećnici ne vide i da se 
prenosi samo putem Facebooka. Dakle, to je limitirano za one građane koji nemaju otvoren 
profil na Facebooku. Sad sam iščitao da prijenose ovih sjednica vrši gdin Goran Heberling, 
Adriatik d.o.o. i po sjednici je to 3.741,00 kn. Ukupno mu je ove godine plaćeno 52.318,00 kn. 
to je jako lijepi novac. U usporedbi s Gradom Cresom, njihove sjednice prenosi 
LiveCamCroatia. One prenose 20-tak gradova, izravno imaju kamere po cijeloj Hrvatskoj. 
Zanima me kako smo došli do gdina Heberlinga? Kako to da Grad Cres plaća 650,00 kn, a mi 
plaćamo 3.741,00 kn? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Naše sjednice Gradskog vijeća se prenose od 
strane djelatnika Grada Malog Lošinja i one su besplatne, koštaju 0 kn. Ta navedena tvrtka se 
odnosi na neke druge stvari. Prijenos sjednica radi djelatnik Grada malog Lošinja za 0 kn. 
  Željko Jović – Heberling Goran za Adriatik koncert, obrt za organizaciju koncerta za tonsko 
snimanje sjednica plaćeno je 3.741,00 kn po sjednicama. Zašto mu to plaćamo, ako ne radi 
ništa? 
 
5. Vijećnik Rudolf Ivković postavio je sljedeća pitanja: 
- Svi portali pričaju da je potrošeno 25.100,00 kn za ketering, s toga molim da mi objasnite 
kome su to i zašto građani Maloga Lošinja platiti takav račun u Velom Žalu? Molim da mi se  
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dostavi račun specificiran što se potrošili i koliko? Moram upozoriti da je iznos veći od 
20.000,00 kn predmet male nabave, s toga se provodi natječaj, a to nije napravljeno.  
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Nema smisla da sve ponavljam, sve sam rekla 
prije. Račun možete dobiti. Sve nam je transparentno i prije nego što smo počeli ovako 
objavljivati na stranicama.  
 
- Na zadnjoj sjednici kolegi Joviću rekli ste da za Emisiju ĐIR imate dugogodišnji ugovor, još 
iz 2016. godine. Rekli ste da ćete nam dostaviti i novi, niste nam dostavili. 
Jedino što sam zadovoljan što sam dobio suglasnosti  o zaduživanju gradskih tvrtki. S obzirom 
da je prešlo 200.000,00 kn ne vidim da li je to bilo na Gradskom vijeću i kada je to bilo, nego 
samo suhoparne sume.  
U vezi točke 13. nije istina da se čeka suglasnost Policije, jer Policija nema projekt. Apsurdno 
je sada govoriti da će se to staviti na sljedeću sjednicu, jer se mora ispoštovati procedura. 
Nismo bez veze izmislili da se ta točka skine s dnevnog reda, a ne zbog proceduralnih grešaka, 
nego zbog zakonskih. 
I još jedna stvar koja me strašno smeta, a to je da citiram: „Gore navedene informacije, 
ustupaju Vam se kao gradskom vijećniku te ste dužni voditi računa o zaštiti dostavljenih Vam 
podataka, kao i spriječiti njihovu daljnju distribuciju, a sve sukladno propisima koji reguliraju 
kako Vaša prava i obveze, tako i eventualne sankcije za slučaj njihove zloupotrebe.“. Ovo su 
javni dokumenti koje svi građani moraju znati. Prema tome sve što se troši treba biti 
transparentno. Ni u jednom dokumentu ne piše „tajno“. Mi kao vijećnici imamo pravo uvida i 
na takve dokumente uz prisutnost osobe koja je zadužena za taj dokument. 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Vi ste gradski vijećnici i sve dokumente smijete 
dobiti na uvid. Međutim, piše samo, i to smo dobili potvrdu od Ministarstva, da kad dobijete 
materijale morate voditi računa  o zaštiti dostavljenih vam podataka, spriječiti njihovu daljnju 
distribuciju sve sukladno propisima koje reguliraju vaša prava i obveze, tako i eventualne 
sankcije u slučaju njihove zlouporabe. Nikakvih sankcija tu nema. 
Nema suglasnosti Gradskog vijeća, nego po našem Statutu suglasnosti na zaduženja je u 
ingerenciji gradonačelnika. To radimo čitav niz godina, ništa se nije promijenilo. Imate ih na 
uvid i sve su vam dostupne.  
 
6. Vijećnik Ivan Fabijanić postavio je sljedeća pitanja:  
- Znamo da stručne službe moraju funkcionirati, što bolje izvršavati svoje zadatke, pa me 
zanima koliko ima raznih prijava prema Gradu u zadnjih dvije godine? Kako sve to utječe na 
sam rad izvršne vlasti i stručnih službi u Gradu? Koliko se vremena troši na sve to? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Koliko točno prijava ima, ne znam, ima ih 
nekolicina prema različitim institucijama. Sve skupa ide svojim tokom. Institucije rade svoj 
posao, izvidi, traži se dokumentacija. Utječe na rad službi, jer oni za to vrijeme koje im je na 
raspolaganju, definitivno utječe na njihovu uslugu prema građanima, odnosno nisu toliko na 
raspolaganju svim građanima onoliko koliko bi bili da te prijave ne zaokupiraju njihovo radno 
vrijeme. Tu ima jako puno fotokopiranja, slanja, sve to radimo u onim rokovima koji su nam 
zadani. Sigurno da to jako utječe na sve djelatnike i sasvim sigurno i na pripremu ovih 
materijala koji se sada detaljno čitaju, a prije ih nije interesiralo kako stručne službe pripremaju 
i rade. Da li je bilo nekakvih grešaka prije? Mi danas u ovim posljednjim sazivima ispravljamo 
nekakve greške odluka koje su se davnih dana donijele, primjenjivale godinama, a sada se 
uočio nekakav zarez ili nekakva greška. Važno je da te greške treba ispraviti. Svi smo tu zbog 
toga i obični građani ako primijete da nešto radimo pogrešno, da nas kritiziraju, upute i da mi 
te greške ispravimo. 
U razgovorima s drugim gradovima, uvidjeli smo da oni ne provode javna savjetovanja u 
rokovima od 30 dana, kao i mi, iako to zakon nalaže. Mi se tu držimo svih propisa i na to smo 
ponosni. Sigurno imamo više onih kojima je cilj rušenje aktivnosti i projekata koje želi Grad 
provesti. Imamo onih koje ruše i žele dokazati svoje teze i nije ih briga kako to utječe na  
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kvalitetu života građana. Stručnim službama i ostalim ustanovama nije jednostavno raditi u 
takvim okvirima, ali funkcionira.  
 
- Svjedoci smo u 2021. godini jednoj „balvan revoluciji“. Nažalost neki naši suradnici u tome 
sudjeluju. Jednom našem sugrađaninu se direktno prijeti, čak i smrću. To je voditelj Lučke 
uprave, gdin Filip Balija. Do čega smo došli. Slobodno ću ih nazvati „balvanaši“. Što Grad 
može poduzeti konkretno prema Policiji i prema drugim organima da se zaštiti našeg 
sugrađanina koji je izložen prijetnjama smrću? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Svaka osoba zna da određene stvari koje su 
za prijavu mora osobno sama prijaviti. Institucije po tome postupaju unutar svojeg djelokruga. 
Koliko sad tu ima rezultata ili nema, to vrijeme na neki način pokaže. To su malo dugotrajni 
procesi. Što se samog projekta tiče, vidjet ćemo kakvu će on budućnost imati. Ja bi voljela da 
ima jedan pozitivan ishod koji bi zaista promijenio kvalitete života svih, ne samo našeg Grada, 
nego svih stanovnika našega arhipelaga, a onda i šire. Nadam se i vjerujem da će on u 
konačnici imati pozitivan ishod i da se svi ovi disonantni tonovi koji su pratili ovo proteklo 
razdoblje, bez obzira u kojoj formi, da li u formi prosvjeda ili slično, na koje svaki građanin ima 
apsolutno pravo koristiti pružene mu alate i mogućnosti, ali da će u konačnici završiti s jednim 
pozitivnim ishodom. 
  Ivan Fabijanić – Nisam zadovoljan s odgovorom, jer mislim da Grad mora nešto poduzeti 
prema institucijama da se zaštite naši građani, sugrađani. 
 
 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Anto Nedić pročitao je Zapisnik 
o radu istog. 
 
 
RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA 
 
Ad 1.) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. 
godinu 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka 
za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte. 
 U raspravi su sudjelovali Rudolf Ivković, Ivka Matošević, Mario Franković, Anto Nedić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Malog Lošinja za 2021. godinu. 
 S 8 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu. 
 
Ad 2.) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata 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 nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu. 
 S 10 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ protiv prihvaća se Prijedlog Odluke o raspodjeli 
rezultata za 2021. godinu. 
 
Ad 3.) Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za nezakonito 
izgrađene zgrade u 2021. godini 

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 Rudolf Ivković. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa korištenja 
sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2021. godini. 
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 S 10 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa 
korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2021. godini. 
 
Ad 4.) Prijedlog Izvješća o realizaciji 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 Elvis Živković, Rudolf Ivković, Tanja Jović. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu. 
 
Ad 5.) Prijedlog Izvješća o realizaciji 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 su sudjelovali Željko Jović, Tanja Jović. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 
Ad 6.) Prijedlog Izmjene i dopune 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 Izmjene i dopune Odluke o zaduženju Grada 
Malog Lošinja. 

S 12 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o zaduženju Grada 
Malog Lošinja. 
(U trenutku glasanja nije bio prisutan vijećnik Elvis Živković.) 
 
Ad 7.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

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 izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom redu. 

S 11 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom redu. 
(U trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici Elvis Živković i Željko Jović.) 
 
Ad 8.) Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području 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 je sudjelovao Rudolf Ivković. 

S 12 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na 
području Grada Malog Lošinja. 
(U trenutku glasanja nije bio prisutan vijećnik Željko Jović.) 
 
Ad 9.) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka 
(SECAP) za Grad Mali Lošinj  
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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, Rudolf Ivković. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana 
energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) za Grad Mali Lošinj. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i 
klimatski održivog razvitka (SECAP) za Grad Mali Lošinj. 
 
Ad 10.) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja 
dimnjačarskih poslova 

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 Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova. 
 S 11glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova. 
(U trenutku glasanja nisu bile prisutne vijećnice Lidija Bandalo i Martina Kalac.) 
 
Ad 11.) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge javne      
tržnice na malo – ribarnica 
 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 Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 
Opće uvjete usluge javne tržnice na malo – ribarnica. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće 
uvjete usluge javne tržnice na malo – ribarnica. 
 
Ad 12.) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Malog Lošinja 

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 Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 
Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada 
Malog Lošinja. 
 S 12 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 
Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada 
Malog Lošinja. 
(U trenutku glasanja nije bio prisutan vijećnik Anto Nedić.) 
 
Ad 13.) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaju za prodaju nekretnine u suvlasništvu 
Grada Malog Lošinja: k.č.br. 2510, zk.ul. 182 k.o. Mali Lošinj – grad 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, privremena 
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Marina Žunić, Mario Franković, Anto Nedić, 
Rudolf Ivković, Elvis Živković, Dubravko Devčić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaju za 
prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Malog Lošinja: k.č.br. 2510, zk.ul. 182 k.o. Mali Lošinj – 
grad. 
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 S 9 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Odluke o 
raspisivanju javnog natječaju za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Malog Lošinja: k.č.br. 
2510, zk.ul. 182 k.o. Mali Lošinj – grad. 
 
Ad 14.) Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Malom Lošinju 

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, privremena 
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi su sudjelovali Mario Franković, Anto Nedić, Željko Jović, Ivan Fabijanić, 
Rudolf Ivković, Ana Kučić, Dubravko Devčić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u 
Gradu Malom Lošinju. 
 S 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih 
dužnosti u Gradu Malom Lošinju 
 
Ad 15.) Izvješće o radu Elektro-vode d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. 
godine 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Dejan Ćormarković, direktor Elektro-
vode d.o.o. 
 U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Neven Kruljac, Elvis Živković, Anto Nedić. 
 Budući da se o izvješću ne glasa, isto su vijećnici primili na znanje. 
  
Ad 16.) Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. 
godine 

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Melita Muškardin, ravnateljica 
Dječjeg vrtića Cvrčak. 
 U raspravi su sudjelovali Ivan Fabijanić, Melita Muškardin, Anto Nedić. 

Budući da se o izvješću ne glasa, isto su vijećnici primili na znanje. 
 
 
 
Dovršeno u 18,30 sati. 
 
 
Zapisnik vodila:              Predsjednik:  
Marijaluiza Perković              Dubravko Devčić, dr.med.vet. 
 
 
  
  
 

 


