
            

     REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA 
               GRAD MALI LOŠINJ 
  GRADSKO VIJEĆE 

    PREDSJEDNIK 
 
KLASA: 024-02/22-01/01 
URBROJ: 2213/01-01-22-9 
Mali Lošinj, 31. listopada 2022. 
 
 Na temelju članka 34. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 
26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) i članka 54. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ” br. 31/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 
9/18 i 44/20)  

 

S A Z I V A M 
 

  13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja za dan 07. studenog 2022.  
godine (ponedjeljak) s početkom u 15.00 sati. 
 Sjednica će se održati u Malom Lošinju, Muzej Apoksiomena, Riva lošinjskih 
kapetana 13.  

Za sjednicu predlažem sljedeći: 
 

D n e v n i r e d 
 

  - Verifikacija Zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja; 
- Aktualni sat; 

- Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja; 
 

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i 
studenata; 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima na korištenje javnih površina 
Grada Malog Lošinja; 

3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B); 
4. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada 

Malog Lošinja za razdoblje 2022-2023; 
5. Prijedlog Programa zaštite divljači; 
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Ćunski; 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja; 
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad gradonačelnika 

i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa; 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa; 
10. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece rane i predškolske 

dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj;  
11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg 

vrtića Cvrčak, Mali Lošinj;  
12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak;  
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o mjerilima upisa 

djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak;  
14. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Malog Lošinja 

za razdoblje 2022.-2028. godine;  
15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana; 



16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po 
smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Malog Lošinja;  

17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Malog 
Lošinja  k.č.br. 2909 - etažno vlasništvo (E-3);   

18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 2606 k.o. Mali Lošinj-
grad – etažno vlasništvo;  

19. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine č.zem. 528 
zk.ul. 1758 k.o. Nerezine; 

20. Odluka o ukidanju javnog dobra na dijelu k.č.br. 9765/1 u k.o. Veli Lošinj; 
21. Odluka o odricanju od prava prvokupa Motorni brod "Kovren"; 
22. Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o pravima i obvezama u pogledu k.č.br. 

866/7 k.o. Mali Lošinj-Grad; 
23. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Malog Lošinja; 
24. Izvješće o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 

godine; 
25. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj, za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine; 
26. Izvješće o radu Lošinjskog muzeja, za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 

godine; 
27. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice, za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2022. godine; 
28. Izvješće o radu Turističke zajednice, za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 

godine;  
29. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 

godine. 
 
 

Mole se vijećnici da sjednici budu nazočni, a u slučaju možebitne spriječenosti da 
obavijeste Ured Gradonačelnika na telefon 231-056. 

 
 
 
                PREDSJEDNIK 

                Dubravko Devčić, dr.med.vet, v.r. 


