
ZAPISNIK 
 
 s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 11. kolovoza 2022. 
godine u Malom Lošinju, Palača Fritzi – Lošinjski muzej, Vladimira Gortana 35. 
 Sastavni dio ovog Zapisnika je tonski zapis i izglasovani tekstovi odluka i rješenja. 
 
Započeto u 14,00 sati. 
 
Nazočni: Dubravko Devčić – predsjednik, te vijećnici: Marijana Dragoslavić, Ivan Fabijanić,  

   Mario Franković, Rudolf Ivković, Željko Jović, Anto Nedić, Biljana Vojniković,  
   Aleksandra Volarić Magazin, Elvis Živković. 

 
Odsutni: Lidija Bandalo, Roberto Cavedoni, Martina Kalac. 
 
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  
  gradonačelnice, Daniel Kljaić – direktor Lošinj usluga d.o.o., te predstavnici medija. 
 
 
 Predsjednik gosp. Dubravko Devčić konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te otvara 
sjednicu. 

Predsjednik predlaže dnevni red. 
S 9 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ prihvaća se sljedeći 

 
D n e v n i r e d 

 
 - Verifikacija Zapisnika s 2. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja; 

- Verifikacija Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja; 
 - Aktualni sat; 

- Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja; 
 
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za  
    2022. godinu;  
2. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu; 
3. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog  
    Lošinja za 2022. godinu;  
4. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.  
    godinu; 
5. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za  
    2022. godinu; 
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja za  
    refinanciranje dugoročnog kredita; 
7. Prijedlog Programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Malog Lošinja  
    za razdoblje 2022. – 2023. godine;  
8. Prijedlog Odluke o dokapitalizaciji društva Lošinj usluge d.o.o.; 
9. Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu (1.1.2022.  
    – 30.6.2022.). 

 
 

Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 2. izvanredne sjednice Gradskog vijeća 
Grada Malog Lošinja i Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 
Vijećnik Željko Jović ima primjedbu da se sjednice ne snimaju kako trebaju i da se poimenično 
ne piše tko je kako glasao.  
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Vijećnik Rudolf Ivković slaže se s vijećnikom Željkom Jovićem i ima primjedbu na to da 
ponovno nije na dnevni red stavljena izmjena Poslovnika Gradskog vijeća, a koju je on kao 
vijećnik predložio. 
Predsjednik Dubravko Devčić i gradonačelnica Ana Kučić objasnili su iz kojeg razloga nisu 
stavili taj prijedlog u dnevni red.  
 Sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ usvajaju se Zapisnik s 2. izvanredne sjednice 
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja i Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog 
Lošinja. 

 
 

Vijećnička pitanja 
 
1. Vijećnik Ivan Fabijanić postavio je sljedeće pitanje: 
- Tko zatvara stacionar s kojim ovlastima i pod kojim uvjetima? Imam informaciju da je zatvoren 
zbog bolesti djelatnika. Pitao sam djelatnike tko je bolestan, rekli su da su svi zdravi. Molim 
detaljni pismeni odgovor od strane osnivača. 
 
2. Vijećnik Željko Jović postavio je sljedeća pitanja: 
- Što se događa s brodom „Stina“ koji je vezan na Priku? Koliko Grad ima prihoda od toga? 
Što je Grad poduzeo u vezi toga? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – jednim dijelom ću Vas uputiti na Primorsko-
goransku županiju, s obzirom da je to njihova nadležnost, bez obzira što ste se pozvali na onaj 
dio zakona kojim je definirano da 30% prihoda treba biti uplaćeno jedinici lokalne samouprave. 
I u prošlom sazivu je bilo pitanja po toj temi. Na području našega Grada, ali i na području 
većine Hrvatske, većina jedinica lokalne samouprave ne dobiva taj prihod. Taj prihod ostaje 
Županijskoj lučkoj upravi koji onda ona sukladno svom planu upravljanja na godišnjoj razini ta 
sredstva ulaže na području Grada Malog Lošinja. Taj prihod ne ide u proračun Grada. Za status 
broda „Stina“ znam da se vode određeni sudski postupci, ali ne znam vam puno reći o tome, 
jedino nakon što zatražimo očitovanje nadležne Županijske lučke uprave Mali Lošinj, odnosno 
osnivača.   
  Željko Jović – molim da vi pitate Županiju i da pokrenete postupak micanja broda s onog 
mjesta. Molim da dobijemo odgovor gdje ide prihod od tog broda. 
 
- Budući da je bespravna gradnja još više eskalirala, što je poduzeo po prijavama Grada? Što 
je poduzelo naše komunalno redarstvo, jer oni imaju ovlasti, skoro jednake kao i građevinska 
inspekcija? Što Grad poduzima u vezi bespravne gradnje? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Grad Mali Lošinj je napravio više od 150 prijava 
i kaznenih prijava, ne samo na području Liskog, Kurila, odnosno na tom predjelu Ćunskog, 
nego i na drugim dijelovima Grada Malog Lošinja, na južnom dijelu od Sv. Ivana pa na dalje 
gdje god smo imali prijave ili gdje su naši komunalni redari utvrdili po prijavi ili po obilasku 
terena. Podigli smo prijave prema građevinskog inspekciji. Prijave se ne šalju samo prema 
lokalnoj razini, već i prema Rijeci i Zagrebu. Podigli smo i kaznene prijave protiv poznatih i 
nepoznatih počinitelja, pogotovo kada su takve nevjerojatne devastacije u prostoru, bez obzira 
da li se radi o privatnom vlasništvu, državnom ili vlasništvu Grada Malog Lošinja, naš pristup 
je uvijek isti. Tražila sam, tražim i tražit ću dolazak glavnog državnog inspektora, jer smo 
ostvarili komunikaciju i istaknuli koliko je intervencija na našem području nužna i da na treba 
pomoć s državnog nivoa. Tu je uključen čitav niz ljudi i oni koji se bave mešetarenjem 
nekretninama i oni građani koji su dugogodišnjim čekanjem i ne dobivanjem odgovora na nešto 
što su čekali, kada vide da se takva situacija i takva dešavanja događaju na terenu, onda i oni 
rade nešto što nije sukladno nadležnim propisima. Tome moramo stati na kraj, a kraj će se 
vidjeti, odnosno neke promjene se mogu očekivati tek u onom trenutku kada se dogodi 
konkretno postupanje koje za posljedicu ili uklanjanje objekta ili sankcioniranje tog bespravnog  
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graditelja ili tog zločina koji se radi u prostoru. Dok ne dođe do sankcije i dok posljedice ne 
budu vidljive ne će se dogoditi ništa. Tako da svi skupa moramo krenuti prema nadležnim 
institucijama. To je ozbiljan problem kojem smo ozbiljno i pristupili. Izvršili smo snimanja na 
terenu ne bi li olakšali inspektorima, kada budu došli na teren, postupanje i ne bi li skratili njihov 
period procedure.  
  Željko Jović – ljudi moraju znati da Grad Mali Lošinj, njegove komunalne službe imaju ovlasti 
građevinske inspekcije, da one mogu uredovati, da mogu naložiti uklanjanje objekta, da mogu 
naložiti rušenja. One to mogu, to je po zakonu, to je njihova obaveza. Molim da nam date 
pismeno očitovanje što ste poduzeli, konkretan broj i što se radi. 
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – za ovlasti komunalnog redarstva postoji prijepor jako 
dobar koliko su oni odgovorni po pitanju bespravne gradnje. Kada dobijemo od građevinske 
inspekcije dopis po kojem oni nisu nadležni, nego komunalni redar, to se radi o 
nadstrešnicama, a ne o kućama koje su bespravno izgrađene. Isto tako je vezano to na samu 
namjenu građevine, da li je namijenjena stanovanju, turizmu itd. Vjerujte da svaku informaciju 
koju dobijemo to i procesuiramo. Tamo gdje možemo procesuirati tamo pišemo rješenja.  
Postoje obrazloženja po kojima se vidi da komunalno redarstvo nije baš za sve nadležno. U 
zadnje vrijeme nam je prebačena ovlast za postupanje nad kamp kućicama koje noće na 
našem terenu, a nisu u kampovima. To do sada nije bilo, to je mogla procesuirati samo 
turistička inspekcija. To sada procesuiramo mi. Naši komunalni redari svako jutro obilaze 
svugdje gdje imaju prijavu, gdje se zna da oni borave. Mi koristimo svaku mogućnost da radimo 
red na našem području. Međutim, nadležnosti su jako široke. Dobit ćete i pismeni odgovor.   
 
3. Vijećnik Mario Franković postavio je sljedeća pitanja: 
- Mještani Osora su nezadovoljni načinom ulaganja u mjesto, odnosno infrastrukturom, 
šetnicama, parkiralištima, zidinama. Koji su projekti koje Grad planira, odnosno pokrenuo na 
području Osora? Kada se može očekivati realizacija tih projekata? 
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – Mjesni odbor i građani Osora nam svake godine daju 
svoje potrebe. Sve što je Mjesni odbor zacrtao prošle godine da bi se odradilo u Osoru, to se 
odradilo u toku tekuće godine. Uredila se šetnica od groblja do kampa, plaža se svake godine 
uređuje, popravci oko dječjeg igrališta i sve druge radnje koje oni traže. Prije sezone smo 
tamponirali parkiralište kod mosta. Svake godine se odvaja parsto tisuća kuna za obnovu 
osorskih zidina. To vode stručne osobe u suradnji s konzervatorom. To su vrijedne investicije 
za koje Grad ne može odvojiti odjednom da bi se obnovili, ali vidi se da se obnavlja iz godine 
u godinu. 
Osoranima radimo kao i Nerezincima i svima drugima poveznicu biciklističke i pješačke staze 
prema Nerezinama, da njihovi gosti, građani mogu neometano komunicirati biciklom i pješke 
do Nerezina. U Osoru se dugi niz godina ulagalo kroz državnu cestu, izgradnja rotora, prilaza, 
popravak mosta. To su vrijedne investicije. Postoji projekt parkirališta koji je na ulazu prema 
Punti Križa. Na žalost nismo uspjeli dobiti dozvolu konzervatora, jer konzervator smatra da u 
Osoru parkiralište može biti šljunčano, zemljano itd. Kada se završi cesta i kanalizacija, to 
parkiralište se može poravnati. Time ga nećemo urediti i to nam je problem, ali na žalost ne 
možemo ga urediti zbog posebnih uvjeta konzervatora. U tijeku je ishođenje građevinske 
dozvole za izgradnju javne rasvjete u Osoru, koja bi se trebala graditi istovremeno kada se 
polaže i kanalizacija. Vezano za rasvjetu u okviru rekonstrukcije trebalo je izmijeniti rasvjetu 
samo po šetnici. Rekonstrukcija javne rasvjete je za cijeli Grad, pa je to još uvijek u javnoj 
nabavi. Javnu rasvjetu smo podijelili u faze. Vezano uz parter, mislim da će komunalno društvo 
razgovarati s konzervatorima kako će se završiti parteri, jer za Osor imaju posebne uvjete.       
 
- Problem nedostatka parkirnih mjesta i problem nepropisno parkiranja auta na području 
Zagazinjina u ulici Lošinjskih pomoraca, M. Mirkovića, zatim u Creskoj ulici. To je problem koji 
traje par mjeseci, ali postoji. Koji je tu strateški pristup, kako se planira riješiti problem parkirnih  
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mjesta na našem području? Budući da se planira izgradnja stambenih zgrada na sadašnjim 
parkiralištima, hoće li se taj broj parkirnih mjesta nadomjestiti podzemnim garažama? Kako se 
strateški pristupa tom problemu? Kako će se riješiti problem nepropisno parkiranih auta?  
  Odgovor je dao Danijel Kljaić, direktor Lošinj usluga – postoji strategija uređenja promet au 
mirovanju. Na području Zagazinjina na postojećem parkiralištu, igralištu i boćariji, dakle na 
parceli od 6500 m2 trgovačko društvo Lošinj usluge u suradnji s Gradom će predložiti da se 
kroz izmjene Prostornog plana uvrsti jedna garaža koja bi imala kapacitet 400 parkirnih mjesta. 
Isto tako je i prijedlog da se na Dubovici parkiralište iskopaju 3 etaže i da se poveća kapacitet 
za 3 puta. Mi smo auto destinacija. Od 25.07. do 20.08. po izvješću turističke zajednice imamo 
preko 25000 gostiju, većina ih dolazi s vozilima. S izgradnjom tih garaža i s proširenjem svih 
mogućih kapaciteta tehnički neće biti moguće zadovoljiti sve potrebe u tom periodu za sva 
vozila. Trebalo bi nam 10000 parkirnih mjesta, a ako bi napravili 10000 parkirnih mjesta to je 
neodrživa priča za tih 25 dana. Tko će to održavati, tko će to sve financirati? To je nemoguće. 
Imamo određen problem. Pitanje koje ste postavili je dosta bitno za razvoj našeg mjesta. 
Ukoliko vi želite rekonstruirati kuću, dodati apartman ili imate građevinsko zemljište, morate 
osigurati po uvjetima određeni broj parkirnih mjesta. Imamo jako puno zahtjeva koje smo dobili, 
jer uvjet Županijskog ureda za urbanizam je da ste vi zakupili parkirna mjesta. Kapaciteti vezani 
za rezervirana parkirna mjesta, strategija nam je smanjivanje broja rezerviranih parkirnih 
mjesta i klapna, jer smo došli do zaključka da su ta mjesta 10 mjeseci prazna, koriste se samo 
dva ljetna mjeseca. Imamo veliki problem i volio bi da se svi uključimo s konstruktivnom 
raspravom i da podržite te projekte. 
Kažnjavanje nepropisno parkiranih vozila je u nadležnosti Policije i prometnog redarstva Grada 
Malog Lošinja. Apelirao sam u Gradu i nadam se da će se sistematizacija proširiti, odnosno 
povećati broj prometnih redara posebice u ljetnim mjesecima, jer je nemoguće da jedan 
prometni redar pokriva cijelo područje od Punte Križa do Velog Lošinja. Imamo sustav koji je 
povezan s Gradom koji nam omogućava da na kvalitetan način protokoliramo nepropisno 
parkirana vozila. Postoji aplikacija preko koje se može poslati prometnom redaru gdje je 
nepropisno parkirano vozilo. Prometni redar je jedina ovlaštena osoba koja  može reći da je 
vozilo nepropisno parkirano.  
Vezano za parkiralište u Osoru najveći problem su konzervatori. U suradnji s MO Osor treba 
maknuti aute iz centra mjesta, tamo nemaju što tražiti. 
  Mario Franković – najveći je problem kada se vozila parkiraju u prometnom traku. Jedna stvar 
koja me smeta je da u ovoj situaciji kroničnog nedostatka parkirnih mjesta, da se od parkirališta 
kod Vrtića napravila karting staza. 
  Danijel Kljaić – u sljedećoj godini možemo razgovarati da li je karting potreban ili nije. Karting 
je od 16,00 do 24,00 sata.          
 
4. Vijećnik Rudolf Ivković dao je opasku u vezi računa za catering, te je postavio sljedeća 
pitanja: 
- Na Kaštelu je izgrađena kuća s četiri stana i prazni su. Gdje je kompletna dokumentacija za 
tu kuću na Kaštelu? Tko je to radio i na koji način? Da li je bio raspisan natječaj i ako je koje 
su se sve tvrtke javile? 
  Odgovor je dao Daniel Kljaić, direktor Lošinj usluga – odlukom Gradskog vijeća poduzeće je 
dokapitalizirano. Postoji vrijednost te ruševne nekretnine koja je bila procijenjena od strane 
službenog procjenitelja, tako da je to ušlo u službene knjige, milim da je bilo oko 60.000,00 €. 
Nakon 6 – 7 godina uspjeli smo dobiti građevinsku dozvolu za rekonstrukciju 4 stana. Moja 
procjena je bila da ne idemo sami u izgradnju tog objekta, nego kroz zajedničko ulaganje Lošinj 
usluga i partnera kroz javni natječaj, poziv da dobijemo najkvalitetniju i najbolju ponudu da taj 
projekt dovršimo, jer je isticala građevinska dozvola i bili smo u problemu s rokovima. 
Vrijednost koju je Lošinj usluge uložio nakon dokapitalizacije iznosila je 170.000,00 kn za 
razliku uplate komunalnog i vodnog doprinosa, geodezije i još nekih računa. Išli smo na javni 
poziv u kojem smo rekli da gradskom poduzeću Lošinj usluge u 100% vlasništvu Grada ostane 
od četiri stana jedan stan i da početna cijena u natječaju u varijabilnom djelu bude minimalni  
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iznos koliko smo uložili u taj projekt. Uložili smo 170.000,00 kn. Bile su dvije ponude i dobili 
smo 505.000,00 kn jedan stan. Kada se sve zbroji i oduzme mislim da smo dobili puno više i 
da smo oplemenili tu ruševinu koja je bila ruglo grada, problem grada.  
  Rudolf Ivković – zgrada je izgrađena u manjim gabaritima. Nekome se pogodovalo da se 
smanji ta zgrada, zato što je taj koji je na susjednoj zgradi napravio bespravni prozor to 
uvjetovao. Ako postoji ta dokumentacija, zašto mi kao vijećnici nemamo tu dokumentaciju? 
Zašto taj stan nije useljen?  
  Daniel Kljaić – što se tiče dokumentacije, vrijednosti, procjene, ako je Gradsko vijeće 
dokapitaliziralo poduzeće, dakle dokumentacija je bila na uvidu 2010. ili 2011. godine. Dostavit 
ćemo kompletnu dokumentaciju. Što se tiče gabarita, zahtijevao sam da bude maksimalna 
izgrađenost, projektant je to nacrtao, ali Županijski ured za graditeljstvo nam je odbio dvije 
terase iz razloga što konzervatori nisu dozvolili. Iz tog razloga je izmijenjen projekt i iskorištena 
je maksimalna izgrađenost objekta. 
 
- Kada će se raspisati izbori za Mjesni odbor Ćunski? 
  Odgovor je dala Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – odluka o 
raspisivanju izbora za članove VMO Ćunski bit će na sljedećoj sjednici. 
 
Vijećnici Ivan Fabijanić, Anto Nedić i Željko Jović javili su se u vezi povrede Poslovnika. 
 
5. Predsjednik Dubravko Devčić postavio je sljedeće pitanje: 
- Kako je moguće da kuće koje nisu legalizirane, bespravno izgrađene dobivaju kućne brojeve? 
Tko može dati kućni broj, a kuća nije legalizirane, niti ima građevinsku dozvolu, niti uporabnu 
dozvolu, a dobije kućni broj? Molim pismeni odgovor od nadležnih kako je to moguće. 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – kućne brojeve izdaje katastar, ali ćemo postaviti 
i pitanje koji su uvjeti i kriteriji koji se moraju osigurati ne bi li se dobio kućni broj. 
  
 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Anto Nedić pročitao je Zapisnik 
o radu istog. 
 
 
RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA 
 
Ad 1.) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. 
godinu 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka 
za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte. 
 U raspravi su sudjelovali Mario Franković, Rudolf Ivković, Anto Nedić, Ivka Matošević. 

 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  
Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu. 

 Sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu. 
 
Ad 2.) Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu 

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka 
za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte. 
 U raspravi su sudjelovali Rudolf Ivković, Ivka Matošević, Mario Franković, Elvis 
Živković, Anto Nedić. 

Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog 
Lošinja za 2022. godinu. 

Sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna 
Grada Malog Lošinja za 2022. godinu. 
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Ad 3.) Prijedlog Odluke o II. 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 II. izmjeni i dopuni Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu. 
 Sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu. 
 
Ad 4.) Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. 
godinu 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za 
urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. 

U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 Sa 7 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog I. 
izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
Ad 5.) Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. 
godinu  

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za 
urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. 

U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2022. godinu.  

Sa 7 glasova i 3 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog I. izmjene i dopune Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
Ad 6.) Prijedlog Izmjena i dopuna 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 nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o zaduženju Grada 
Malog Lošinja za refinanciranje dugoročnog kredita. 
 Sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o 
zaduženju Grada Malog Lošinja za refinanciranje dugoročnog kredita. 
 
Ad 7.) Prijedlog Programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Malog Lošinja za 
razdoblje 2022. – 2023. godine  

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, Anto Nedić.  
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Programa mjera poticanja poduzetništva na 
području Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022. – 2023. godine. 
 Sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Programa mjera poticanja 
poduzetništva na području Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022. – 2023. godine. 
 
Ad 8.) Prijedlog Odluke o dokapitalizaciji društva Lošinj usluge d.o.o. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
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 U raspravi su sudjelovali Rudolf Ivković, Marina Žunić, Željko Jović, Anto Nedić, 
Marijana Dragoslavić, Elvis Živković, Ana Kučić. 

Na Prijedlog Odluke, predlagatelj je podnio usmeni amandman koji je postao sastavni 
dio Odluke. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o dokapitalizaciji društva Lošinj usluge 
d.o.o. 
 Sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o dokapitalizaciji 
društva Lošinj usluge d.o.o. 
  
Ad 9.) Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu (1.1.2022. – 
30.6.2022.) 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa ana Kučić, gradonačelnica. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao.  

Budući da se o izvješću ne glasa, vijećnici su Polugodišnje izvješće o provedbi 
programa za 2022. godinu (1.1.2022 – 30.6.2022.) primili na znanje. 
 
 
 
Dovršeno u 17,00 sati. 
 
 
Zapisnik vodila:              Predsjednik:  
Marijaluiza Perković              Dubravko Devčić, dr.med.vet. 
  

 


