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UVOD 

Gradonačelnik obavlja poslove koji proizlaze iz nadležnosti gradonačelnika kao 

izvršnog tijela, propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te drugim 

zakonima i pod zakonskim propisima i aktima Grada Malog Lošinja.  

Poslovi i aktivnosti iz ovog Izvješća realizirani su u vremenskom razdoblju od 01. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine i to kroz djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela, te pripadajućih 

Odsjeka. 

 

Navedeni Odsjeci su: 

• Ured gradonačelnika 

• Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom 

• Odsjek za pravne, kadrovske poslove i samoupravu 

• Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte 

 

 

I.IZVJEŠĆE O DONESENIM ZAKLJUČCIMA I ODLUKAMA GRADONAČELNICE 

OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE 

- U izvještajnom razdoblju prema pripremljenim prijedlozima Gradonačelnica donijela je 

ukupno 81 zaključak i odluku: 

 

1. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Ivanom Marinculićem, Nerezine, sklopiti ugovor o zakupu 

gradskog zemljišta k.č.br. 10/7, k.o. Nerezine, u svrhu uređenja zelenila; 

2. Odluka kojom se Sabljak Zdravku, Mali Lošinj, daje suglasnost na legalizaciju pomoćnog     

objekta sagrađenog na dijelu č.zem. 2159/1 k.o. Nerezine; 

3. Odluka kojom se trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres,     

odobrava pravo služnosti za komunalnu infrastrukturu na zemljištu u vlasništvu Grada i to     k.č. 

8933, k.o. Mali Lošinj, u svrhu izgradnje mreže kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali     

Lošinj područje Čikat; 

4. Odluka kojom se Nitschke Molan Nadi, Njemačka, daje suglasnost na utvrđenje građevne     

čestice na dijelu k.č.br. 1895, k.o. Mali Lošinj – grad; 

5. Odluka kojom se Darku i Marijanki Pavičić, Mali Lošinj, daje suglasnost na ishođenje     

rješenja o izvedenom stanju za objekt sagrađen na k.č.br. 3081 i 3082 k.o. Mali Lošinj –     grad;  

5. Odluka kojom se Unielektro instalacije d.o.o., Mali Lošinj daje suglasnost na legalizaciju     

građevine sagrađene na dijelu č.zem. 4923, k.o. Mali Lošinj; 



7. Odluka kojom se Kersulić Otaviu, Mali Lošinj, daje suglasnost na legalizaciju pomoćnog     

objekta sagrađenog na dijelu k.č.br. 1072/4, k.o. Mali Lošinj – grad; 

8. Zaključak o donošenju III. izmjena i dopuna Plana nabave Grada Malog Lošinja za 2021.     

godinu; 

9. Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Malog Lošinja koje provode organizacije civilnog 

društva za 2022. godinu; 

10. Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja za 2022. godinu; 

11. Zaključak kojim se potvrđuje imenovanje Aleksandra Lončara, Susak, za Zapovjednika      

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Susak; 

12. Zaključak kojim se utvrđuje visina pomoći roditeljima za opremu novorođenog djeteta u       

2022. godini; 

13. Zaključak kojim se donosi Plan nabave za 2022. godinu; 

14. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe       

Grada Malog Lošinja, te se dostavlja Gradskom vijeću na nadležno postupanje; 

15. Zaključak kojim se u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na uređenju       

fasade i sanaciji terasa i odvodnja na stambenim zgradama u Nerezinama, odobrava       

upućivanje poziva na dostavu ponude samo jednom gospodarskom subjektu; 

16. Zaključak kojim se u postupku jednostavne nabave za uslugu savjetovanja za razvoj         

projekata i kandidiranje projekata za bespovratna sredstva, odobrava upućivanje poziva na 

dostavu ponude samo jednom gospodarskom subjektu; 

17. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje       

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika i članova radnih       

tijela Gradskog vijeća; 

18. Odluka kojom se prihvaća procjena prometne vrijednosti nekretnine za č.zem. 750/13 k.o.       

Nerezine i da će se raspisati javni natječaj za prodaju; 

19. Odluka kojom se prihvaća procjena prometne vrijednosti nekretnine za č.zem. 222 k.o.       

Ćunski i da će se raspisati javni natječaj za prodaju; 

20. Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća       

mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja te se dostavlja Gradskom vijeću na       

nadležno postupanje; 

21. Zaključak kojim se prihvaća ponuda Wildcro d.o.o. Osijek, za izradu Programa zaštite       

divljači za Grad Mali Lošinj; 

22. Zaključak kojim se prihvaća sufinanciranje projekta „Prvi koraci u prometu“ za učenike 

prvih razreda osnovne škole Primorsko-goranske županije; 

23. Zaključak kojim Grad Mali Lošinj podržava organizaciju i sufinanciranje programa       

edukacije i osposobljavanja stanovništva putem Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj; 



24. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju nekretnine č.zem. 762/5, k.o.       

Nerezine; 

25. Zaključak kojim se u postupku jednostavne nabave za konzultantske usluge za geodetske       

poslove, odobrava upućivanje poziva na dostavu ponude samo jednom gospodarskom       

subjektu; 

26. Zaključak kojim se u postupku jednostavne nabave za obavljanje poslova hvatanja i       

zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja te prikupljanje i zbrinjavanje lešina i       

nusproizvoda životinjskog podrijetla s javnih površina na području Grada Malog Lošinja za       

razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022. godine, odobrava upućivanje poziva na dostavu       

ponude samo jednom gospodarskom subjektu; 

27. Zaključak kojim se u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge nastavka ažuriranja       

i unosa baze podataka putem postojećeg sustava za upravljanje prostorom po zajedničkim       

nazivom ATLAS 14 – drugi dio područja naselja Nerezine, odobrava upućivanje poziva na       

dostavu ponude samo jednom gospodarskom subjektu;  

28. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za administrativnu provjeru propisanih       

uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata/manifestacija od interesa za       

opće dobro Grada Mali Lošinj u 2022. godini koje provode organizacije civilnog društva; 

29. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine č.zem. 222, k.o.       

Ćunski; 

30. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine č.zem. 750/13, k.o.      

Nerezine; 

31. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj; 

32. Zaključak kojim se prihvaća ponuda za financiranje troškova projekta „Loger – Nerezinac“ 

i ostalih troškova održavanja; 

33. Odluka o imenovanju novog sastava članova Koordinacijskog odbora „Grad Mali Lošinj –       

Grad prijatelj djece“; 

34. Zaključak kojim se u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na uređenju       

parkirališta u Nerezinama, odobrava upućivanje poziva na dostavu ponude samo jednom       

gospodarskom subjektu;  

35. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti       

Zakona o vodnim uslugama s Ustavom te se prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje; 

36. Zaključak kojim se utvrđuje Plan 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; 

37. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje       

prijedlog Odluke o odricanju prava prvokupa dva etažna prostora koji se nalaze u zgradi       

izgrađenoj na k.č.br. 1701 k.o. Mali Lošinj – grad; 



38. Zaključak kojim se prihvaća prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja i dostavlja se Gradskom vijeću na 

nadležno postupanje; 

39. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje       

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja       za 

2022. godinu; 

40. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje       

Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog       

Lošinja u 2022. godini; 

41. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje       

Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja; 

42. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje       

Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja za refinanciranje dugoročnog kredita; 

43. Zaključak kojim se prihvaća prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa  na području       

Grada Malog Lošinja za 2022. godinu, te se dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje; 

44. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Lucianom Benvin, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu 

za dio k.č.br. 806, k.o. Mali Lošinj – grad, u svrhu uređenja zelenila;  

45. Zaključak kojim se prihvaća zamolba Osnovne škole Maria Martinolića za financiranje       

troškova školskog obroka (marende) učenicima iz Ukrajine izbjegle iz ratom pogođenog       

područja; 

46. Zaključak kojim se prihvaća zamolba Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju za upis djece 

iz Ukrajine izbjegle iz ratom pogođenog područja; 

47. Zaključak da se Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu uputi na       

savjetovanje s javnošću; 

48. Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja, te se prosljeđuje Gradskom 

vijeću na razmatranje i usvajanje; 

49. Odluka o osnivanju Povjerenstva za prigovor na odluke o dodjeli financijskih sredstava,       

odnosno na provedbu natječajnog postupka, a vezano za Javni poziv za (su)financiranje       

programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Mali       Lošinj 

u 2022. godine koje provode organizacije civilnog društva;  

50. Zaključak kojim se prihvaća zamolba Dječjeg vrtića Cvrčak, odnosno odobrava se upis       

djece rane i predškolske dobi iz Ukrajine, izbjegle iz ratom pogođenog područja, te da       

prestaje važiti zaključak od 05.04.2022. godine, KLASA: 601-03/22-01/02, URBROJ:       

2213/01-01-22-3; 

51. Odluka o programima/projektima/manifestacijama kojima su odobrena financijska sredstva 

na temelju provedenog Javni poziv za (su)financiranje programa/projekata/manifestacija od 

interesa za opće dobro iz proračuna Grada Mali Lošinj u 2022. godine koje provode 

organizacije civilnog društva; 



52. Suglasnost koja se daje Matiji Basti, službeniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada       

Malog Lošinja, na korištenje roditeljskog dopusta; 

53. Zaključak kojim se prihvaća molba Nogometnog kluba „Lošinj“ da mu se osigura slobodan 

termin u sportskoj dvorani Bočac, radi održavanja humanitarnog turnira; 

54. Odluka kojom Grad Mali Lošinj daje svim zemljišnoknjižnim suvlasnicima višestambene       

zgrade sagrađene na k.č.br. 371, k.o. Mali Lošinj-grad, suglasnost na ishođenje Rješenja       o 

utvrđivanju građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog za uporabu predmetne zgrade; 

55. Odluka da će Grad Mali Lošinj i HEP-ODS d.o.o., Zagreb, sklopiti Ugovor o osnivanju 

prava služnosti nekretnine bez naknade, u svrhu polaganja, izgradnje, održavanja i korištenja       

infrastrukturne građevine 20 kV KB za TS 20/0,4 kV SMREČJE 2 na zemljišnoj čestici k.č.      

1518/2, k.o. Punta Križa;  

56. Zaključak da će Grad Mali Lošinj pružiti financijsku podršku za organiziranje maturalne       

zabave za Srednju školu Ambroza Haračića; 

57. Odluka kojom se stavlja izvan snage Odluka o davanju suglasnosti na utvrđenje građevne       

čestice na k.č.br. 2405 i dijelu k.č.br. 2402 k.o. Mali Lošinj-grad; 

58. Odluka kojom se trg. Društvu vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres odobrava       

pravo služnosti za komunalnu infrastrukturu na nekretnini pod upravljanjem Grada Malog       

Lošinja, i to k.č.br. 3673 k.o. Mali Lošinj-grad; 

59. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Pavačić Sonjom iz Baške, sklopiti kupoprodajni ugovor 

za k.č.br. 2655, k.o. Mali Lošinj-grad;  

60. Odluka da će Grad Mali Lošinj raspisati javni natječaj  za prodaju k.č.br. 2509 i k.č.br. 

2511, obje k.o. Mali Lošinj-grad; 

61. Odluka kojom se prihvaća prijedlog za prodaju nekretnine k.č. 2510 k.o. Mali Lošinj-grad 

i  upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnine; 

62. Zaključak kojim se prihvaća molba Društva za sportsku rekreaciju Sportart, o ustupanju       

sportske dvorane Bočac na korištenje; 

63. Zaključak kojim se prihvaća molba Jadranka turizam d.o.o. o ustupanju sportske dvorane       

Bočac na korištenje; 

64. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Martinko Željkom iz Zagreba, sklopiti ugovor o zakupu       

zemljišta pod oznakom č.zem. 10818/9 k.o. Mali Lošinj, za uređenje zelenila; 

65. Odluka kojom se prihvaća prijedlog stranaka Anita i Sebastian Ahnefeld iz Njemačke, za       

izmjenu Odluke o davanju suglasnosti Grada na utvrđivanje građevinske parcele, odnosno       

ishođenje dokumenata prostornog uređenja na k.č.br. 671/1 i 673/1, k.o. Mali Lošinj-grad; 

66. Zaključak kojim se prihvaća prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu 

Malom Lošinju te se dostavlja Gradskom vijeću na nadležno postupanje; 

67. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje       

prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu; 



68. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje       

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu; 

69. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje       

Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za nezakonito       

izgrađene zgrade u 2021. godini; 

70. Zaključak kojim se utvrđuje i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje       

Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja; 

71. Odluka kojom se daje Pučkom otvorenom učilištu Mali Lošinj suglasnost za upravljanjem 

i održavanjem lifta – vertikalno podizne rampe za osobe s invaliditetom; 

72. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Vitom Golubović, Mali Lošinj, sklopiti ugovor o zakupu 

za dio k.č.br. 807/2, k.o. Mali Lošinj-grad, u svrhu uređenja zelenila i parkirališnih mjesta; 

73. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Marija – Magdalenom Njegovan, Mali Lošinj, sklopiti       

ugovor o zakupu za dio k.č.br. 807/2, k.o. Mali Lošinj – grad, u svrhu uređenja zelenila i       

parkirališnih mjesta; 

74. Odluka da će Grad Mali Lošinj i Dragutin Gašparić, Zagreb, sklopiti ugovor o zakupu       

gradskog zemljišta k.č.br. 2192/12, k.o. Veli Lošinj, radi uređenja zelene površine; 

75. Zaključak kojim se prihvaća molba Ženskog rukometnog kluba „Mali Lošinj“ za osiguranje 

slobodnog termina u sportskoj dvorani Bočac radi održavanja turnira; 

76. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja nakon provedenog javnog natječaja za       

prodaju nekretnina k.č.br. 2509 i k.č.br. 2511, k.o. Mali Lošinj-grad; 

77. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja nakon provedenog javnog natječaja za       

prodaju nekretnina u k.o. Nerezine i k.o. Ćunski;  

78. Odluka da će Grad Mali Lošinj s Ivanom Šeparović, Veli Lošinj, sklopiti aneks ugovora o       

zakupu zemljišta u gradskom vlasništvu č.zem. 2181/1 k.o. Veli Lošinj, u svrhu uređenja       

zelenila i okoliša; 

79. Odluka da se prihvaća prijedlog Atletskog kluba Lošinj za sufinanciranjem sportske       

manifestacije „11. Lošinjski polumaraton“; 

80. Zaključak da će Grad Mali Lošinj sklopiti Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost       

predškolskog odgoja i obrazovanja RH za Grad Mali Lošinj; 

81. Zaključak kojim se prihvaća zahtjev Puhačkog orkestra „Josip Kašman“ za sufinanciranje       

dijela troškova za 14. Međunarodni festival puhačkih orkestara. 

 

II. IZVJEŠĆE O ODRŽANIM SJEDNICAMA GRADSKOG VIJEĆA OD 01. 

SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE 

- Održano je 5 sjednica Gradskog vijeća te je razmatrano 45 točaka dnevnog reda: 

1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na     

području Grada Malog Lošinja; 



2. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove  Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj; 

3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području     Grada 

Malog Lošinja; 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika i članova radnih     

tijela Gradskog vijeća; 

5. Prijedlog Izjave; 

6. Prijedlog Odluke o pokretanju zahtjeva za ocjenu ustavnosti članka 91. Zakona o vodnim     

uslugama (NN broj 66/19); 

7. Prijedlog Odluke o upućivanju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske za izmjenom Uredbe o     

uslužnim područjima (NN broj 147/21);  

8. Prijedlog Odluke o zabrani poduzimanja pravnih radnji pripajanja TD Vodoopskrba i        

odvodnja Cres Lošinj d.o.o. TD Ponikve voda d.o.o.; 

9. Prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da je pokrenut postupak za ocjenu suglasnosti Zakona     

o vodnim uslugama s Ustavom; 

10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne       

postrojbe Grada Malog Lošinja; 

11. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog       

Lošinja u 2022. godini; 

12. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja za refinanciranje dugoročnog kredita; 

13. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja; 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja 

za 2022. godinu; 

15. 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; 

 

16. 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; 

 

17. Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja za 2022.  

      godinu; 

18. Prijedlog Odluke o odricanju prava prvokupa; 

19. Izvješće o radu davatelja javne usluge na području Grada Malog Lošinja  za 2021. godinu;  



 

20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Malog Lošinja; 

21. Izvješće o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31.       

prosinca 2021. godine; 

22. Izvješće o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do       

31. prosinca 2021. godine; 

23. Izvješće o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.       

godine; 

24. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj, za razdoblje od 01. srpnja       

do 31. prosinca 2021. godine; 

25. Izvješće o radu Lošinjskog muzeja, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.       

godine; 

26. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. 

godine;  

27. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca       

2021. godine; 

28. Izvješće o radu Turističke zajednice, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.       

godine;  

29. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine; 

30. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu; 

31. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu; 

32. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za nezakonito       

izgrađene zgrade u 2021. godini; 

33. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.       

godinu; 

34. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.       

godinu; 

35. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja;  

36. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu; 

 

37. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Malog Lošinja; 

38. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka       

(SECAP) za Grad Mali Lošinj; 



39. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih 

poslova; 

40. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge javne tržnice       

na malo – ribarnica; 

41. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne       

usluge ukopa pokojnika unutar groblja na  području Grada Malog Lošinja; 

42. 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; 

43. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Malom Lošinju; 

44. Izvješće o radu Elektro-vode d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.       

godine;  

 

45. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.       

godine. 

 

III. IZVJEŠĆE O RADU ODBORA, KOMISIJA I SAVJETA OD 01. SIJEČNJA DO 

30. LIPNJA 2022. GODINE 

 

Odbor za statutarno pravna pitanja održao je tri sjednice (27. siječnja, 11. i 29. ožujka, 11.  

travnja, 23. svibnja 2022. godine). 

Savjet za sport održao je jednu sjednicu (12. veljače 2022. godine). 

Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada 

održala je jednu sjednicu (16. veljače 2022. godine). 

Povjerenstvo za davanje na korištenje javne površine održalo je dvije sjednice (05. 

svibnja, 10. lipnja 2022. godine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PROJEKTI GRADA MALOG LOŠINJA 

 

A)VISOKOGRADNJA 

1.1. Analiza stanogradnje na području Grada - dovršeno geodetsko snimanje parcela, 

urbanistička identifikacija i procjena zemljišta, priprema za javne pozive i početak realizacije 

raznih modela izgradnje. Ugovaranje glavnih projekata i geodezije za dvije zgrade na 

Zagazinjinama, pored parkirališta, zgrada od 5 stambenih jedinica  i zgrada od 9 stambenih 

jedinica. 

1.2. Glavni projekt zgr. 437 u Malom Lošinju, dvije stambene jedinice, u postupku ishođenja 

građevinske dozvole. 

1.3. Uređenje 6 stanova u  Nerezinama 13/1, Matka Laginje za potrebe riješavanja kadrova 

nužnih za funkcioniranje službi Grada. Stanovi (manje garsonjere) su dovršeni. 

1.4. Dječji vrtić Žižula, priprema dokumentacije s objavom javne nabave za uređenje vanjskog 

dječjeg igrališta, odnosno dobava i postava  igrala, odabran izvođač Kova d.o.o., te po 

određivanju dinamike isporuke odabir izvođača za građevinske radove, a sve nastavno na 

izrađene glavne projekte sanacije dječjeg vrtića Žižula, sa zamjenom grijanja i uređenjem 

okoliša. 

1.5. Idejno rješenje Muzeja pomorstva prihvaćeno i ugovaranje idejnog projekta za nastavak 

radova na uređenju građevine, danas roh-bau, sve do ishođenja uporabne dozvole. 

1.6. Kino Veli Lošinj, izrada  troškovnika za zamjenu krovišta, posao ugovoren putem javne 

nabave. Izrada projekta za dio unutarnju izolaciju i električnih radova, odnosno nastavak 

unutarnjeg uređenja. 

1.7. Izvedba septičke jame za potrebe MO Ustrine, te priključenje postojećih sanitarija. 

1.8. Izrada troškovnika sa procjenom radova na tri poslovna prostora u vlasništvu Grada, 

mogućnost izvođenja se prolongirala zbog turističke sezone na jesen. 

1.9. Sortirnica - izvođenje građevinskih radova ( obrađeno posebno) 

1.10. Izvedena sanacija krova u igraonici u Ćunskom, prostor MO Ćunski 

 

 

2.NISKOGRADNJA 

Koordinacije, sastanci i smjernice na projektima 

2.1. CESTA U PODUZETNIČKOJ ZONI- glavni projekti za dvije faze, zastoj zbog žalbe u 

DGU. 

2.2.IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - CESTA STAMBENA ZONA-

KALVARIJA 

Izrađen je idejni projekt  dio prometnice „G“ i priključne prometnice „F“ sa raskrižjem na 

županijskoj cesti Ž5159 te komunalnom infrastrukturom u naselju Kalvarija u Malom Lošinju. 



Izrada glavnih projekata, faza 3. predata na gradjevinsku dozvolu. Ostale faze u zastoju zbog 

žalbe u DGU. 

2.3 . REKONSTRUKCIJA CESTE D-100, DIONICA KOVČANJE-POLJANA  

Obzirom da se na tom potezu ishode dokumenti izvođenja sanitarne odvodnje, pokazalo se 

potrebnim obnoviti magistralni cjevovod (nosilac komunalno društvo), proširiti postojeću 

državnu cestu sa rijšavanjem oborinske odvodnje, izgradnjom biciklističke staze, nogostupa i 

javne rasvjete. Koordinirani sastanci svih projektanata. Ugovoreni idejni projekti i način 

ishođenja građ. dozvola.Elaborat poslan na posebne uvjete. Izrađen idejni projekt, no zbog 

Ocjene o potrebi procjene na utjecaj na okoliš ( izgradnja zida na pom.dobru duža od 50 m) 

proveden je postupak. Dobiveno rješenje ministarstva. Rad na evidentiranju 10 čestica za 

provedbu postojeće ceste nužne za dobivanje dkp za daljnju proceduru. Izvršen postupak 

evidentiranja postojeće ceste od strane Hrvatskih cesta. U tijeku provedba evidentiranja 

pomorskog dobra. Projekt predan za ishođenje lokacijske dozvole, evidentira se pomorsko 

dobro. 

2.4. NOGOSTUP NA DC 100 - na dionici Ćunski- Kovčanje izrađeni glavni projekti i ishođene 

dvije građevinske dozvole, sklopljen Sporazum sa HC za objavu javne nabave. 

2.5. NOGOSTUP SUNČANA UVALA – ROTOR - izrađen glavni projekt i ishođena je 

građevinska dozvola. 

2.6. CESTA BISKUPIJA 

Nakon dobivanja Rješenja da je nužno ponoviti postupak izdavanja lokacijske dozvole zu 

izradu novog projekta, pokrenut je postupak, izrađen je projekt koji je upućen na posebne uvjete 

i lokacijsku dozvolu, dopuna projekta. Izrada glavnog projekta. 

2.7. ŠETNICA NA SUSKU- do uvale Bok 

Nakon izrade idejnog rješenja, poslan je leaborat na posebne uvjete. Završen je glavni projekt 

staze, u svemu prema uvjetima Konzervatorskog odjela. Rad na provedbi el. pomorskog dobra. 

Projekt je bio zaustavljen zbog evidentiranja pomorskog dobra od strane, to je dovršeno i 

procedura je nastavljena. 

2.8. CESTA NA BOČACU - izrađena geodezija i glavni projekt i predano na građevinsku 

dozvolu, geodetski projekt na potpisu u RH, rješavanje pravnog temelja sa RH. 

2.9. PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE ARTATORE - izrada projekta ceste i davanje 

uvjeta za završetak na projektu aglomeracije. 

2.10. CESTA- prilaz luci nautičkog turizma na Velopinu, ugovoreni projekti 

2.11. REKONSTRUKCIJA CESTE CONRAD CLARA - ugovoreni projekti 

2.12. PROJEKT BICIKLISTIČKIH STAZA od Borika prema Rovenskoj, idejno rješenje, 

idejni i izrada glavnog projekta, predano na mišljenje u nadležni ured zbog realizacije. Zbog 

sufinanciranja se očekuje izmjena projekta. 

2.13. CESTA NA MALINU - u tijeku izmjena dokumentacije za fazno izvođenje, te za dio 

investicije koju bi financirale HC zbog novog raskršća, u tijeku je i izrada troškovnika i uvjeti 



za izvođenje pripremnih radova na uklanjanju drveća i raslinja uz poštivanje uvjeta HC, 

privremenog projekta zbog osiguranja privoza na državnu cestu. 

 

3. PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE 

Koordinacije na projektu za zamjenu rasvjetnih tijela. Predato na posebne uvjete. Izvršen zadnji 

dogovor sa Ministarstvom kulture. Ishođene sve potvrde na glavni projekt, troškovnik revidiran 

od neovisnih konzultanata, provođenje javne nabave. 

 

4. SORTIRNICA 

Preuzeta građevinska dozvola za izgradnju i opremanje sortirnice. Izvršen odabir izvođača koji 

je krajem 2021. uveden u posao. Ostvareno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša u iznosu cca 

10,6 milijuna kn za dodatno financiranje od 1,9 milijuna kn. Ugovoreni iznos radova za 

građenje i opremanje iznosi 17 milijuna kuna. Preostali iznos se financira iz kredita. 

U razdoblju izvješća je izvedena građevina. Preostaje opremanje, spajanje na el. mrežu i 

dovršetak investicije. 

 

5. OSTALI PROJEKTI 

KOORDINACIJE 

 

1. VIOCL - Vodoopskrba i odvodnja Cres –Lošinj - aglomeracije, vodoopskrba i odvodnja 

Unije I faza. 

Usklađuju je i koordiniraju projekti anglomeracija Mali Lošinj i Nerezine, sa Hrvatskim 

cestama, ŽUC-om i Hrvatskim vodama i načinu projektiranja i izvođenja radova., kao nastavak 

na aglomeracije. Početak radova, usklađivanje dinamike. 

2.CESTA OSOR –NEREZINE 

Sklopljen Sporazum sa HC, HEP-om ODS, Vodopskrbom i odvodnjom Cres Lošinj d.o.o. 

Izvođenje građevinskih radova, sklapanje dodataka Sporazuma i Sporazuma za arheološke 

radove. Izvođač arheoloških  radova u dužini 432 m cca 4000m2  je izvršio prethodne radnje. 

Cesta afaltirana za promet u punoj dionici. Radovi na nogostupu se izvode, a nastavak radova 

na cesti u jesen. Rok dovršetka radova je prosinac 2022. g. 

3.CESTA VELI LOŠINJ-MALI LOŠINJ 

Rekonstrukcija ceste je podijeljena na tri faze i to : izvedba rotora ( ishođena građevinska 

dozvola) izvedba ceste od Valdarki do ulaza u hotel Punta ( ishođena građevinska dozvola) faza 

od hotela Punta do Lječilišta u postupku ishođenja građevinske dozvole.  HC uvrstile projekt u 

financijske planove za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za II. fazu i objavu javne nabave 

za prve dvije faze za izvođenje radova. Javna nabava planirana u zadnjem kvartalu 2022.g. 



Zbog usklađenja sa radovima na aglomeraciji Veli Lošinj i problema postojećeg vodovoda i 

izvedbe novog od strane komunalnog društva, radovi se izvode u 2023.g. i 2024.g. 

4. HRVATSKE CESTE - suradnja na prometnim elaboratima u Nerezinama i Veloselskoj 

(područje Klarić, Privlaka, Malin i Sv. Martin), ishođeni uvjeti za postupanje, zaobilaznica u 

Ministarstvu na odobrenju. Izveden pješački prijelaz na Privlaci. 

5. Županijska uprava za ceste (ŽUC- suradnja na projektiranju ulazne ceste za Artatore zbog 

sanacije) pripremljeni troškovnici i način financiranja. Provedena nabava dva piuta i izvođenje 

radova u jesen. Grad sufinancira radove. 

6. ŽUC - suradnja na definiranju projektnog zadatka za projektiranje ceste Osor - Punta Križa, 

dio ceste od Matalde do Punta Križe predan na posebne uvjete. 

7. ŽUC - suradnja na definiranju prometnih rješenja uz županijske ceste, nogostup kod Manore, 

Nerezine. 

8. Županijska lučka uprava Mali Lošinj – projekti Vele rive 

9. Zavod za prostorno uređenje PGŽ- zajednički projekt izgradnje SE Ustrine (Studija utjecaja 

na ekološku mrežu), 

10. Ministarstvo gospodarstva i zaštite okoliša- praćenje i komentari Studije utjecaja na okoliš 

za projekt izgradnje kombiniranog golf igrališta na Mataldi i Studije utjecaja na okoliš marine 

Velopin. 

11. PGŽ: tim Unije – na projektu Unije samoodrživi otok koji uključuje poljoprivredu, vodovod 

i odvodnju, letjelište i pristanište i biciklističke staze, fotonaponsku elektranu od 1 Mw. 

Ostvareni ciljevi: izgradnja desalinizatora, izrađeni projekti vodoopskrbe i odvodnje, izgrađen 

desalinizator i I. faza vodoopskrbe i odvodnje. Pripremljen troškovnik za manju fazu uz 

sufinanciranje Grada i kandidiranje na PGŽ. 

HEP ODS preuzeo izradu glavnog projekta postojenja i baterije. Prezenirano građanstvu.  

12. Hrvatske vode- koordinacija za nastavak sanacije vododerine na Susku (Gornje selo) 

13. HT- izvođenje mreže za poboljšanje internetskih i telefonskih veza u naselju Mali Lošinj 

14. HEP- projektiranje TS Kandija, TS Kalvarija i izvođenje radova na mreži elektroopskrbe 

(koordinacije, uvjeti i suglasnosti) 

 

Ostale investicije , održavanje i koordinacije: 

Obilazak lokacija Susak- oštećenje puta  u gornjem selu, klizište sa izradom rješenja, izrada 

projekta i izvođenje radova. 

Priprema rješenja za sanaciju staze na pomorskom dobru u Nerezinama. Radovi izvedeni, dio 

sredstava sufinanciran od strane nadležnog ministarstava; izrada glavnog projekta za sanaciju 

parkirališta u Nerezinama. Parkiralište sanirano, vrijednost radova 440 tisuća kuna.  

 



Izrada dokumenata: 

Isplativost investicija u javnoj nabavi  

Izrada dokumenata realizacije Programa gradnje i Programa održavanja u 2022.g. prema ZKG,  

Izrada dokumenata zaštite od požara za 2022.g. Koordiniranje projekta za obnovu vatrogasnih 

puteva na Unijama. 

Izgrada dokumenata prema ZOGO, koordinacija za Opće uvjete pružanja komunalnih usluga 

Izmjena Odluke o komunalnom redu. 

 

Prostorno planiranje: 

VII Izmjene PPUGML; izrada  nacrta prijedloga plana za JR sa razmatranjem prijedloga, 

ishođene podloge od Ministrstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma. 

II Izmjena i dopuna UPU Mali Lošinj - u tijeku izrada nacrta prijedloga plana za JR 

UPU 6- nacrt prijedloga plana vraćen na drugu doradu 

Krajobrazna studija Čikata i šireg obuhvata- usvojena od strane nadležnog Konzervatorskog 

odjela 

Izmjena UPU Čikat- nacrt u izradi 

UPU Sunčana uvala- nacrt u izradi 

II Izmjena i dopuna UPU Veli Lošinj , ishođeni uvjeti javnopravnih tijela 

( Planovi nižeg reda su djelomično vezani za donošenje VII Izmjena PPUGML većinom zbog 

ukidanja DPU i mogućnosti smještaja sezonskih radnika, jednih od ciljeva pojedinih odluka) 

Odluka o izmjena UPU Poljana- donesena 

 

V. EU PROJEKTI 

1. Izgradnja i opremanje sortirnice kalvarija – praćenje i provedba projekta 

2. Energetska tranzicija – suradnja sa ostalim dionicima projekta energetske tranzicije 

otočja Cres-Lošinj. Aktivno sudjelovanje u procesima zacrtanim u agendi energetske 

tranzicije 

3. INSOLCARPARK – projekt ekonomske studije o izvedbi solarne elektrane na području 

javnog parkinga na obali u suradnji sa Lošinj Uslugama i OTRA-om 

4. LAG Kvarnerski otoci – praćenje i provedba projekta „Rekonstrukcija krovišta 

društvenog doma Veli Lošinj“ 

5. Prijava projekta „Dječji vrtić – modularni Mali Lošinj“ na 1. poziv od MZO-a Izgradnja 

, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova – 1. poziv  



6. Provedba projekta CLINEMI u suradnji sa JLS sa područja Cresa i Krka pod vodstvom 

OTRA-e. 

7. Prijava projekta „Otoci u moru znanja“ pod vodstvom udruge Plavi svijet 

8. Izrada pisma potpore za slijedeće projekte: BLUEDEAL, ICESEE, NESOI, OFFSET, 

TCEI 

9. Izrada 2. završnog izvješća nakon provedbe projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog 

dvorišta Kalvarija 

 

VI. OSTALI JAVNI NATJEČAJI ZA BESPOVRATNA SREDSTVA    

1. Ministarstvo kulture i medija – redovito sufinanciranje za Muzej Apoksiomena 

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

3. Ministarstvo kulture i medija – Osorski bedemi – provedba projekta 

4. MMPI – provedba projekta sanacije „Šetnjice i obalnog zida u Nerezinama“ 

5. MRRFEU Program razvoja otoka u 2022. – prijava  i provedba projekta 

„Rekonstrukcija i opremanje okoliša i igrališta u DV Žižula“ 

6. MRRFEU Program  NPOO– prijava izrade projektne dokumentacije za Vatrogasni 

dom; Stanogradnja; Dnevni boravak za starije osobe 

7. PGŽ JTI – prijava projekta „Uređenje i opremanje kupališne infrastrukture na 

Unijama“ 

8. MINTS –prijava projekta opremanja gradske sportske dvorane Mali Lošinj 

9. FZOEU – provedba izrade SECAP-a  

10. FZOEU – prijava projekta SE OŠ Ilovik na natječaj energetske učinkovitosti 

11. FZOEU -  odobrena dodatna sredstva za realizaciju EU projekta Izgradnja i 

opremanje sortirnice Kalvarija. 

 

Priprema budućih projekata 

1. Ispunjavanje anketnih upitnika prema PGŽ, MRRFEU i ostalim institucijama 

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

3. Provedba projekta u suradnji sa RRA PGŽ i OTRA-om za Plan razvoja cresko 

lošinjskog područja 



4. Suradnja sa Energetskim institutom Hrvoje Požar na izradi SECAP-a, prikupljanje 

osnovnih podataka za dokumentaciju 

5. Tehnička i informatička pomoć za pripremu sastanaka u gradskoj vijećnici 

6. Prikupljanje osnovne dokumentacije za legalizaciju dijela DV Nešpula 

7. Pohađanje raznih webinara iz područja EU fondova 

8. Izrada prijedloga Odluka i ostale popratne dokumentacije za pojedine točke dnevnog 

reda Gradskog vijeća sukladno djelokrugu rada 

9. Sudjelovanje na raznim završnim konferencijama i radionicama vanjskih partnera na 

EU projektima 

 

 

 

VII. DRUŠTVENE DJELATNOSTI,  ŠKOLSTVO,  PREDŠKOLSKI ODGOJ 

Redovna koordinacija i komunikacija s ustanovama u kulturi i TZ Grada Malog Lošinja: 

Lošinjski muzej,  Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj, Pučko otvoreno učilište Mali 

Lošinj  te sa udrugama civilnog društva kroz planirane programske aktivnosti. 

 

VIII. ZDRAVSTVENI PROGRAM 

U okviru ovog programa sufinancirali su se programi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, 

dolasci liječnika-specijalista 1x mjesečno, nastavilo se sa sufinanciranjem kirurga i interniste u 

obliku posebnog mjesečnog dodatka na plaću, sufinanciranje medicinskih sestara na Susku i 

Unijama, te za sufinanciranje smještaja djelatnika na hitnoj. Sufinancirali su se troškovi 

stacionara, te Centar za hemodijalizu i dječja turistička ambulanta. 

  

IX. SOCIJALNI PROGRAM 

Cilj gradskih socijalnih mjera je smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti građana. U prvoj 

polovici 2022. godine provedene su slijedeće aktivnosti i zabilježeni sljedeći pokazatelji 

provedbe gradskih socijalnih mjera (subvencija gradske najamnine, subvencija najamnine u 

privatnom smještaju, subvencija komunalne naknade, subvencija troškova električne energije, 

subvencija troškova vode, subvencija troškova prehrane, subvencija troškova boravka u 

jaslicama/vrtiću, naknada za opremu novorođenčeta, subvencija troškova školske marende i 

jednokratne novčane pomoći,..). 

 

 

 

 



X. PRORAČUN 

           U prvom  polugodištu proračunske godine ostvareno je ukupno 33.2364.888,35  kn 

prihoda i primitaka, te je izvršeno ukupno 38.564.002,23 kn rashoda i izdataka. U odnosu na 

prvo polugodište 2021. godine ukupni prihodi i primici su veći za 18 %. 

 

XI. PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI GRADONAČELNICE 

Gradonačelnica kao predstavnica Grada inače sudjeluje u brojnim društvenim događajima, 

svečanim sjednicama i skupštinama udruga, kao i u svečanim obilježavanjima važnijih datuma. 

 

 

 

 


