
ZAPISNIK 
 
 s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 07. studenog 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 15,00 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 – 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, Alma Šeperović – tajnica Dječjeg vrtića Cvrčak, Daniel Kljaić – direktor  
 Lošinj usluga d.o.o., Mirko Kajkara – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada  
 Mali Lošinj, Zrinka Ettinger Starčić – ravnateljica Lošinjskog muzeja, Armida Vlašić – 
 ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice, Dalibor Cvitković – direktor turističke  
 zajednice Grada Malog Lošinja, te predstavnici medija. 
 
 
 Predsjednik gosp. Dubravko Devčić konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te otvara 
sjednicu. 

Predsjednik predlaže dnevni red. 
S 8 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se 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. Program 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;  
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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. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu 

odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Malog Lošinja;  
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada 

Malog Lošinja  k.č.br. 2909 - etažno vlasništvo (E-3);   
18. Prijedlog Odluke 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. Prijedlog Odluke o ukidanju javnog dobra na dijelu k.č.br. 9765/1 u k.o. Veli Lošinj; 
21. Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa Motorni brod "Kovren"; 
22. Prijedlog Odluke 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. 
 
  

Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog 
Lošinja. 
Vijećnik Željko Jović predlaže da se zapisnik dostavlja i u digitalnom obliku.  
Vijećnik Rudolf Ivković ima primjedbu na to da se nije u zapisniku napisalo imenom i 
prezimenom tko je kako glasao.  
 S 8 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ usvaja se Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Malog Lošinja. 

 
 

Vijećnička pitanja 
 
1. Vijećnik Mario Franković postavio je sljedeća pitanja: 
- Mogu li naše sugrađane uputiti da se za problem s napuštenim i izgubljenim životinjama 
obrate djelatniku veterinarske stanice, gdinu Devčiću? Molim da mi se dostavi cjelokupna 
dokumentacija o nabavi usluge „obavljanja poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i 
izgubljenih životinja, te prikupljanje i zbrinjavanje lešina i nus proizvoda životinjskog podrijetla 
s javnih površina na području Grada Malog Lošinja“ i ugovor. 
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – Imamo ugovor za zbrinjavanje. Životinje bi se trebale  
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zbrinjavati tako da bi ih trebali voziti u Lič i morali bi doći ljudi iz Rijeke da ih polove. To bi bio 
jako veliki iznos u proračunu, oko 100.000,00 kn više. Moramo ih držati 60 dana i hraniti, prije 
toga moramo ih liječiti, odnosno pregledati i cijepiti. To je izuzetno veliki trošak, a vezano je uz 
one ljude koji imaju životinje, pa ih poslije puste na javnu površinu i prepuste ih JLS. To nema 
veze s gdinom Devčićem. To je Veterinarska stanica Rijeka koja obavlja za cijelu Županiju taj 
posao. Gdin Devčić ima uklanjanje strvina s javnih površina, a pri čemu tu ne ulaze divlje 
svinje. To su dužni pokupiti lovci. Mi smo u postupku da dobijemo od Ministarstva i Policije 
dozvolu da se one odstrele ovdje, da ne stvaramo toliki trošak Gradu i da se te odstrele samo 
one koze i ovce koje se kreću kroz naselje, odnosno naseljena mjesta. U zadnjih par godina 
pojavili su se divlji, napušteni jarci i koze koje se spuštaju na državnu cestu, tu su nadležne 
Hrvatske ceste. Svi smo u jednom velikom problemu, zbog neodgovornih vlasnika tih životinja. 
Zakon je takav kakav je i rekao je ukoliko vlasnik to ne odradi, onda moraju jedinice lokalne 
samouprave. Znamo da predstavljaju opasnost u prometu. Vjerojatno ćemo to riješiti kroz 
dozvolu koju čekamo iz Ministarstva da bi nam lovci mogli to riješiti.   
  Mario Franković – Da li je u 162.500,00 kn uključeno zbrinjavanje divljih koza i ovca koje 
često vidimo na javnim površinama? 
  Dubravko Devčić – To nije obuhvaćeno s time. Prije same korone organizirano je hvatanje 
tih životinja od strane osoba ovdje, s tim da smo tražili dozvolu od inspektorata da to možemo 
obaviti. Inače te poslove može obaviti samo ovlaštena organizacija koja se bavi time. Dolazak 
ovlaštene organizacije iznosi 10 do 15.000,00 kn. Svaka životinja koja se uhvati mora se držati 
60 dana. Jedan dan košta oko 50 do 60,00 kn po životinje. Kada se prvi put uhvati mora se 
vaditi krv, zatim mora proći 6 mjeseci do drugog vađenja krvi. Prije toga se životinja ne smije 
usmrtiti, prodati, ne smije ići na klanje. U konačnici dolazimo do toga da se ona mora držati 6 
mjeseci. Ovdje smo imali problem od 50-tak koza. U prvoj akciji se od prilike uhvatilo oko 16-
17 glava. To smo organizirali uz odobrenje inspektorata. Osigurali smo čovjeka kojem će se 
te životinje ustupiti, obilježiti i biti pod nadzorom. to su bile enormne cifre kada smo izračunali, 
oko 1 do 2 milijuna kuna. 
Što se tiče pasa koji šetaju, tu surađujemo s komunalnim redarstvom. Obavijesti se gdje je 
pas, uhvati se, očita se čip, ako ga ima, obavijesti se vlasnik, kada dođe vlasnik pas mu se 
preda. Inače bi trebalo takve životinje odnijeti u Lič i nekoliko tisuća kuna svakom građaninu 
naplatiti. Trebalo bi svaku životinju koja se nalazi vani odnijeti u Lič i naplatiti. Do sada svih 
ovih godina niti jedna životinja nije otišla u Lič i da je bila na teret Grada Malog Lošinja ili da je 
troškove snosio vlasnik. Po Zakonu o dobrobiti životinja Grad plaća sterilizaciju, liječenje 
napuštenih mačaka i slično.       
 
- Zašto je došlo do situacije da nemamo više na području Grada Malog Lošinja medicinu rada 
i što Grad konkretno poduzima da se čim prije riješi taj problem? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Problem medicine rada već duže vrijeme „tinja“ 
na području našega Grada. Dobili smo informaciju da pravna osoba koja je vodila cjelokupni 
postupak da je odustala. Pokušali smo s tom tvrtkom naći neko alternativno rješenje koje bi 
možda značilo da u nekom obliku, nekoj formi nastavi svoje poslovanje na području Grada 
Malog Lošinja. Znamo što to znači za pravne osobe, odnosno za sve radnike i isto tako za 
mnoge sportske klubove koji moraju raditi liječničke preglede više puta godišnje. Što se tiče 
sportaša imali smo sastanak na kojem je bila članica Zajednice sportova PGŽ i obavijestila 
nas je da su oni što se tiče sportaša u dogovoru sa Županijom da se formira mobilni tim koji bi 
povremeno unutar mjesec dana, odnosno nekakvom dinamikom, obilazio sve jedinice lokalne 
samouprave s područja PGŽ. Bio bi financiran od strane PGŽ. Što se tiče ostalih potreba 
našega Grada, u komunikaciji smo s Domom zdravlja i poslovno pravnim subjektima koji nude 
tu uslugu. Vrlo smo jasno ponudili sve uvjete koje činimo kada je u pitanju kadar koji moramo 
privući na Lošinj, a nemamo među domicilnim stanovništvom takvu osobu koja može zaposliti 
se na medicini rada ili početi pružati takve usluge, a to je od određenog stana, smještaja i sve 
ono što traže po pitanju razmišljanja da bi došli i naselili se na otok i počeli ovdje raditi. Sve 
opcije su otvorene i vjerujem da ćemo, možda, naći rješenje, ali problem je u tome što takvih  
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stručnih osoba na tržištu rada ovdje i u širem području nema. Dobili smo informaciju da idemo 
tražiti preko granice kako bi se zadovoljila ta potreba. Međutim, tvrtke koje rade na području 
PGŽ imaju toliko posla da im se ne isplati, odnosno ne mogu pokriti da rade na terenu i da 
povremeno obilaze ili odlaze u druge sredine kao mobilni tim. 
   Mario Franković – Sve je to lijepo, ali nedostaje strateški pristup. Postoje mladi liječnici na 
Lošinju. Zašto Grad ne razmišlja da u suradnji sa Županijom sufinancira specijalizaciju jednog 
liječnika koji će biti specijalizant medicine rada i riješimo taj problem za buduće godine. Takav 
pristup je mogao biti odavno primijenjen. Ovo su sve rješenja kojima vi tražite ljude izvana, 
kojima treba platiti smještaj, hranu, treba zaposliti njihove bračne ili izvanbračne drugove itd.  
  
2. Vijećnik Rudolf Ivković postavio je sljedeća pitanja: 
- Tko je platio troškove Boravka i putovanja u Tursku, obzirom da nije obračunat putni nalog 
koji mora biti obračunat u roku 7 dana, jer ste boravili kao gradonačelnica? Koju korist građani 
Grada Malog Lošinja imaju od potpisanog sporazuma o bratimljenju s Gradom Bodrumom? 
   Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Troškovi putovanja plaćeni su od strane 
Turističke zajednice Grada, a troškovi boravka su plaćeni isključivo od strane našeg partnera, 
odnosno bratimljenog Grada Bodruma. Nakon posjeta gradonačelnika Bodruma Gradu Malom 
Lošinju, koji su sami platili troškove dolaska, a mi smo ih u nekim dijelovima ugostili, pa su oni 
sada uzvratili dobrodošlicu. U ovom višednevnom posjetu Gradu Bodrumu povezali smo se u 
nekim elementima za prijavu za neke zajedničke programe, pogotovo što se tiče zelenih 
destinacija u kojima smo članovi, jedini iz Hrvatske kao Grad Mali Lošinj, a oni jedini iz Turske 
kao Grad Bodrum. Tako da iz toga proizlazi čitavi niz projekata. U suradnji smo i s njihovim 
sveučilištem već par godina. 
  Rudolf Ivković – Bojim se da će tu biti privatni biznis. 
 
- Kada ćete građanima osigurati sredstva za obnovu obiteljske nekretnine, rješavanje 
stambenog pitanja, sufinanciranje nabave građevinskog materijala i smanjenje cijene 
najamnine gradskih stanova?  
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica - Sve ove programe koje ste naveli, odnosno 
jedan dio programa što se tiče cijena nekretnina bit će definira odlukom. Što se stambene 
politike tiče i predizbornog programa imamo vremena 4 godine, ali vjerujem da ćete kao 
vijećnici na stol dobiti neke materijale koje smo pripremili, neke ste već vidjeli, a za sljedeću 
sjednicu Gradskog vijeća priprema se javni poziv za traženje partnera za stambenu izgradnju. 
  Rudolf Ivković – Napominjem da je već prošla 1/3 mandata i da je ostalo samo 2/3 mandata. 
 
3. Vijećnik Roberto Cavedoni postavio je sljedeća pitanja: 
- Molim gradonačelnicu informaciju u kojoj je fazi projekt sportske dvorane, s obzirom da je iz 
projekcije proračuna za 2023. godinu vidljivo da ga se planira financirati kapitalnim donacijama 
iz proračuna RH, odnosno o kojem konkretnom natječaju se radi i u kojoj fazi je danas 
projektna dokumentacija? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Projektantica je izradila novi prijedlog izmjene 
i dopune idejnog rješenja, koji mora dobiti službeno suglasnost Ministarstva. Odradio se 
sastanak u Ministarstvu zajedno s predstavnicima Županije, s obzirom da su oni ti koji službeno 
šalju to rješenje prema Ministarstvu, odnosno ishoduju suglasnost. Ovih dana bi trebala biti 
ishodovana suglasnost. S time smo zadovoljili formu eventualne prijave za prijavu projekta 
školske sportske dvorane za sufinanciranje. To je podloga za izmjenu i dopunu građevinske 
dozvole. 
 
- Da li je provedena simulacija odluke u vezi dopunskog osiguranja za umirovljenike? Koliko 
prihvatljivih korisnika ste procijenili? Što znači „Grad Mali Lošinj sufinancirat će dopunsko 
zdravstveno osiguranje sufinanciranjem najniže premije“? Da li će financirati ili sufinancirati? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Sve je navedeno u točki 15. današnjeg dnevnog 
reda, odnosno u prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti socijalnog standarda  
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građana. Provedeno je javno savjetovanje. U postupku javnog savjetovanja svatko može dati 
primjedbu koja se razmatra, ona se prihvaća djelomično, u potpunosti ili se odbija. O tome se 
sastavlja izvješće s javne rasprave koje službeno mora biti objavljeno. To je osnova za 
pokretanje bilo kakvog daljnjeg postupka. To je samo prvi korak. Zna se točan broj 
umirovljenika, no ,međutim, ne znamo točno koliko umirovljenika svoja prava ostvaruje za 
besplatno dopunsko osiguranje od strane Republike hrvatske. Te podatke ćemo dobiti, a 
nismo ih mogli ishodovati bez službene odluke.  
  Roberto Cavedoni – Samo da napomenem u kampanji ste rekli besplatno dopunsko 
osiguranje za sve umirovljenike. 
 
4. Vijećnik Željko Jović postavio je sljedeća pitanja: 
- Dao je opasku da mu nije odgovoreno na pitanje koje je postavio na prošloj sjednici u vezi 
bespravne gradnje, te moli da mu se dostavi odgovor. 
 
- Hoćemo li i namjeravamo li ići u izmjene odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta, obzirom 
da jedino na taj način možemo evidentirati cestu do luke Valdarke, koja se koristi dugi niz 
godina, da je evidentiramo u slučaju da dođe novi vlasnik da ribari imaju neometan pristup do 
luke? 
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – Imamo Odluku o nerazvrstanim cestama, ukoliko je 
potrebno samo će se ta cesta revidirati. Odluka je rađena na bazi Zakona o cestama, koji je 
rekao da ono što je nastalo do 2011. godine i vidljivo je na određenim katastarskim kartama 
da se može proglasiti komunalnom infrastrukturom i nerazvrstanim cestama. U to vrijeme 
2011. godine nije bilo drugog zakona, tek je Zakon o komunalnom gospodarstvu iz 2018. 
godine dao mogućnost da se sva infrastruktura evidentira i da se odvoje nerazvrstane ceste 
od javnih puteva, pješačkih staza. Imamo popis i evidenciju kompletne infrastrukture i cesta. 
Pripremamo jedno savjetovanje s građanima u kojem ćemo kompletnu infrastrukturu prikazati 
građanima. Kada donesete odluku, onda se može po toj odluci ići na evidentiranje. Ukoliko 
nastane problem da netko počne zagrađivati, donijet ćemo odluku vanredno na Gradskom 
vijeću o toj cesti i to ćemo evidentirati. Ukoliko ima takvih slučajeva, a ima ih, onda nas 
obavijestite da nije ušlo u grafički prikaz, jer uvijek su dobro došle informacije koje se na 
geoportalu mogu provjeriti. 
 
- Zašto se za snimanje sjednica, tonske režije ne raspiše javni natječaj, jer se radi o iznosu za 
koji je neophodno raspisati javni natječaj, ne radi se o bagatelnoj nabavi?  
Primijetio sam da se savjetnik za bavljenje EU fondovima pojavljuje kao referentna osoba u 
stanogradnji, nisam vidio drugi ugovor koji se odnosi na to.  
Zanima me što je s natječajem za naše komunalno društvo Lošinj usluge, s obzirom da je ove 
godine isplaćeno oko 3 milijuna kuna temeljem raznih faktura? Da li naše komunalno društvo 
radi samo na komunalnim poslovima ili je to postala građevinska firma? 
Da li su svi računi i transakcije evidentirane u sustavu? 
- Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – Lošinj usluge su osnovane na samom startu da održavaju 
parkirališta i da naplaćuju parkirališta, s tim da se njihova djelatnost proširila. 
Prija stupanja na snagu novog zakona o javnoj nabavi, na svako Vijeće smo davali sve 
pojedine poslove koje smo proveli kroz javnu nabavu, bagatelnu nabavu. Onda je Vijeće 
donosilo odluku o povjeravanju takvih poslova. Kasnije kada se promijenio Zakon, a Zakon je 
rekao da u javne površine po kojima nije dozvoljen promet, a to su sunčališta, plaže.. To je 
veliki obujam poslova  i to radi komunalno društvo koji nije obveznik javnog natječaja. Međutim, 
imamo u Odluci o komunalnim djelatnostima da osim dimnjačara i javne rasvjete, rade naša 
komunalna društva održavanje zelene površine, čišćenje, odnosno sve što nam je ključno. Oni 
nam rada sve i mislim da nam to nitko od građevinskih poduzetnika ne bi prihvatio takve  
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radove. Dosta često objavljujemo natječaje za neke poslove i nema interesa, jer naše 
vrijednosti su procijenjene puno manje od komercijalnih cijena.  
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Javna nabava se provodi za sve ono za što je 
potrebno provesti, za sve ono za što smo dužni. do kraja ovog tjedna je otvoren natječaj za 
elektroničke medije. Raspisat će se natječaji za one usluge za koje do sada nije bio raspisan 
natječaj, pa tako isto i za snimanje sjednica. Onaj ukupni iznos se ne odnosi samo na snimanje 
sjednica, jer navedena tvrtka radi još neke druge stvari. Za to će se isto raspisati javna nabava. 
Sve ono što Grad vrši, bilo kakva plaćanja, vidi se u transparentnosti, nema ništa na neki drugi 
način, jer za to Državna revizija uredno provodi nadzore, kontrolu nad elementima za koje smo 
rekli da ćemo ih ukloniti u određenom roku, koji nam je zadan. Dužni smo podnositi redovita 
izvješća Državnoj reviziji, što uredno činimo. Cijelo vrijeme smo s njima u komunikaciji , tako 
da i oni nadziru taj dio. Sve ono što se plaća i sve što dolazi u računovodstvo, što se knjiži, 
građani mogu vidjeti kroz aplikaciju iTransparentnost. 
Što se tiče usluga savjetnika, na tu firmu nema obračuna PDV-a. Gospodin savjetnik osim 
ugovora koji pokriva, koji ste dobili na uvid, radi i savjetničke poslove za koje ne prima nikakvu 
naknadu, radi ih usput.  
  Željko Jović – Molim da mi se objasni zašto u ugovoru stoji iznos od 150.000,00 kn, a u 
elektroničkom oglasniku 180.000,00 kn i zašto se savjetniku ne plaća? 
  Odgovor je dala Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i 
EU projekte – Gospodinu savjetniku se uredno plaća svaki mjesec po ispostavljenom računu. 
Provjerit ću da li se radi o greški prilikom objavljivanja podataka u registru javne nabave. Sve 
isplate pravnim osobama bi trebale biti na iTransparentnost. Sve javne nabave i usluge  koje 
se provode do 200.000,00 kn obuhvaćene su jednostavnom nabavom i stoga se ne provode 
postupci javne nabave.   
 (Pristigla je vijećnica Marijana Dragoslavić.) 
 
5. Vijećnica Aleksandra Volarić Magazin postavila je sljedeće pitanje: 
- Da li nam se mogu reći novosti vezane uz projekt rekonstrukcije Dječjeg vrtića Mrav? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – formalni postupak još uvijek nije okončan, još 
teku rokovi okončanja cjelokupnog postupka. U trenutku kada rang lista bude konačna, u tom 
trenutku obavijestit ćemo javnost o tome kako Grad Mali Lošinj stoji. 
 
6. Vijećnik Elvis Živković postavio je sljedeća pitanja: 
- Da li se postigao konkretni napredak u vezi letjelišta na otoku Unije? 
  Odgovor je dala Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – U tijeku je 
geodetska izmjera cijeloga područja i identifikacija izvedenog stanja letjelišta, kako bi se 
evidentirao kao komunalna infrastruktura, obzirom da ono to je. Izrađen je elaborat koji je 
upućen prema Republici Hrvatskoj, Ministarstvu poljoprivrede, radi rješavanja odnosa s 
Republikom Hrvatskom, obzirom da to nije moguće prema zakonu dok se pojedinačno od 
strane države nama predmetne nekretnine ne daruju. Dobili smo upute od strane Ministarstva 
na koji način taj elaborat izmijeniti i provesti. Radi se na tome i računamo da po parcelaciji i 
evidentiranju idemo dalje u postupak eventualnog izvlaštenja ili neki drugi način reguliranja s 
vlasnicima. 
 
- U vezi problematične nelegalne gradnje na dijelu otoka Cresa i Lošinja i malim otocima , gdje 
je nadležan naš Grad, predlažem da gradonačelnica sazove šiti sastanak gdje bi se ta 
problematika digla na jednu veću razinu, jer vidimo da naše komunalno redarstvo nije ekipirano 
i nije u mogućnosti zaustaviti nelegalnu izgradnju i postavljanje kamp kućica. 
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – Na svaku dojavu nelegalne gradnje kako god ona bila 
prijavljena, naši komunalni redari izađu na teren i vide o čemu se radi. Oni identificiraju koja je 
čestica, tko je vlasnik te čestice i što se desilo na toj čestici i prema propisima prijavljuju dalje 
građevinskoj inspekciji. Ono što se stalno miješa to je nadležnost komunalnog redarstva u  
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odnosu na nadležnost građevinske inspekcije. Da je građevinska inspekcija reagirala na bilo 
koju od tih naših prijava koje šaljemo već godinu dana, sigurno je išlo oko 130 prijava, da su 
procesuirali samo jednu, dvije ili tri prijave, stanje bi već bilo drugačije. Obzirom da se tu na 
Vijeću, a vjerojatno i u javnosti stalno miješaju nadležnosti komunalnog redarstva, citirat ću 
ono što nam je Ministarstvo poslalo kao obrazloženje što je postupanje komunalnog redara, u 
kojem je slučaju nadležnost i u kojem slučaju nije: „Za sve mobilne kućice koje su postavljene 
okolo komunalno redarstvo nema pravo izdati nikakvo rješenje.“.   
  Elvis Živković – Tražim pismeni odgovor, jer nisam zadovoljan ovim odgovorom, želim 
konkretnije i malo opširnije o nelegalnoj gradnji. 
 
7. Predsjednik Dubravko Devčić postavio je sljedeće pitanje: 
- Kako je moguće da se šakom i kapom dijele poljoprivredni priključci za vodu? 
Mislim da je vrijeme da mi kao Grad od Vodoopskrbe i odvodnje tražimo ili uvedemo kontrolu 
stvarne poljoprivredne proizvodnje. ako nema stvarne poljoprivredne proizvodnje, mislim da 
onda trebamo tražiti ukidanje poljoprivrednog priključka tim osobama koje nemaju 
poljoprivrednu proizvodnju. Oni su napravljeni da bi pomogli poljoprivredi, a ne nelegalnoj 
gradnji. 
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – Vodoopskrba i odvodnja bi trebala imati vodnog redara, 
to je već malo duže po zakonu, ali još uvijek nije nitko zaposlen. Kad je Grad imao jedan slučaj 
koji je rješavao i kad se otkrilo da to nema veze s OPG-om, da OPG ne postoji, odnosno da je 
to reda radi prijavljeno gospodarstvo, na terenu se vidjelo da nema ništa, da poljoprivreda ne 
postoji, onda smo upozorili Vodoopskrbu i odvodnju da još jednom razmotre to rješenje koje 
je izdano za priključak za tu parcelu. Oni su to rješenje ukinuli. 
Grad ne donosi odluku o priključku poljoprivrednog gospodarstva na vodu, nego ju donosi 
komunalno društvo. Ukoliko vi smatrate da to treba revidirati, da treba rigoroznije, mislim da 
se ta odluka može još jedanput razmatrati od strane komunalnog društva i da li je moguće da 
se tu napravi nekakvo distanciranje, odnosno razlike u priključcima. Na neki način treba 
odrediti kako i u kojem momentu treba udovoljiti priključku. Kada Vodoopskrba i odvodnja izda 
rješenje, Grad dobije zahtjev da se položi cijev na javni put ili da se prokopa javni put za 
polaganje cijevi, i onda provjerava o kakvom je priključku riječ.     
 
8. Vijećnik Ivan Fabijanić postavio je sljedeća pitanja: 
- Da li se raskrižje za Zagazinjine na državnoj cesti može riješiti na drugačiji način, da li se 
promet može usporiti kružnim tokom? 
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – Prema Hrvatskim cestama možemo uputiti dopis za 
drugačije rješenje tog raskršća na način da se izvede kružni tok, jer on sigurno usporava 
promet. Vrlo je važan broj protoka vozila. Vidjet ćemo kakav će biti odgovor. Sve što se radi 
na našem području, onda to Grad projektira bez obzira što je to državna cesta, rješava 
imovinski postupak, ako je to potrebno, a Hrvatske ceste izvode radove. Isto je tako bilo i na 
skretanju za Ustrine. Jako dugo smo ih uvjeravali da je tamo nužan treći skretač, iz razloga što 
se tamo puno nesreća desilo. Međutim, nije bila dovoljna brojka poginulih da bi to označili kao 
crnu točku na državnoj cesti, na žalost to je tako. Grad je sve isprojektirao, ishodio sve uvjete 
i riješio sve s javnopravnim tijelima imovinske postupke, te se onda to raskršće izvelo.  
Prijedlog je dobar i definitivno ćemo ići na to.   
 
- Što Grad zna o nezakonitim radnjama  koje se dešavaju u Udruzi Mažoretkinje, odnosno oko 
izbora predsjednice, izbora skupštine?   
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Dobili smo prijave o mogućem nezakonitom 
postupanju i o mogućim kaznenim djelima od strane bivše predsjednice gđe Mirte Lozančić 
kod izbora sadašnje predsjednice gđe Jasmine Fuks. Obaviještena su sva nadležna tijela i sva 
dokumentacija se dostavlja svim institucijama na daljnje postupanje. 
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Anto Nedić pročitao je Zapisnik 
o radu istog. 
 
 
RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA 
 
Ad 1.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i 
studenata 
 Na Prijedlog Odluke, predlagatelj je podnio usmeni amandman koji je postao sastavni 
dio Odluke. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi su sudjelovali Lidija Bandalo, Ana Kučić, Željko Jović, Marina Žunić, Anto 
Nedić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
stipendiranju učenika srednjih škola i studenata. 
 S 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata. 
 
Ad 2.) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima na korištenje javnih površina Grada 
Malog Lošinja 
 Na Prijedlog Odluke, predlagatelj je podnio usmeni amandman koji je postao sastavni 
dio Odluke. 
 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 Odluke o porezima na 
korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima na 
korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja. 
 
Ad 3.) Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 
 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 vrijednosti boda komunalne 
naknade (B). 
 S 8 glasova „za“, 4 glasa „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog Odluke 
o vrijednosti boda komunalne naknade (B). 
 
Ad 4.) Prijedlog Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Malog 
Lošinja za razdoblje 2022-2023 
 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, Ivka Matošević, Željko Jović, Rudolf Ivković, 
Marina Žunić, Elvis Živković, Anto Nedić, Dubravko Devčić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Programa potpora poljoprivredi i ruralnom 
razvoju na području Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022-2023. 
 S 8 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog 
Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Malog Lošinja za 
razdoblje 2022-2023. 
 
Ad 5.) Program zaštite divljači 
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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 Rudolf Ivković, Dubravko Devčić, Ivka Matošević. 
 Budući da se o Programu zaštite divljači ne glasa, vijećnici su isti primili na znanje. 
 
Ad 6.) Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Ćunski 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi je sudjelovao Mario Franković. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća 
mjesnog odbora Ćunski. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća 
mjesnog odbora Ćunski. 
 
Ad 7.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Rudolf Ivković, Anto Nedić.  
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja. 
 S 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog 
Lošinja. 
 
Ad 8.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
 S 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Ad 9.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa. 
 S 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz 
radnog odnosa. 
 
Ad 10.) Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece rane i predškolske 
dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
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 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri 
upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj. 
 
Ad 11.) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 
Cvrčak, Mali Lošinj 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Alma Šeperović, tajnica Dječjeg 
vrtića Cvrčak. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj. 
 S 12 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj. 
(U trenutku glasanja nije bio prisutan vijećnik Elvis Živković.) 
 
Ad 12.) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak 
  Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Alma Šeperović, tajnica Dječjeg 
vrtića Cvrčak. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak. 
 
Ad 13.) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o mjerilima upisa djece 
rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Alma Šeperović, tajnica Dječjeg 
vrtića Cvrčak. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog 
Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak. 
 Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika 
o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak. 
 
Ad 14.) Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Malog Lošinja za 
razdoblje 2022.-2028. godine 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Marina Žunić, Mario Franković, Ivka Matošević, 
Rudolf Ivković, Anto Nedić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja 
imovinom Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022.-2028. godine. 
 S 8 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o donošenju Strategije 
upravljanja imovinom Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022.-2028. godine. 
 
Ad 15.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana 
 Na Prijedlog Odluke, predlagatelj je podnio usmeni amandman koji je postao sastavni 
dio Odluke. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi su sudjelovali Rudolf Ivković, Marina Žunić. 
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 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti 
socijalnog standarda građana. 
 S 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana. 
 
Ad 16.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu 
odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području 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 su sudjelovali Rudolf Ivković, Ivka Matošević, Željko Jović, Mario Franković, 
Anto Nedić, Elvis Živković. 
 Na Prijedlog Odluke, predlagatelj je podnio usmeni amandman koji je postao sastavni 
dio Odluke. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini 
paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada 
Malog Lošinja. 
 S 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke 
o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području 
Grada Malog Lošinja. 
 
Ad 17.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada 
Malog Lošinja  k.č.br. 2909 - etažno vlasništvo (E-3) 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Anto Nedić, Rudolf Ivković. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji 
nekretnine u vlasništvu Grada Malog Lošinja  k.č.br. 2909 - etažno vlasništvo (E-3). 
 S 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Malog Lošinja  k.č.br. 2909 - etažno 
vlasništvo (E-3). 
 
Ad 18.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 2606 k.o. Mali 
Lošinj-grad – etažno vlasništvo 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji 
nekretnine k.č.br. 2606 k.o. Mali Lošinj-grad – etažno vlasništvo. 
 S 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 2606 k.o. Mali Lošinj-grad – etažno vlasništvo. 
 
Ad 19.) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine č.zem. 528 
zk.ul. 1758 k.o. Nerezine 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Marina Žunić, Elvis Živković, Mario Franković. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
prodaju nekretnine č.zem. 528 zk.ul. 1758 k.o. Nerezine. 
 Sa 7 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 3 „suzdržana“ glasa prihvaća se Prijedlog odluke o 
raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine č.zem. 528 zk.ul. 1758 k.o. Nerezine. 
 
Ad 20.) Prijedlog Odluke o ukidanju javnog dobra na dijelu k.č.br. 9765/1 u k.o. Veli Lošinj 
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 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o ukidanju javnog dobra na dijelu 
k.č.br. 9765/1 u k.o. Veli Lošinj. 
 S 11 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o ukidanju javnog 
dobra na dijelu k.č.br. 9765/1 u k.o. Veli Lošinj. 
(U trenutku glasanja nije bio prisutan vijećnik Mario Franković.) 
 
Ad 21.) Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa Motorni brod "Kovren" 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi su sudjelovali Martina Kalac, Rudolf Ivković. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa Motorni 
brod "Kovren". 
 S 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o odricanju od prava 
prvokupa Motorni brod "Kovren". 
  
Ad 22.) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na ugovor o pravima i obvezama u pogledu 
k.č.br. 866/7 k.o. Mali Lošinj-Grad 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Elvis Živković, Marina Žunić, Rudolf Ivković.
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na ugovor o 
pravima i obvezama u pogledu k.č.br. 866/7 k.o. Mali Lošinj-Grad. 
  Sa 7 glasova „za“ i 6 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 
na ugovor o pravima i obvezama u pogledu k.č.br. 866/7 k.o. Mali Lošinj-Grad. 
 
Ad 23.) Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Malog Lošinja 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marijana Dragoslavić, predsjednica 
Ocjenjivačkog suda. 
 U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Anto Nedić, Rudolf Ivković, Ivan Fabijanić, 
Marina Žunić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o imenovanju počasnim građaninom 
Grada Malog Lošinja za 2022. godinu i Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja 
za životno djelo. 
 S 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ prihvaćaju se Prijedlog Odluke o imenovanju 
počasnim građaninom Grada Malog Lošinja za 2022. godinu i Prijedlog Odluke o dodjeli 
nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo. 
(Vijećnik Rudolf Ivković napustio je sjednicu.) 
  
Ad 24.) Izvješće o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 
godine 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Daniel Kljaić, direktor Lošinj usluga 
d.o.o.. 
 U raspravi su sudjelovali Željko Jović, Daniel Kljaić. 
 Budući da se o Izvješću o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2022. godine ne glasa, vijećnici su isto primili na znanje. 
(Vijećnik Mario Franković napustio je sjednicu.)  
 
Ad 25.) Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj, za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2022. godine 
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 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Mirko Kajkara, zapovjednik Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Budući da se o Izvješću o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj, za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine ne glasa, vijećnici su isto primili na znanje. 
(Vijećnik Željko Jović napustio je sjednicu.) 
 
Ad 26.) Izvješće o radu Lošinjskog muzeja, za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 
godine 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Zrinka Ettinger Starčić, ravnateljica 
Lošinjskog muzeja. 
 U raspravi su sudjelovali Ivan Fabijanić, Zrinka Ettinger Starčić. 
 Budući da se o Izvješću o radu Lošinjskog muzeja, za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2022. godine ne glasa, vijećnici su isto primili na znanje. 
 
Ad 27.) Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice, za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2022. godine 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Armida Vlašić, ravnateljica Gradske 
knjižnice i čitaonice. 
 U raspravi je sudjelovao Anto Nedić. 
 Budući da se o Izvješću o radu Gradske knjižnice i čitaonice, za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2022. godine ne glasa, vijećnici su isto primili na znanje. 
 
Ad 28.) Izvješće o radu Turističke zajednice, za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 
godine 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Dalibor Cvitković, direktor turističke 
zajednice Grada Malog Lošinja. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Budući da se o Izvješću o radu Turističke zajednice, za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2022. godine ne glasa, vijećnici su isto primili na znanje. 
 
Ad 29.) Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine  
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ana Kučić, gradonačelnica. 
 U raspravi je sudjelovao Anto Nedić. 
 Budući da se o Izvješću o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2022. godine ne glasa, vijećnici su isto primili na znanje. 
 
 
 
Dovršeno u 20,35 sati.  
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