
ZAPISNIK 
 
 s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 15. prosinca 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: Roberto Cavedoni, Marijana Dragoslavić,  
    Ivan Fabijanić, Mario Franković, Rudolf Ivković, Martina Kalac, Anto Nedić, Biljana  
    Vojniković, Aleksandra Volarić Magazin, Elvis Živković. 
 
Opravdano odsutni: Lidija Bandalo, Željko Jović. 
 
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, Neven Kruljac – član uprave Komunalnih usluga  
   Cres Lošinj i Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj, Martina Lipovac – ravnateljica  
 Pučkog otvorenog učilišta, Melita Muškardin - ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak, te  
 predstavnici medija. 
 
 
 Predsjednik gosp. Dubravko Devčić konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te otvara 
sjednicu. 

Predsjednik predlaže da se u dnevni red po hitnom postupku uvrsti sljedeća točka: 
- Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 

Predsjednik prijedlog stavlja na glasanje. 
Sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se da se u dnevni red po hitnom postupku 

uvrsti sljedeći prijedlog: 
- Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 

Predsjednik predlaže dnevni red. 
Sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se sljedeći 

 
D n e v n i r e d 

 
 - Verifikacija Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja; 
 - Verifikacija Zapisnika s 14. (svečane) sjednice Gradskog vijeća Grada Malog  
   Lošinja; 
 - Aktualni sat; 
 - Izvješće Odbora za statutarno-pravna pitanja; 
 
 1. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu; 
           2. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 
     2022. godinu; 

 3. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za  
      2022. godinu; 

           4. Prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2023. godinu i projekcije za 2024. i  
      2025. godinu; 

           5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2023. godinu; 
           6. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade 
     u 2023. godini; 
 7. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja  
     poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Malog Lošinja za  
      2023. godinu; 
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 8. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2023.  
     godinu; 
 9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu; 
 10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu; 
          11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu Grada Mali 
       Lošinj za 2023. godinu; 
          12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada  
          Mali Lošinj za 2023. godinu; 
          13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Mali 
       Lošinj za 2023. godinu;        
 14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti 
       standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj za 2023. godinu; 
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu  
       Grada Malog Lošinja k.č.br. 2909 – etažno vlasništvo (E-1); 

16. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju č.zem. 1321 k.o. Veli  
                  Lošinj; 

17. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju č.zem. 1318 k.o. Veli  
                  Lošinj; 
 18. Prijedlog Odluke o davanju stanova i stambenih prostora u najam; 
 19. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Malog Lošinja; 
 20. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom  
       turističke sezone u 2023. godini; 
 21. Prijedlog ispravka Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna /UPU-9/ Mali  
       Lošinj;  
  22. Prijedlog Odluke o određivanju rokova realizacije izgradnje i primopredaje za dio  
       javne rasvjete; 
 23. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja  
       za 2022. godinu;  
 24. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada  
       Malog Lošinja za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje; 
 25. Prijedlog Odluke o uspostavi komunalne linije za prijevoz putnika u cestovnom  
       prijevozu Mali Lošinj – Mrtvaška; 
 26. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća  
       Grada Malog Lošinja;  
 27. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja; 
 28. Izvješće o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja  
       do 30. lipnja 2022. godine; 
 29. Izvješće o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01.  
       siječnja do 30. lipnja 2022. godine;  
 30. Izvješće o radu Elektro-vode d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  
       2022. godine;  
 31. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta, za razdoblje od 01. siječnja do 30.  
       lipnja 2022. godine;  
 32. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  
       2022. godine.  
 
  

Potpredsjednik vijeća Elvis Živković stavlja na usvajanje Zapisnik s 13. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 
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 1 glasom „protiv“ usvaja se Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Malog Lošinja. 
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(U trenutku usvajanja nije bio prisutan predsjednik vijeća Dubravko Devčić.) 
 Potpredsjednik vijeća stavlja na usvajanje Zapisnik s 14. (svečane) sjednice Gradskog 
vijeća Grada Malog Lošinja. 
 S 8 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ usvaja se Zapisnik s 14. (svečane) sjednice 
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 
(U trenutku usvajanja nije bio prisutan predsjednik vijeća Dubravko Devčić.) 
 
 

Vijećnička pitanja 
 
1. Vijećnik Mario Franković postavio je sljedeća pitanja: 
- Bila je objava na Facebooku u kojoj ste naveli da se ulažu velika sredstva u vrtiće na području 
Grada Malog Lošinja. bila je riječ o Dječjem vrtiću Mrav koji je bio prijavljen na NPO. U odluci 
Ministarstva, Mali Lošinj se nije našao u tih 255 gradova. U toj objavi ste napisali kako je došlo 
do pogreške u proceduri i da ste se na tu odluku žalili te kako je Ministarstvo usvojilo tu žalbu 
i da imate rješenje i očekujete da će 3 mil. kn od ukupno 7 mil. kn biti odobreno. Molio bi vas 
da malo upoznate javnost o tome koja je to pogreška, kada se planira započeti s tim projektom, 
što će se dobiti s realizacijom tog projekta, značili to da roditelji na području grada Malog 
Lošinja neće više morati voziti djecu u Veli Lošinj. 
Hoće li se Dječji vrtić Nešpula u Velom Lošinju osposobiti za djecu koja su nakon upisa navršila 
godinu dana i koji sada imaju uvjete da se upišu?   
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Kada je raspisan javni poziv, mi smo već imali 
dvije godine građevinsku dozvolu spremnu za prijavu. Međutim, kada se raspisao javni poziv 
bilo je određenih izmjena i trebali smo ići u izmjenu i dopunu građevinske dozvole da bi uspjeli 
prijaviti taj projekt. Mi imamo relativno dobar standard i sve one naše potrebe nisu prolazile i 
nisu se mogle kao takve upakirati u prijavu. Zato smo pristupili izmjeni i dopuni projektne 
dokumentacije, prilagodili projekt kako bi se mogli prijaviti. Njegovom realizacijom mi bi na 
području centralnog objekta u našem dječjem vrtiću u Malom Lošinju trebali dobiti tri nove 
jasličke skupine koje bi u potpunosti trebale zadovoljiti potrebe građana Grada Malog Lošinja 
u nekoj perspektivi. Godinama unazad smo kako bi se dešavala situacija povećanog broja 
djece otvarali na pojedinim lokacijama objekte koji su za to imali tehničke uvjete, gdje su se 
nove pojedine skupine, jasličke ili mješovite po odabiru stručnog tima ravnateljice, mogle 
smjestiti. Tako smo na području našega Grada dobili pet lokacija na kojima se odvija 
predškolski  odgoj, a to su centralni vrtić u Malom Lošinju, u Velom Lošinju, Vila Perla, Nešpula 
i područni objekt u Nerezinama. Nakon prijave odradili smo sve što se trebalo odraditi, poštivali 
proceduru i dosta kasno, ne u onim rokovima u koji su bili zadati javnim pozivom, dobili smo 
obavijest da u jednom postupku nismo prošli. Na što smo iskoristili nama dano pravo, a to je 
prigovor u određenom roku. Uložili smo prigovor u zadanom roku i nedavno smo dobili 
odgovor, opet izvan svih rokova. Dobili smo rješenje da je naš prigovor od strane Povjerenstva, 
koji provodi taj natječaj, u potpunosti prihvaćen. Dali su i proslijedili uputu Ministarstvu da 
ponovno razmotri i usvoji naš projektni prijedlog i da ga uvrsti u listu koja je na web stranicama 
Ministarstva, koja se ažurira kako se koji prigovor riješi, da li pozitivno ili negativno. Ona je 
ažurirana 06.12. Jedna naša oporbena stranka je to krenula tumačiti što to znači. Postupak 
nije bio okončan, kada bi postupak bio okončan obavijestili bi naše građane o tome. Podijelit 
ću vam rješenje koje smo zaprimili i možete točno iščitati što je Povjerenstvo utvrdilo i u 
potpunosti prihvatilo naš prijedlog i sugeriralo Ministarstvu da revidira i donese novu odluku. 
To znači da bi trebali dobiti 3 i pol mi. kn predviđenih od 7 mil. kn ukupne vrijednosti investicije 
i na toj lokaciji dobiti tri jasličke skupine. To je maksimalno što smo mogli dobiti po tom javnom 
pozivu. Ono što se paralelno radi jesu radovi na više lokacija, jedna lokacija je igralište oko 
vrtića Žižula u Velom Lošinju u kojem se uređuje igralište i cijeli okoliš u vrijednosti od preko 
900.000,00 kn. Uskoro bi trebalo biti gotovo. Radi se i na lokaciji Dječjeg vrtića Nešpula u 
Velom Lošinju, uređena je na katu još jedna nova prostorija za skupinu koju će odrediti Vrtić. 
Sada krećemo na prijavu za uređenje tog prostora i ide prijava za potpunu rekonstrukciju  
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krovišta u vrijednosti od 700-800.000,00 kn. Definitivno smo u ovom razdoblju dosta planirali i 
pripremali projekte i projektne dokumentacije kako bi dali jednu dodatnu kvalitetu i dodatni 
standard svim našim roditeljima koji imaju potrebu i imaju djecu u vrtiću i jaslicama. Plan nam 
je i realizirati sportska igrališta koja se nalaze u blizini vrtića. Isto tako je planirano proračunom 
energetska obnova postojećeg matičnog Dječjeg vrtića, koji je do pola dovršen s određenom 
infrastrukturom. To ćemo prijaviti na jedan od nadolazećih poziva. 
  Mario Franković – Da li postoji u tom projektu sredstava da se dodijele Gradu, ako postoje 
onda je u redu. 
  
- Dobio sam informaciju da je Ministarstvo pravosuđa i uprave 07. rujna gradovima dostavilo 
uputu o izradi kodeksa ponašanja predstavničkih tijela. Istim se navodi da treba nositi naslov 
„kodeks ponašanja“, a ne „etički kodeks“, kao i ponašanje predstavničkih tijela, a ne nositelja 
političkih dužnosti. Zašto nije u ova dva prethodna Gradska vijeća uvršteno da se promijeni 
Etički kodeks koji je donesen na sjednici u osmom mjesecu?  
  Odgovor je dala Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – Nedavno smo 
dobili tu uputu i priprema se izmjena sukladno toj uputi. 
 
- Grad je dao u zakup svojom voljom dio k.č. 463 k.o. Mali Lošinj-grad. Ta parcela se nalazi u 
ulici S. Gopčevića i radi se o zelenoj površini koja u naravi predstavlja dvorište više okolnih 
kuća. Jednom od tih stanara je dano na korištenje 75 m2 u svrhu uređenja zelenila na 5 godina. 
Vidljivo je da se to zemljište koristi za parking zakupnika i njegovih gostiju, a ostali stanari koji 
50 godina koriste to dvorište vas godinama upozoravaju na nezakonito postupanje. Kada 
mislite prestati nezakonito raspolagati s tom nekretninom? Kada mislite raskinuti ugovor i 
prestati diskriminirati građane, te kada mislite prestati koristiti gradsko zemljište suprotno 
njegovoj namjeni?  
  Odgovor je dala Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – Istina je da su 
pristizale u Grad određene primjedbe. One su u proceduri, službenici rade svoj posao i 
postupaju sukladno zakonu, a u nekim rokovima se to mora odraditi i tako će to biti. 
 
2. Vijećnik Roberto Cavedoni postavio je sljedeća pitanja: 
- Da li se i koliko umirovljenika javilo za financiranje dopunskog osiguranja? Da li ste dobili 
podatak koliko ih ta prava ostvaruje od Republike Hrvatske i u konačnici koliki je taj broj 
umirovljenika koji ostvaruje ta prava od Grada Malog Lošinja? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Nismo još dobili ništa, jer prvo moramo ugovoriti 
ukupni aranžman s određenim osiguravajućim kućama. Treba određene predradnje odraditi 
kako bi se prema tome krenulo. Što se tiče dobivanja podataka od Republike Hrvatske dobili 
smo sve one koji su nam smjeli biti dostavljeni. Mi smo tražili određene informacije od 
nadležnih službi tko možda ostvaruje već određeno dopunsko osiguranje sukladno odredbama 
koje su dozvoljene zakonom. No, brojka niti modeli nisu uvijek dostupni nama kao jedinici 
lokalne samouprave, pa tako postupak još uvijek traje. Kada bude nekakvih novosti obavijestit 
ćemo vas. 
 
- Koja je strategija Grada za palme? Vidimo da palme propadaju i ljudi stalno pitaju što će biti 
s palmama? Da li ih treba mijenjati ili liječiti i na koji način? Koliko je gradskog novaca 
potrošeno na liječenje? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Kroz tri godine smo izdvojili dobar iznos novaca, 
gotovo 3 mil. kuna. U prvoj godini za tretiranje svih palmi na području Grada Malog Lošinja i 
onih koje se nalaze na javnim površinama i onih koje se nalaze na privatnim površinama. 
Kasnije samo na javnim površinama uz uputu od strane Komunalnog poduzeća svim privatnim 
osobama da se privatno tretiranje u vrtovima može vršiti uz plaćanje. Prvo tretiranje je bilo 
besplatno, a s obzirom na iznose koje je trebalo platiti nije bilo u mogućnosti više naći takav 
iznos u proračunu iz godine u godinu. Pratimo i vidimo što se događa s palminim pipama.  
 



- 5 - 
 
    Odgovor je dao Neven Kruljac, član uprave Komunalnih usluga Cres Lošinj – Svjesni smo 
tog problema koji je problem u cijeloj Hrvatskoj, koji je krenuo s juga, prvo je zahvatio Ilovik, 
pa Veli Lošinj i sada Mali Lošinj. U prvom koraku smo angažirali firmu koja je ekspert za 
tretiranje palmi. Snimili smo sve postojeće palme na području Grada Malog Lošinja, uključili ih 
u GIS, naš sustav, tako da svaku palmu imamo numeriranu. Jasno smo prezentirali privatnim 
vlasnicima što im je dalje činiti prvu godinu dok se tretiralo sve skupa. Sada vodimo brigu o 
120 palmi koje su na javnim površinama. Tretiranje ide svakih šest tjedana. Palme imaju 
pripremu, koje se na različite načine tretiraju, ovisno o tome da li su zahvaćene bolešću ili se 
preventivnu tretiraju. Različiti su tretmani. Od tih 120 palmi, 118 je u dosta dobrom stanju, 
nekoliko ih je zaraženih, ali ih nije zaraza zahvatila do tog stadija da bi trebale biti uništene. 
Jedna palma na Škveriću je granična i oni su predložili da se odstrani zahvaćeni dio i ima nade 
da se ovaj drugi dio revitalizira. Oni bi mogli napraviti javnu tribinu da pojasne sve vezano uz 
palme, da dobijemo informaciju iz prve ruke. Koliko sam shvatio problem je njihove radne 
snage, a drugo je problem da sredstva koja su se prije koristila za zaštitu palme su sada 
zabranjena na području Europske unije. Nedavno je bila u Opatiji konferencija i demonstracija 
drugog načina zaštite. INA ima ugovor s firmom koja je u Opatiji demonstrirala taj tretman i 
njihova palma tu kod gornje INE je jako u lošem stanju. Kod te bolesti nitko ne može garantirati 
da će završiti pozitivno. Problem nije samo u Hrvatskoj, već u cijeloj Europi su ugrožene palme. 
U creskom dijelu je palmin crvotoč, druga vrsta nametnika, ovdje je palmina pipa. Moram reći 
da i prije nego što se pojavila palmina pipa mi smo tretirali palme, ali sada je to eskaliralo. 
Imamo ugovor s tom firmom, koja ima isto problema s radnom snagom, pa im i mi uskačemo, 
dosta je napeta situacija. Predlažem da se organizira javna prezentacija, gdje one mogu doći 
i objasniti detalje.   
 
3. Vijećnik Rudolf Ivković postavio je sljedeća pitanja: 
- Danas pod točkom dnevnog reda imamo izvještaj o radu gradske tvrtke Elektro-voda. Radi 
se o tvrtki koja je u jednakom suvlasništvu Grada Cresa i Grada Malog Lošinja. Vlasništvo se 
ostvaruje preko Komunalnih usluga. Gradsko vijeće Grada Cresa je na svojoj zadnjoj sjednici 
osnovalo Povjerenstvo koje treba utvrditi razlog i teško stanje te tvrtke. To smo doznali iz 
medija, kao da ne postoji tih 50% u vlasništvu Grada Malog Lošinja. Komunalne usluge su 
objavile javni poziv za dokapitalizaciju Elektro-vode. U naravi taj postupak znači privatizaciju 
društva, odnosno propadaju firme za 0 kn. Danas u 11 sati je bilo otvaranje ponuda. Pitam vas 
da li vi znate za taj javni poziv, da li mislite da ima to ikakve veze s Gradom Malim Lošinjem, 
da li ste dali suglasnost za zaduženje javnog isporučitelja vode Vodovod i odvodnja Cres Lošinj 
da digne kredit da bi sanirala Elektro-vodu? 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Dobila sam informaciju da je raspisan javni 
poziv. U tom postupku od Grada Malog Lošinja nije zatraženo davanje suglasnosti na navedeni 
postupak. Također, angažirali smo odvjetnika da u ovom djelu analizira dokumentaciju, što je 
u tijeku. Nikakve radnje se neće poduzeti dok se ne utvrde određene okolnosti, a sve će biti 
predočeno vama vijećnicima koji ćete dati svoje mišljenje i uputu prije nego što se poduzme 
bilo kakva pravna radnja. To smo sugerirali gradonačelniku Cresa i drugom članu skupštine.  
  Rudolf Ivković nije zadovoljan odgovorom. 
  Predsjednik Gradskog vijeća zamolio je gradonačelnicu da ponovno ponovi odgovor 
vijećniku. 
  Gradonačelnica Ana Kučić ponovila je odgovor, te zašto je Gradsko vijeće Grada Cresa na 
zadnjoj sjednici donijelo odluku o osnivanju povjerenstva ona ne zna, ali možda gdin Kruljac 
može iznijeti mišljenje vijećnika Grada Cresa, jer je bio prisutan na toj sjednici. 
  Rudolf Ivković – Zar nije pravna radnja, ako jedna strana odluči, konkretno Grad Cres, da se 
ide na povjerenstvo, a ne obavijestiti drugu stranu koja je u 50% vlasništvu. Zašto niste reagirali 
na to? 
  Ana Kučić – Nije se dogodila nikakva pravna radnja. Zato je angažiran odvjetnik kako bi se 
mi sačuvali od bilo kakvih poteza. Nije si nikakva pravna radnja učinila, niti dogodila, to je samo 
osigurač. Vi kao Gradsko vijeće, kada za to bude bila spremna dokumentacija, donijeti odluku  
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o dokapitalizaciji, hoćete ili nećete. I to će biti moj stav kao člana skupštine. Da bi se bilo kakve 
pravne radnje donosile na toj razini članova skupštine, moraju se donijeti jednoglasno, 
odnosno oba člana skupštine moraju biti suglasni. Ja ću na skupštini glasati onako kako me 
Gradsko vijeće ovlasti, a drugi član onako kao njega ovlasti njegovo vijeće. Moj prijedlog je da 
ta sjednica bude zajedno organizirana. O povjerenstvu trebate pitati Grad Cres ili pravne 
službe. Ponavljam, nikakva pravna radnja se nije dogodila. 
 
- Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća kolega Franković je pitao: „Zašto se ne plaća osobni 
savjetnik gradonačelnice? Ugovor je na 180.000,00 kn godišnje, s tim da se plaćaju usluge 
mjesečno.“. Na to je dobio odgovor gđe Ivke Matošević da se uredno plaća i da će provjeriti o 
čemu se radi.   
Do danas nije vidljiva niti jedna uplata savjetniku, također nije vidljiva niti jedna uplata Jadranki 
za Radio Jadranku, a u proračuna je predviđeno 140.000,00 kn. Smatram da nešto muljate i 
pitam vas zašto to radite? 
Obavještavam vas da sam prije par dana dobio prijetnju smrću, te su mi nakon tri dana 
izbušene gume na kombiju, što nakon toga slijedi? To sam sve prijavio nadležnim institucijama. 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Da li ste vi to sve prijavili Policiji, ako jeste 
dobro ste napravili i neka Policija i ostale institucije rade svoj posao. 
(Pristigla je vijećnica Marijana Dragoslavić.) 
 
  Odgovor je dala Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i 
EU projekte – Na iTransparentnosti se prikazuju isplate iz proračuna svim pravnim osobama. 
Provjerila sam, gdin Priskić ima obrt, a obrt, kao što znamo, je fizička osoba. Iz tog razloga 
isplate prema njemu nisu vidljive.   
  Rudolf Ivković – Na žalost moram vas demantirati. smatram da nas muljate i jako dobro znam 
što je obrt. ti novci moraju biti transparentni, jer nisu vaši niti moji, nego su novci poreznih 
obveznika. 
Zašto Radio Lošinj nije dobio novce? 
 
4. Vijećnik Elvis Živković postavio je sljedeća pitanja: 
- U ovim hladnijim mjesecima divljač se spušta do samih mjesta, pogotovo u malim mjestima 
Nerezine, Belej, Ustrine, Sveti Jakov. Problem je ogroman, eskalira. Molio bi vas predsjedniče 
i gradonačelnicu da se hitno poduzmu neke mjere, da li je to sastanak s Odjelom u Županiji, 
Ministarstvom poljoprivrede, s lovačkim društvima. Ne vjerujem u povoljan ishod, ali treba 
pokušati, jer problem eskalira iz dana u dan. 
  Odgovor je dala Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i 
gospodarenje gradskom imovinom – Grad poduzima sve ono što može. Imali smo nekoliko 
sastanaka. Čak je na Gradskom vijeću bio gdin pročelnik iz Županije. Mislim da je vrijeme da 
se opet aktualizira, jer znamo da je problem sve veći i veći. 
  Elvis Živković – Nedavno smo donijeli akcijski plan. Tko mora raspisati javni natječaj za lov 
unutar naselja? 
  Odgovor je dala Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – Mi raspisujemo za 
traženje koncesionara. 
  
- Dao je komentar u vezi šestomjesečnih izvješća i smatra da su vijećnici na vrijeme mogli 
preispitati stanje Elektro-vode, jer ona već dugo grca u dugovima, a to se vidjelo kroz 
šestomjesečna izvješća. 
 
5. Vijećnik Ivan Fabijanić postavio je sljedeća pitanja: 
- Dao je primjedbu da se treba raditi po Poslovniku Gradskog vijeća. 
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- Da li je došao kakav odgovor od nadležnih Županijskih tijela u vezi podnesenog prigovora na 
listu za mjesni odbor Ćunski? Da li je stranka HDZ-a u nekakvom prekršaju i da li se nešto po 
tome postupilo? 
  Odgovor je dala Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – U postupku 
kandidiranja za Vijeće mjesnog odbora Ćunski, zaprimljen je prigovor. O prigovoru je riješeno 
i prigovor je odbijen. Razmatran je na nadležnom tijelu Primorsko-goranske županije i odbijen 
je. Grad Mali Lošinj je postupio u skladu s priopćenjem Državnog izbornog povjerenstva, koje 
se odnosi na izbore članova predstavničkih tijela jedinice lokalne (regionalne) samouprave, a 
analogijom se ti propisi primjenjuju i na izbore za članove vijeća mjesnih odbora, te je lista 
utvrđena kao pravovaljana. Sukladno uputi obaviještena su tijela u svezi određene 
neravnoteže kod poštivanja načela kod ravnopravnosti spolova, ali kod vijeća mjesnih odbora, 
s obzirom, vjerojatno je zakonodavac tu imao u vidu da se radi i o manjim mjestima i 
sredinama, izrijekom to nije navedeno u zakonu, tako da je žalba odbijena. 
  Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica – Lista je pravovaljana. Naravno da bi se načelo 
ravnopravnosti, u tome se sastojao prigovor, trebalo uvijek poštovati. Postoje određene 
odredbe koje vezuju na određenim razinama kada se radi o raspisivanju pojedinih izbora, no 
međutim kada se radi o mjesnim odborima tada ne postoji ta obaveza, već je preporuka da se 
poštuje ravnopravnost spolova prilikom izrade kandidacijskih lista. Potvrđena je lista i od strane 
DIP-a i Županije. Navodi se da je zapravo preporuka u suštini iz tog razloga što pojedini mjesni 
odbori imaju maleni broj stanovnika, tako da je već problem uopće pronaći kandidate koji bi 
bili na određenoj kandidacijskoj listi pojedinih stranaka, a kamo li udovoljiti načelu 
ravnopravnosti spola, iako prema njemu treba uvijek težiti. Da je postajao propust, sasvim 
sigurno zakonodavac, odnosno nadležno tijelo taj propust vidjelo i prilikom raspisivanja izbora 
u MO Veli Lošinj, kada je lista SDP-a nije poštovala načelo ravnopravnosti spolova. Vidi se da 
je ovoj prigovor, što je sada uložen, pristran i da se radi o političkom nezadovoljstvu, a ne o 
pravnoj normi koja je povrijeđena. Tako da je lista pravovaljana. 
  Ivan Fabijanić pročitao je članka 15. Zakona o ravnopravnosti spolova.   
 
6. Predsjednik vijeća Dubravko Devčić postavio je sljedeće pitanje: 
- Interesira me od 2010. godine pa do današnjeg dana koliko je Grad Mali Lošinj prodao 
nekretnina (zemljišta, zgrada itd.) i koji je to iznos? Molim pismeni odgovor. 
 
 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Anto Nedić pročitao je Zapisnik 
o radu istog. 
 
 
RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA 
 
Ad 1.) Prijedlog II. 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 Mario Franković, Ivka Matošević. 
 Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog 
Lošinja za 2022. godinu. 
 S 8 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna 
Grada Malog Lošinja za 2022. godinu. 
 
Ad 2.) Prijedlog II. 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. 
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 Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 S 8 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se prijedlog II. izmjene i dopune Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
Ad 3.) Prijedlog II. 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 II. izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 S 8 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se prijedlog II. izmjene i dopune Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
Ad 4.) Prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. 
godinu 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka 
za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte.  
 Na prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 
2025. godinu, predlagatelj je dao usmeni amandman koji je postao sastavni dio Proračuna. 
 U raspravi su sudjelovali Mario Franković, Ivka Matošević, Tanja Jović, Rudolf Ivković, 
Anto Nedić, Aleksandra Volarić Magazin, Ana Kučić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2023. 
godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. 
 S 8 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja 
za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. 
 
Ad 5.) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2023. 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 izvršavanju Proračuna Grada Malog 
Lošinja za 2023. godinu. 
 S 8 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Malog Lošinja za 2023. godinu. 
 
Ad 6.) Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 
2023. godini 
 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 Programa korištenja sredstava naknade za 
nezakonito izgrađene zgrade u 2023. godini. 
 S 8 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se prijedlog Programa korištenja sredstava 
naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2023. godini. 
  
Ad 7.) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Malog Lošinja za 2023. 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. 
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 Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Malog Lošinja za 2023. godinu. 
 S 8 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se prijedlog Programa korištenja sredstava 
ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Malog Lošinja za 2023. godinu.  
 
Ad 8.) Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2023. 
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 Programa utroška sredstava ostvarenih od 
šumskog doprinosa za 2023. godinu. 
 S 8 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se prijedlog Programa utroška sredstava 
ostvarenih od šumskog doprinosa za 2023.godinu. 
 
Ad 9.) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. 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 Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2023. godinu. 
 Jednoglasno se prihvaća prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2023. godinu. 
 
Ad 10.) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. 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 Programa građenja komunalne infrastrukture 
za 2023. godinu. 
 S 10 glasova „za“ prihvaća se prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture 
za 2023. godinu. 
(U trenutku glasanja nije bio prisutan vijećnik Mario Franković.) 
  
Ad 11.) Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu Grada Mali Lošinj za 
2023. godinu 
 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 utvrđivanju Programa javnih potreba 
u sportu Grada Mali Lošinj za 2023. godinu. 
 S 10 glasova „za“ prihvaća se prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba 
u sportu Grada Mali Lošinj za 2023. godinu. 
(U trenutku glasanja nije bio prisutan vijećnik Mario Franković.) 
 
Ad 12.) Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Mali 
Lošinj za 2023. godinu 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 



- 10 - 
 
 Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba 
u tehničkoj kulturi Grada Mali Lošinj za 2023. godinu. 
 Jednoglasno se prihvaća prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi Grada Mali Lošinj za 2023. godinu. 
 
Ad 13.) Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj za 
2023. godinu 
 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 utvrđivanju Programa javnih potreba 
u kulturi Grada Mali Lošinj za 2023. godinu. 
 Jednoglasno se prihvaća prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Mali Lošinj za 2023. godinu. 
 
Ad 14.) Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti 
standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj za 2023. godinu 
 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 utvrđivanju Programa javnih potreba 
u socijalnoj skrbi i zaštiti standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj za 2023. godinu. 
 Jednoglasno se prihvaća prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa javnih potreba u 
socijalnoj skrbi i zaštiti standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj za 2023. godinu. 
 
Ad 15.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada 
Malog Lošinja k.č.br. 2909 – etažno vlasništvo (E-1) 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi su sudjelovali Rudolf Ivković, Marina Žunić, Anto Nedić. 
 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-1). 
 S 10 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ prihvaća se prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Malog Lošinja k.č.br. 2909 – etažno vlasništvo 
(E-1). 
 
Ad 16.) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju č.zem. 1321 k.o. Veli Lošinj 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi su sudjelovali Rudolf Ivković, Marina Žunić, Dubravko Devčić, Anto Nedić, 
Ana Kučić, Ivan Fabijanić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
prodaju č.zem. 1321 k.o. Veli Lošinj. 
 S 9 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se prijedlog 
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju č.zem. 1321 k.o. Veli Lošinj. 
 
Ad 17.) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju č.zem. 1318 k.o. Veli Lošinj 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 U raspravi je sudjelovao Dubravko Devčić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
prodaju č.zem. 1318 k.o. Veli Lošinj. 
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 S 9 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se prijedlog 
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju č.zem. 1318 k.o. Veli Lošinj. 
 
Ad 18.) Prijedlog Odluke o davanju stanova i stambenih prostora u najam 
 Predsjednik upoznaje prisutne da su pristigla dva amandmana jedna od vijećnika 
Rudolfa Ivkovića i od predlagatelja. 
 Vijećnik Rudolf Ivković obrazložio je svoj amandman i ne odustaje od njega.  
U raspravi u vezi amandmana vijećnika Rudolfa Ivkovića sudjelovali su Anto Nedić, Rudolf 
Ivković, Ana Kučić. 
Predsjednik stavlja na glasanje amandman vijećnika Rudolfa Ivkovića. 
S 2 glasa „za“ i 8 glasova „protiv“ ne prihvaća se amandman vijećnika Rudolfa Ivkovića. 
(U trenutku glasanja nije bio prisutan vijećnik Mario Franković.) 
 Gradonačelnica Ana Kučić obrazlaže amandman predlagatelja, 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 su sudjelovali Ivan Fabijanić, Ana Kučić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog Odluke o davanju stanova i stambenih 
prostora u najam. 
 S 8 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se prijedlog Odluke o davanju stanova i 
stambenih prostora u najam. 
 
Ad 19.) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Malog Lošinja 
 Predsjednik upoznaje prisutne da je pristigao amandman predlagatelja na prijedlog 
Odluke te postaje sastavni dio Odluke. 
 Izvjestiteljica o 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 Odluke o porezima 
Grada Malog Lošinja. 
 Jednoglasno se prihvaća prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada 
Malog Lošinja. 
  
Ad 20.) Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 
turističke sezone u 2023. godini 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za 
urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. 
 U raspravi su sudjelovali Rudolf Ivković, Tanja Jović. 
 Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja 
građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2023. godini. 
 S 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa prihvaća se prijedlog Odluke o privremenoj 
zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2023. godini. 
 
Ad 21.) Prijedlog ispravka Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna /UPU-9/ Mali Lošinj 
 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 ispravka Odluke o donošenju ciljanih Izmjena 
i dopuna /UPU-9/ Mali Lošinj. 
 Jednoglasno se prihvaća prijedlog Ispravka Odluke o donošenju ciljanih izmjena i 
dopuna /UPU-9/ Mali Lošinj. 
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Ad 22.) Prijedlog Odluke o određivanju rokova realizacije izgradnje i primopredaje za dio javne 
rasvjete 
 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 određivanju rokova realizacije 
izgradnje i primopredaje za dio javne rasvjete. 
 S 10 glasova „za“ prihvaća se prijedlog Odluke o određivanju rokova realizacije 
izgradnje i primopredaje za dio javne rasvjete. 
(U trenutku glasanja nije bio prisutan vijećnik Rudolf Ivković.) 
 
Ad 23.) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja 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 Analize stanja sustava civilne zaštite na 
području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu. 
 Jednoglasno se prihvaća prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području 
Grada Malog Lošinja za 2022. godinu. 
 
Ad 24.) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog 
Lošinja za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
 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 Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2023. godinu s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje. 
 Jednoglasno se prihvaća prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Grada Malog Lošinja za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje. 
 
Ad 25.) Prijedlog Odluke o uspostavi komunalne linije za prijevoz putnika u cestovnom 
prijevozu Mali Lošinj – Mrtvaška 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Rudolf Ivković, vijećnik. 
 U raspravi su sudjelovali Ana Kučić, Rudolf Ivković, Marijana Dragoslavić, Mario 
Franković, Tanja Jović, Anto Nedić, Elvis Živković, Dubravko Devčić. 
 Nakon provedene rasprave utvrdilo se da se točka odgađa za jednu od narednih 
sjednica Gradskog vijeća. 
(Vijećnik Roberto Cavedoni napustio je sjednicu Gradskog vijeća.) 
 
Ad 26.) Prijedlog Poslovničke odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Malog Lošinja 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Rudolf Ivković, vijećnik. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog Poslovničke odluke o izmjeni i dopuni 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 
 S 2 glasa „za“ i 8 glasova „protiv“ ne prihvaća se prijedlog Poslovničke odluke o izmjeni 
i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. 
 
Ad 27.) Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja 
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 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Dubravko Devčić, predsjednik 
Gradskog vijeća. 
 U raspravi su sudjelovali Rudolf Ivković, Mario Franković, Dubravko Devčić, Ivan 
Fabijanić, Anto Nedić. 
 Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog 
Lošinja. 
 S 8 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ prihvaća se prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Malog Lošinja. 
(Vijećnici Mario Franković i Rudolf Ivković napustili su sjednicu Gradskog vijeća.) 
  
Ad 28.) Izvješće o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 
30. lipnja 2022. godine 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Neven Kruljac, član uprave 
Komunalnih usluga Cres Lošinj. 
 U raspravi su sudjelovali Dubravko Devčić, Neven Kruljac, Anto Nedić. 

Budući da se o izvješću ne glasa, vijećnici su isto primili na znanje.   
 
Ad 29.) Izvješće o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja 
do 30. lipnja 2022. godine 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Neven Kruljac, član uprave 
Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj. 
 U raspravi su sudjelovali Ivan Fabijanić, Neven Kruljac, Dubravko Devčić, Marina 
Žunić. 

Budući da se o izvješću ne glasa, vijećnici su isto primili na znanje.   
 
Ad 30.) Izvješće o radu Elektro-vode d.o.o., za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 
godine 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Neven Kruljac. 
 U raspravi su sudjelovali Ana Kučić, Ivan Fabijanić. 

Budući da se o izvješću ne glasa, vijećnici su isto primili na znanje.   
 
Ad 31.) Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta, za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2022. godine 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Martina Lipovac, ravnateljica 
Pučkog otvorenog učilišta. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 

Budući da se o izvješću ne glasa, vijećnici su isto primili na znanje.   
 
Ad 32.) Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 
godine 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Melita Muškardin, ravnateljica 
Dječjeg vrtića Cvrčak. 
 U raspravi nije nitko sudjelovao. 
 Budući da se o izvješću ne glasa, vijećnici su isto primili na znanje. 
 
Dovršeno u 21,05 sati. 
 
Zapisnik vodila:      Predsjednik: 
Marijaluiza Perković      Dubravko Devčić, dr.med.vet. 
 
 
        Potpredsjednik: 
        Elvis Živković 


