
ZAPISNIK 
 
 s 3. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 03. 
siječnja 2023. godine u Malom Lošinju, Muzej Apoksiomena, Riva lošinjskih kapetana 13. 
 Sastavni dio ovog Zapisnika je tonski zapis i izglasovani tekst odluke . 
 
Započeto u 15,30 sati. 
 
Nazočni: Dubravko Devčić – predsjednik, te vijećnici: Marijana Dragoslavić, Mario Franković,  
    Željko Jović, Martina Kalac, Anto Nedić, Biljana Vojniković, Aleksandra Volarić  
    Magazin, Elvis Živković. 
 
Opravdano odsutni: Lidija Bandalo, Roberto Cavedoni, Ivan Fabijanić, Rudolf Ivković. 
 
Ostali: Ana Kučić – gradonačelnica, Marina Žunić – privremena pročelnica Jedinstvenog  

upravnog odjela, Igor Koren – odvjetnik Odvjetničkog društva Kovačević, Koren i  
partneri, Neven Kruljac – član uprave Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj, te  
predstavnici medija. 

 
 
 Predsjednik gosp. Dubravko Devčić konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te otvara 
sjednicu. 

Predsjednik predlaže dnevni red. 
Jednoglasno se prihvaća sljedeći 

 
D n e v n i r e d 

 
 - Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja; 
 1. Izvještaj o poduzetim radnjama u postupku dokapitalizacije tvrtke Elektrovoda d.o.o.  
     i kupnje zgrade u vlasništvu tvrtke Elektrovoda d.o.o. 
 
 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Anto Nedić pročitao je Zapisnik 
o radu istog. 
 
 
RASPRAVA PO TOČKI DNEVNOG REDA 
 
Ad 1.) Izvještaj o poduzetim radnjama u postupku dokapitalizacije tvrtke Elektrovoda d.o.o. i 
kupnje zgrade u vlasništvu tvrtke Elektrovoda d.o.o. 
 Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda bili su gđa Ana Kučić, gradonačelnica, gdin Igor 
Koren, odvjetnik i gdin Neven Kruljac, član uprave Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj. 
 U raspravi su sudjelovali Elvis Živković, Neven Kruljac, Željko Jović, Igor Koren, Anto 
Nedić, Mario Franković, Dubravko Devčić, Ana Kučić. 
 Vijećnik Anto Nedić predlaže kratku stanku.  
 Nakon stanke gradonačelnica Ana Kučić predlaže novi zaključak koji glasi: 
„Članak 1. 
Prima se na znanje Izvještaj o poduzetim radnjama Grada Malog Lošinja u postupku 
dokapitalizacije tvrtke Elektrovoda d.o.o. i kupnje zgrade u vlasništvu tvrtke Elektrovoda d.o.o.. 
 
Grad Mali Lošinj izražava protivljenje strateškom povezivanju i dokapitalizaciji tvrtke 
Elektrovoda d.o.o., a koje se provodi temeljem javnog poziva od 02. prosinca 2022. godine i 
daje suglasnost za pripremu novog javnog poziva. 
 
 



- 2 - 
 
Sazvat će se skupština društva Vodoopskrba i odvodnja Cres – Lošinj d.o.o., radi utvrđivanja 
eventualne odgovornosti člana uprave društva Vodoopskrba i odvodnja Cres – Lošinj d.o.o. u 
postupku radi kupnje nekretnine bez potrebne prethodne suglasnosti skupštine društva. 
 
Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama 
Primorsko-goranske županije.“ 
 
 Predsjednik stavlja na glasanje predloženi Zaključak. 
 Sa 7 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ prihvaća se predloženi Zaključak. 
 
Dovršeno u 18,00 sati. 
 
Zapisnik vodila:      Predsjednik: 
Tatjana Mustać      Dubravko Devčić, dr.med.vet. 


