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Lopar, 01. ožujka 2016. 

 

Temeljem Članka 40. Statuta Općine Lopar (Službene novine Primorsko – goranske 

županije br. 13/13 i 36/13) načelnik Alen Andreškić podnosi Općinskom vijeću Općine Lopar 

slijedeće  

 

Izvješće o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine 

 

 Sukladno zakonskim odredbama, većina aktivnosti Općine Lopar prolazi proceduru 

odobravanja odnosno potvrđivanja od strane Općinskog vijeća, stoga je predstavničko tijelo 

uglavnom upoznato s aktivnostima.  

 U drugoj polovici protekle godine intenzivirale su se aktivnosti oko izrade Izmjena i 

dopuna prostornog plana uređenja Općine Lopar i izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana 

uređenja groblja Lopar za koji je izrađen nacrt konačnog prijedloga te se uskoro očekuje 

javna rasprava. 

 Od građevinskih radova u rujnu su otpočeli radovi na rehabilitaciji državne ceste D-

105, poddionica Lopar u sklopu koje se izvodi rekonstrukcija vodovodne mreže (aktivna 

suradnja s Vrelom d.o.o.), NN mreže, DTK mreže i javne rasvjete (ishođenje akta o gradnji), 

te izgradnja nenaplatnog čekališnog platoa Melak za trajektnu liniju Lopar – Valbiska. 

Paralelno se uređuje šetnica – nogostup koja će se od trajektnog pristaništa do parka Kapić 

opločiti opločnicima. Općina Lopar daje podršku u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa oko 

otkupa zemljišta. 

 Nastavljaju se radovi na uređenju infrastrukture u radnoj zoni Sorinj. 

 Otvoreni su radovi na produljenju gata u luci Lopar, iako su otpočeli tek u ovoj 

godini. 

 Izrađene su izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu i Proračun za 2016. godinu, 

te svi popratni dokumenti. 

  Uspješno je završen projekt izgradnje dijela nerazvrstane ceste – pristupne ceste 

radnoj zoni Sorinj i odlagalištu komunalnog otpada Sorinj, financiran u 100% iz 

pretpristupnog fonda IPARD program, mjera 301, te je Općini Lopar u tu svrhu krajem 

prosinca isplaćen iznos od 1.072.000,00 kuna. 

 Intenzivirane su aktivnosti na izradi registra nerazvrstanih cesta na području Općine 

Lopar, sukladno zakonskoj obvezi. 

 

OPĆINA LOPAR 

Općinski načelnik 



  U zakonski predviđenom roku (do 30.11.) donesen je Plan upravljanja pomorskim 

dobrom na području Općine Lopar za 2016. godinu te je početkom veljače zaprimljena 

potvrda nadležnog upravnog odjela Primorsko-goranske županije. 

 Početkom listopada proslavljena je 300. obljetnica župe Lopar u čiju je organizaciju 

zajedno s Centrom za kulturu, Turističkom zajednicom i Lopar Vrutkom d.o.o., Općina Lopar 

bila aktivo uključena.  

 Intenzivne su aktivnosti na EU projektu za aglomeracije RAB-SUPETARSKA DRAGA-

LOPAR (izrada Studije - Studija izvodljivosti, Projektno-tehnička dokumentacija,Tender 

dokumentacija i Aplikacija projekta) za koji su Vrelu d.o.o. odobrena sredstva u iznosu od 

3.025.893,75 kn. Studija bi trebala pokazati stvarno stanje vodovodne i kanalizacijske mreže, 

potrebna poboljšanja, stupanj pročišćavanja otpadnih voda i lokaciju pročistača. Očekuje se 

prezentacija projekta predstavničkom tijelu. 

 

 

 

 

Načelnik 

mr.sc. Alen Andreškić 

 

 

 

 

Dostaviti: 

- Općinsko vijeće općine Lopar 

- Arhiva, ovdje 


