
 

                         
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 
 

 

 

KLASA:  023-05/16-01/01 

URBROJ: 2169/02-01-16-01 

Lopar, 29. veljače 2016. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lopar sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine  

Lopar koja će se održati u vijećnici Općine Lopar, 

 
Dana  07. ožujka 2016.g. u 18:30 sati 

 
za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED: 

AKTUALNI SAT 

 

1. Izvještaj o radu Centra za kulturu Lopar za 2015. godinu 

2. Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac protekle godine  

3. Prijedlog sklapanje okvirnog sporazuma za izgradnju sportske dvorane – I. faza 

4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u postupku bagatelne nabave BN 02/16 – 

usluga stručnog nadzora nad radovima izgradnje sportske dvorane 

5. Prijedlog sklapanja projektantskog nadzora za izgradnju sportske dvorane – I. faza  

6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u postupku bagatelne nabave BN 03/16 – 

opskrba električnom energijom 

7. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u postupku bagatelne nabave R-02/15 – 

postava betonskih opločnika 

8. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Lopar za 2016. godinu 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za javne površine 

10. Prijedlog Plana javnih površina koje se daju u zakup u 2016. godini 

11. Prijedlog sklapanja ugovora za usluge provođenja mjera dezinsekcije i deratizacije 

12. Prijedlog sklapanja ugovora s Hrvatskim telekomom d.d. o osnivanju prava služnosti na 

javnim površinama 

13. Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju ugovora o izvanrednom održavanju pomorskog 

dobra s Lopar Vrutkom d.o.o. 

14. Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju ugovora o izvođenju radova na javnoj rasvjeti uz 

državnu cestu D-105 s Lopar Vrutkom d.o.o. 

15. Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju ugovora o sufinanciranju izgradnje gata u luci 

Lopar   

16. Prijedlog ukidanja statusa javnog dobra na dijelu k.č. 10258/1 k.o. Lopar 

17. Prijedlog donošenja zaključka na zahtjev Vitomira Paparića, Lopar 562 

18. Prijedlog donošenja zaključka na zahtjev Zdravka Andreškića, Lopar 549b 

    

Općinsko vijeće  Općine Lopar 

                                                                                              Predsjednik: Damir Paparić, prof. 
 
Dostaviti: 

- Članovima vijeća, svima 

- Predsjedniku Općinskog vijeća g. Damir Paparić, prof. 

- Sredstvima javnog priopćavanja 
- Arhiva ovdje 

 
OPĆINA LOPAR 


