ZAPISNIK 19. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LOPAR

održane dana 30. svibnja 2016. godine

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar održane dana 30. svibnja
2016. godine u 15:00 sati u vijećnici Općine Lopar.

PRISUTNI VIJEĆNICI: Damir Paparić (predsjednik Vijeća), Ivan Pičuljan, Ivan
Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Darko Pećarina,
Daniela Glažar Ivče
ODSUTNI VIJEĆNICI: dr. Branko Koprić, Marin Lazarić
OSTALI PRISUTNI: Alen Andreškić, načelnik; Frane Gabrić, zamjenik načelnika;
Dominik Paparić, zamjenik pročelnice JUO; Marijana Protulipac Tomičić, voditelj službe
načelnika; Zdenko Jakuc, direktor KTD Lopar Vrutak d.o.o. i Loparko d.o.o. (za aktualni sat);
Tonka Kavran, ravnateljica Centra za kulturu Lopar; Mladenko Perić, voditelj službe za
proračun i financije; Irena Musić, administrativni referent – tajnik općinskog vijeća; Ivor
Balen, novinar Novog lista
ZAPISNIK VODI: Irena Musić
PREDSTAVNIK MEDIJA: Ivor Balen, Novi list
Predsjednik Damir Paparić, nakon što je utvrdio da sjednici prisustvuje dovoljan broj
vijećnika kako bi se mogle donijeti pravovaljane odluke, u 15:00 sati, otvara 19. sjednicu
Općinskog vijeća.
Predlaže dnevni red sjednice:
DNEVNI RED:
AKTUALNI SAT
Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2015. godinu
1.1. Godišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine Lopar za 2015. godinu
1.2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
1.3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu
1.4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu
1.5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju,
socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2015. godinu
1.6.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
1.7.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
1.8.
Izvješće o izvršenju Proračuna Centra za kulturu Lopar za 2015. godinu
2.
Prijedlog povećanja plaće ravnateljice Centra za kulturu Lopar
3.
Usvajanje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša,
Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite na području Općine Lopar
4.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Lopar u 2016. godini
5.
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar
1.

6.
Prijedlog sklapanja dodatka sporazumu o reguliranju međusobnih odnosa (Općina
Lopar i Rabkomerc d.o.o.)
7.
Prijedlog Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa (Hrvatske ceste d.o.o. i Općina
Lopar)

Dnevni red se dopunjuje točkom:
8.
fondova EU

Obavijest o potpisivanju zadužnice s Ministarstvom regionalnog razvoja i

Nakon JEDNOGLASNOG usvajanja dnevnog reda, predsjednik otvara:

AKTUALNI SAT
Za riječ se javlja vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
1.
ja bih se opet osvrnula na pitanja transparentnosti dodjele stipendija i Odluku o
izmjenama broja stipendista za tekuću godinu koju smo dobili između dvije sjednice na
razmatranje. Ja je osobno nisam potpisala, ali smatram da je načelnik napravio jedno
kompromisno rješenje kojim je premošten ovaj period dok se odluka ne revidira. Dodijeljeno
je 10 stipendija, to je u redu jer su svi zadovoljni na taj način. Možemo se složiti da je 10
stipendija jedan standard koji bi trebalo zadržati i za tu svrhu osigurati proračunska sredstva.
No, smatram da su potrebni jasni kriteriji kojih ovdje nije bilo. Možemo primijetiti dvije
stvari, ove godine, bez obzira što su svi dobili stipendije, na bodovnoj listi kod jednog učenika
dodani su bodovi za županijsko natjecanje, a u obrascu molbe, isti je kao i prošle godine kada
smo uvjete natječaja promijenili.
Nadalje, izjave o ne postojanju dugova domaćinstava prema Općini Lopar bi se
isključivo
trebale dobivati u računovodstvu Općine, ovjerene od strane stručne osobe.
Na prošloj sjednici sam usmeno, a isto tako i pismeno, tražila da nam dostavite, kao
za
prošlu školsku godinu 2014./2015., uvjete natječaja – javni poziv i bodove svakog učenika
pojedinačno.
2.
Na posljednjoj sjednici, načelnik je predložio osnivanje radnog tijela koje bi sa stručnim
tijelima razmatralo ove i druge probleme; što je sa osnivanjem tog tijela?
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ odgovara:
1.
što očekujete i tražite, za koje godine točno tražite da vam se dostavi na uvid? Takve
radnje iziskuju jako puno vremena i napora.
Postoji procedura po kojoj se nešto dodjeljuje! Natječaji su uvijek bili javni. Da je netko imao
prigovor, bio zakinut ili na bilo koji način oštećen, vjerujem da bi netko reagirao. Sve je bilo
transparentno. Ukoliko se potkrala neka pogreška, da je netko krivo zbrojio, moguće je, no
sigurno ne sa lošom namjerom.
Vijećnik IVAN JAKUC u 15:15 sati se, uz ispriku, priključuje sjednici.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ nastavlja:

što se tiče broja stipendija, moj prijedlog je bio 4+4, te da će se na Vijeću vidjeti hoće li
biti još dodatno 1+1, da ukupno bude 10. obzirom da se javilo 7 studenata i 3 učenika,
smatram da biste i Vi na mom mjestu jednako postupili.
2.
Što se tiče radnih tijela, mi, kao stručna služba, započeli smo sa izradom nacrta
odluke. Mislim da bi bilo dobro, danas ovdje ili u roku od 7 dana, osim nas od strane
profesionalaca iz uprave – pročelnik, voditeljica i ja kao načelnik, da se dopuni i sa
predstavnicima oporbe i sa predstavnicima pozicija te da krenemo raditi. Obavili smo neke
razgovore sa institucijama i sa SŠ Rab, s ciljem da pokušamo naći stimulativne mjere za
stipendiranje. Čak smo razmatrali da svako dijete/student koji će naći posao na otoku/općini,
bez obzira na smjer, da se i njega stipendira, ako ima takvu želju, s tim da on regulira svoj
odnos sa budućim poslodavcem. Tu ćemo vjerojatno naići na probleme kada je poslodavac
ujedno i njegov roditelj jer na otoku imamo velik broj obrtnika. Problem će biti i naša
nedisciplina – jer ako stavimo imovinski cenzus i ako stavimo dohodovni cenzus, da li je onda
normalno da netko tko ima nekretnine u vrijednosti 500.000, da li njegovo dijete treba
dobivati stipendiju!? Što će biti i kada dođemo u situaciju, a ja sam bio u takvoj kada sam bio
pročelnik u Rabu, kada znadete da roditelj djeteta ima restoran, da ima 10 apartmana, a
ujedno je to sve još uvije u vlasništvu bake, i po tome, po imovinskom i dohodovnom cenzusu
onda ispada da taj roditelj ima manja primanja od dva roditelja koja rade u nekom
komunalnom poduzeću ili trgovačkoj djelatnosti i po tome onda ovaj prvi prolazi kriterije, a
drugi ne.
Pozivam vas, uz nas troje, postavimo još 2-3 predstavnika iz oporbe, 2-3 od strane
većine, oformimo radno tijelo, dajmo rok da odradimo to prije nego djeca krenu na upise.
Možda ima neko dijete koje će se upisati baš zbog stipendije iz razloga slabijeg imovinskog
stanja, pa hajdemo to odraditi u ovih mjesec dana i neka to usput bude poticaj da damo
stipendije onome tko će naći posao i tko će se vratiti na otok. Događalo se da smo stipendirali
i neke učenike koji se nisu vratili. U onim 1. ugovorima bio je uvjet da prebivalište mora
ostati 3 godine u mjestu, što je zakonski regularno ukoliko se 185 dana boravi u mjestu, ili
ako nađe posao van mjesta, prebivalište isto tako ostaje u mjestu iz razloga što se na taj način
kroz njegov rad i dohodak, dio poreza vraća mjestu i on na taj način, kroz naredne 2-3 godine
vrati dio stipendije.
Predlažem da se odmah danas donese Zaključak, da se u roku 7 dana iz klubova
zastupnika oporbe i vladajućih postave po 2 člana u radno tijelo, da se ono sazove i da se
krene raditi.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
Slažem se, no iznesti ću stajalište gospodina vijećnika Marina Lazarića, ispred SDP-a,
koji je u klubu zastupnika oporbe i koje je takvo da ukoliko u tako važnim odborima nije
predstavnik oporbe, a vi ćete reći da jest, zašto bismo snosili odgovornost za tako bitnu
odluku ako nismo u tim odborima i ne sudjelujemo u istim. Struktura odlučivanja treba biti
demokratska, za dobrobit svih. Osobno smatram da treba izbjeći politiku u takvim pitanjima,
djelujmo na dobrobit svih, van politike, kao stručne osobe sa svojim doprinosima.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Ja sam svjestan da kakvu god odluku donesemo, uvijek će netko biti nezadovoljan i
zakinut. Pobornik sam toga da se posebno donesu kriteriji za: socijalni cenzus, posebno za
izvrsnost, posebno za sport i kulturu te posebno za deficitarna zanimanja. To sve treba
uklopiti, neće biti lako i svi ćemo se morati angažirati da odluku donesemo do mjeseca rujna.

Zamjenik pročelnice JUO DOMINIK PAPARIĆ:
Kostur je donesen. Stavljena su tri kriterija: izvrsnost, socijalni kriterij i sportski uspjeh.
Oko 60-70% odluke je napisano prema odluci grada Raba, radilo se još prema odlukama
gradova Lošinja, Samobora, Bakra i Rijeke. Sada je to potrebno modernizirati, doraditi i
prilagoditi nama.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Donosi zaključak da će iz klubova zastupnika oporbe i vladajućih, svatko dati po dva
člana kako bi se uz troje stručnih osoba – pročelnik, načelnik i voditeljicu osnovalo radno
tijelo.
Zaključak se donosi JEDNOGLASNO!
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
postavlja pitanje oko Odluke o komunalnom redu. Sada, prije turističke sezone ona nam
je svima problem, jer kako je načelnik rekao na prošloj sjednici, Zakon o poljoprivrednom
zemljištu, tj. obrađivanju je neustavan, pa postupamo po Odluci o komunalnom redu za koju
smo prije dvije godine rekli da ju je potrebno revidirati. U Zavod za javno zdravstvo stižu
brojne prijave u svezi pojave glodavaca, komaraca.. činjenica jest da su javne površine pod
sanitarnim nadzorom i to je u redu, ali problem se javlja oko privatnih posjeda gdje sanitarni
inspektor nema ovlasti, ali bi ovlasti mogao imati komunalni redar ukoliko se tako odredi
novom odlukom. Podržavam vašu inicijativu gdje ste organizirali vlasnike zemljišta uz
državnu cestu d-105 da pokose svoje parcele. Međutim, Odluka o komunalnom redu bi
trebala biti stimulativna ali sadržavati i represivni dio sa kaznenim odredbama. Postoje veliki
problemi jer komarci prenose razne bolesti, ali komarci ne poznaju niti političke niti susjedske
granice.
Zanima me kada će se osnivati radno tijelo, da i ovu odluku razmotri. Smatram da ja
osobno, ispred Zavoda za javno zdravstvo mogu dati stručni doprinos po ovom pitanju.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Imamo Odluku o komunalnom redu koja se primjenjuje na području Općine Lopar po
kojoj pokušavamo djelovati, kao i po Zakonu o pomorskom dobru, po onome što jesu i gdje
jesu naše nadležnosti. U sustavu postoji puno onih koji ne rade svoj posao, od veterinarskog
inspektora, stočarskog inspektora, od onih koji su nadležni štititi pomorsko dobro,
poljoprivrednog inspektora... svi oni imaju svoje nadležnosti, no najjednostavnije je poslati
ljude kod nas i reći da ćemo mi, odnosno komunalni redar to riješiti.
Imamo probleme neuređenih okućnica, nepokošenih površina, držanja domaćih
životinja bliže 100m od stambenih objekata ili nerazvrstane ceste, probleme sa bukom od
radova ili i bukom iz noćnih klubova.
Možemo izglasati odbor, neka se pripremi radno tijelo i krene sa rješavanjem.
Osvrnut ću se na jedan poseban problem s kojim se svakodnevno susrećem, a to je
problem upisa nerazvrstanih cesta, jer oni koji su upisani u zemljišne knjige, smatraju se
vlasnicima iako je RH rekla da sve ono što piše u zemljišnim knjigama ne mora biti i nije
točno.
Također se javlja poseban problem sa HT-om, radi neodržavanja mreže, radi toga što ne
žele ulaziti u postojeće DTK instalacije, problem padanja stupova, neriješenih imovinsko
pravnih odnosa i slično.

Problemi se javljaju dnevno, ali idemo pokušati popraviti komunalni red iako će se
kositi sa Zakonom o vlasništvu i sa drugim zakonima, ali idemo ga pripremiti.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
U ime svih, zahvaljujem na podršci. Mislim da je to vrlo važno. Slažem se da bismo svi
trebali biti aktivniji. Mi ispred Zavoda za javno zdravstvo smo maksimalno aktivni. Išli smo
do te mjere da smo djeci u OŠ prikazali edukativni film „Izlijmo vodu da nas ne bodu“,
dijelimo letke, djelujemo na svim razinama, međutim to je multisektorski problem i
odgovornost je podijeljena.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Imamo problem u provođenju. Ne možemo uvijek ići sa represivnim mjerama prema
ljudima, nego treba pokušati sa edukacijom i stimulacijom.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Prije dvije godine poduzeli smo određene stimulativne mjere koje nisu dale rezultata, a
koje su bile ponuđene svim mještanima. Sada smo poslali cca 50 rješenja na potezu od
Pičuljana do rotora i neki su se odazvali, a neki nisu. Pokušati ćemo riješiti na način da sa
Vrutkom pokosimo, a onda ćemo pokušati naplatiti od vlasnika. Problem se javlja i kod
identifikacije vlasnika. Ima raznih problema ali i raznih procedura kojih se moramo
pridržavati. Nije jednostavno, jer se može dogoditi i da vas na kraju optuže da ste uništili
voćke ili slično.
Imamo dogovor s braniteljima – da ćemo organizirati jednu akciju da se pokose
nepokošene površine tako da Vrutak ima što manje.
Vijećnik DARKO PEĆARINA:
Htio bih nadopuniti da je potrebno da komunalni redar bude više prisutan kroz zaseoke i
ceste koje prolaze…da pritišće te ljude. Jer ima nekih koji neće iz inata pokositi, a ipak je
riječ o 1. zoni. Komunalni redar bi ih trebao prisiliti na način da ih posjetiti 2-3 puta, a ako ne
uspije onda će se morati primjenjivati represija. Mora se pronaći način jer je to problem
cijelog mjesta.
Imam još dva pitanja,
1.
Cesta se završava, dobiva konture i gledajući sa strane vidimo da ima promašaja i u
projektiranju i u izvedbi. Projektant uopće nije bio na terenu, izvođač ne želi ubrzati radove
bez obzira na početak sezone. Po meni, oni više ne zaslužuju radove na našem prostru. Kada
idete od rive do rotora, na pojedinim područjima i dalje leži voda.
Da li su obeštećeni svi vlasnici kojima to pripada? Neki govore da su dobili, neki da nisu ono
što im pripada. Ima puno šarolikosti oko toga i možda se ostavlja pogrešan dojam!
2.
Tko je vlasnik lučice S.Marino? Ljudi me pitaju, a ja ne znam odgovoriti. Da li je to
Vrutak, Lučka uprava, prijašnji vlasnik, Imperial..? Bio je odbor koji je rješavao da se uklope
svi prirezi koje su imali mještani, no on se dvije godine nije sastao. Ako se nešto i radi u
lučici, trebalo bi pozvati i uključiti ljude koji su suučesnici u njoj. Nije donesen niti Pravilnik
o gospodarenju i korištenju lučice.

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
1.
Što se tiče ceste D-105, tri puta smo bili na terenu s projektantom, jednom u sastavu
vijećnika gdje su svi bili pozvani. Dali smo neke primjedbe. Mogu reći da sam 90%
zadovoljan. Što se tiče vode-nema još završnog sloja. Sa završnim slojem cesta će biti 3cm
viša i vjerujem da će to riješiti sadašnji problem.
Što se tiče obeštećenja, ima slučajeva kada čovjek pita kada će mu biti plaćeno, a isti
već 3 mjeseca nije provjerio stanje na računu gdje mu već 3 mjeseca soje uplaćena sredstva.
Prema posljednjim informacijama, plaćeno će biti svima koji su dali za proširenje i nogostup.
Pri tome, mislim da treba spomenuti dvije mještanke koje nisu htjele dati za proširenje.
Nadam se da ćemo jednom imati hrabrosti napisati „crnu listu“ s popisom ljudi koji su bili
protiv određenih stvari. Jedna od njih je možda više opravdana jer davanjem za proširenje,
izgubila bi određen broj parkirnih mjesta u dvorištu. Po pitanju uklopa, Hrvatske ceste su
preuzele obavezu da će svima drugima koji su imali prilaz u dvorište, osigurati jednako
kvalitetan prilaz. Događa se da je možda nekome, radi odvodnje ili sl., prilaz izbetoniran 23m duže ili kraće. Oko toga se dogovarao nadzorni organ, ovlašten od Hrvatskih cesta, sa
svakim pojedinačno. Možda će se dogoditi i jedan apsurd. Na dijelu Melaka, ići će se do ruba.
Cesta prema Melaku će biti pomaknuta nešto više i napravit će se prilaz za dvije osobe koje
su se suprotstavljale raznim općim interesima.
2.
Po pitanju lučice S. Marino – većina vas je bila kada smo se nagađali oko lučice. Ovo
je dio iz članka nagodbe: „Stranke ove nagodbe suglasne su da Imperial d.d. lučicu predaje u
posjed i na neposredno upravljanje Općini Lopar. Imperial d.d. prepušta Općini Lopar sva
vlasnička prava i osnovne imovine uložene u lučicu S. Marino prema procijeni vrijednosti
radova na izgradnji lučice, obalnog zida i lukobrana sa gatovima za privez plovila u Loparu,
izrađeno po ovlaštenom sudskom vještaku. Imperial d.d. dozvoljava Općini Lopar besplatnu
upotrebu katastarske čestice k.č.10158 na rok od 20 godina, a Općina Lopar se obvezuje da
neće obavljati, bez prethodne suglasnosti, nikakve zahvate na predmetnoj čestici.“.
Cijelu zimu vodimo razgovore i pregovore sa Lučkom upravom, čak je bila i dobra volja od
strane ravnatelja Lučke uprave, da se raspiše koncesija. Odrađena je i studija isplativosti.
Dogodila se situacija da Lučka uprava još nije definirala obuhvat sukladno prostornom planu i
sukladno naredbi ministra o razvrstavanju luka i imam osjećaj da je naputak od strane Lučke
uprave bio da oni pokušaju preuzeti naplatu lučice za ovu godinu iako po meni i po onome
kako sam ja razgovarao i sa pravnicima i sa kapetanima, dok se ne upiše obuhvat, nitko nebi
smio naplaćivati taj dio. Mi smo nudili da bude besplatno, Lučka uprava to nije prihvatila.
Ovaj tjedan očekujemo još razgovor sa županom o toj temi. Imali smo razgovor sa
zamjenikom i pročelnicom i očekujemo razgovor u ministarstvu. Tako da, ako se ne razriješi
to zadovoljstvo koje mi procjenjujemo da je u interesu Općine Lopar, odraditi ćemo prijave
prema onome tko obavlja gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru, a za istu nema
koncesiju.
Očekivale su se određene izmjene zakona. Od prošle godine su drugačija tumačenja,
da bi se nešto smatralo pomorskim dobrom, mora biti pisano kao takvo, a ovo sada nije. Na
koji ćemo način kvalitetno zaštiti interese Općine Lopar, mislim da ćemo naći načina i o tome
ćete biti na vrijeme obaviješteni. Neosporno je, ono što je naša imovina, a nije čvrsto vezana
sa pomorskim dobrom, je naša imovina. Mi smo voljni ovaj tjedan obaviti razgovore s
ministarstvom, da nam se na osnovu ove procjene utvrdi što je naša imovina, pa ćemo vidjeti
što ćemo. Mislim da bi najbolje bilo da se nađe zajednički dogovor. Mi smo se nudili tu kao
partneri. I protekle 3-4 godine nudili smo se kao partneri i na ovom dijelu luke i na luci
otvorenoj za javni promet – Melak, i na trajektnom pristaništu. I danas ćemo potpisati jedan
ugovor gdje ćemo urediti čekališni terminal, sufinancirali smo određenu projektnu
dokumentaciju. Mislim da je normalno da to bude u sustavu, ali da mi zaštitimo svoje
interese. Neću ponavljati povijest, neću ponavljati da li je netko trebao intervenirati prije nas,
jer mislim da je. Također sam mišljenja da se, nažalost, osim zadnje 2 godine, kada su se

dogodile neke manje investicije uz potporu Lučke uprave i Općine Lopar, u zadnjih 15
godina, na tom području jako malo ulagalo.
Vjerujem da ste svi vidjeli i znate da smo riješili gorući problem u lučici, u
komunalnom dijelu, gdje se izmuljio taj dio da bi se omogućio ulaz i izlaz, da se izmuljio i
onaj centralni dio. Da nismo uložili napore, mi zajedno sa našim komunalnim poduzećem,
vjerojatno bi za ovu godinu to ostalo neriješeno. Postavlja se pitanje da li je po tim pitanjima
ravnateljima ili Lučka uprava bila korektna prema nama. Prošli tjedan obavio sam razgovore i
sa određenim stručnjacima i sa načelnikom policije i mislim da ćemo na kraju ovog tjedna
imati stav oko zaštite imovine Općine Lopar.
Vijećnik DARKO PEĆARINA:
Znači, za sada ostaje da smo vlasnici mi kao Općina Lopar, odnosno naše komunalno
poduzeće?
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Ne komunalno! Mi smo ovdje vlasnici nautičkog, odnosno onog što je izgradio
Imperial. A komunalne vezove su izgradili sami mještani.
Oni su kroz prostorni plan, a prije toga i kroz prostorni plan 2004., i u našem planu, jer
nikada nam županija nije htjela dati rutu nautičkog turizma. Sada nam je dala, kroz prostorni
plan županije i moguće je da sada ovaj dio luke S. Marino bude jedan bazen nautičke luke.
Vijećnik DARKO PEĆARINA:
Komercijalni dio lučice i dalje ostaje pod pitanjem čije je vlasništvo? A komunalni
vezovi ostaju Lučkoj upravi?
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Po meni je to neosporno naša imovina. Treba se strpiti do kraja tjedna.
Vijećnik DARKO PEĆARINA:
Pohvalno je, i radi se sve što ste spomenuli, od odvoza pijeska, rasvjete i sl.. Ali se
može pojaviti treća osoba koja će reći da je to pomorsko gospodarstvo i da su oni gospodari, a
mi smo ulagali u sve to.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Nitko to neće ponesti od tamo. Znadete kakvi su tamo bili pokušaji, od raznih
investitora, prije nego li smo mi preuzeli. Bilo je želja da se lučica pretvori u marinu, a nama
kao mjestu to ne odgovara. Taj prostor je namijenjen da bude manji nautički vez, a ne da se
pretvori u marinu.
Vijećnik DRAGAN BORIĆ:

Moram se osvrnuti na temu oko ceste. Prije svega, zahvaljujem Hrvatskim cestama, kao
investitoru što su odlučile investirati u našu Općinu Lopar. Kada ste odlučivali o roku u kojem
bi se mogla adaptirati cesta, prvotna verzija je bila u 12. mjesecu. Prošlo je 5 mjeseci od
prvotnoga roka i svi smo nervozni, žalosni, tužni i bijesni zbog toga na izvođača, jer mene su
neugodno iznenadili G.P.P. Mikić sa svojim ponašanjem. Po meni je to omalovažavanje
Općine Lopar i njenih stanovnika. To nije dobro niti za turizam niti za RH. Svaki komentar je
suvišan, no možete li nam pojasniti nekoliko pitanja;
1.

Kako bi prema terminalu trebalo izgledati do sezone?

2.
Po pitanju komunalnog reda i gospodina Dade Jakuc, koji je prošle godine ostavio stroj,
nakon što je s njim radio na Melu, dakle i cijelu prošlu sezonu je stroj stajao na 5m od plaže, a
stoji i sada. Ja sam osobno s njim razgovarao prije mjesec dana. Njegov odgovor je bio da je
taj stroj super, samo ga ne može upaliti i pomaknuti. Uz taj stroj su se onda pojavile još i 2-3
olupine automobila. Kako ćemo to riješiti?
3.
Parkiralište za kamione Vrutka!? Prošle godine na sjednici je donesen dogovor u svezi s
kamionima Vrutka. Svi smo se složili da im nije tamo mjesto. Molim vas, da svojim
autoritetom, nešto učinite i da se oni maknu do kraja tjedna. Nije ih lijepo vidjeti niti ovdje iza
općinske zgrade. Ima puno mjesta gdje bi mogli biti parkirani. Molim da se to riješi inače ću
smatrati ovo neodgovornim i neozbiljnim jer to traje već predugo.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
1.
Većinu primjedbi smo pisali i nadzoru i investitoru, gdje bi odgovro najčešće bio –
popraviti ćemo!
Ja bih se strpio. Idemo biti konstruktivni. Ukoliko se može još što popraviti, neka se
popravi. Neosporno sam ljut na izvođača jer sam očekivao ako krenemo na vrijeme, poslije
Male Gospe, da će cesta biti gotova i da danas imamo feštu zbog toga, a ne nezadovoljstvo.
Maksimalno smo se angažirali kao lokalna uprava i dali značajna sredstva u uređenje
nogostupa. Idemo pričekati još 15 dana. Imamo obećanje izvođaća da će 06.06. početi sa
završnim slojem, a da će do 15.06. svi radovi biti gotovi. Hrvatske ceste imaju mogućnost da
se po zakonu na cestama radi do 15.06. Mi smo našom odlukom koja dozvoljava
građevinarske radove do 15.05. pritiskali izvođača radova na trajektnom pristaništu. Tamo su
svi radovi obustavljeni i nastaviti će se poslije sezone. Ovdje je isti prijedlog. A imamo
obećanje da će do 15.06. biti riješeno.
2.
Mislim da je na toj parceli problem neriješenih imovinsko pravnih odnosa. Mi, i kroz
najbolju Odluku o komunalnom redu ne možemo taj građevinski stroj maknuti sa neke
privatne parcele.
3.
Po pitanju kamiona Loapr Vrutka – slažem se, te bih molio direktora Lopar Vrutka da
usaglasi stav sa Općinskim vijećem koji je ujedno i Skupština Lopar Vrutka, da vidi gdje će
ovo ljeto parkirati vozila.

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ zaključuje aktualni sat u 16:10 sati, zahvaljuje na
prisustvovanju i pozdravlja direktora Lopar Vrutka d.o.o., te daje na glasovanje zapisnik 18.
sjednice.
Zapisnik se usvaja JEDNOGLASNO.

U 16:10 sati sjednici se pridružuju Tonka Kavran, ravnateljica Centra za kulturu Lopar;
Mladenko Perić, voditelj službe za proračun i financije.

TOČKA 1.
Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2015. godinu
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: ističe zakonsku obavezu, svake godine do kraja 05.
mjeseca, usvajanja izvješća.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: kratko komentira 1. točku dnevnog reda prema
dostavljenom materijalu, te ističe kako smatra da je vijećnicima dostavljeno sve potrebno, čak
i više od toga na uvid.
Zahvaljuje svima koji su pružili podršku, zahvaljuje i upravi te ističe kako je u 2015.
godini ostvaren višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od
669.216,79 HRK. Nadalje, na računu je s datumom 31.12.2015. stanje iznosilo
748.644,69HRK, dok je na računu HBOR-a bilo 402.482,43HRK.
Vijećnik MILIVOJ POLDAN: u 16:10 sati pridružuje se sjednici.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: većina rashoda i izdataka ostvarena je u skladu s
planom i raspoloživim sredstvima.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu, obzirom da pitanja i komentara nema,
zaključuje raspravu te daje točku 1 dnevnog reda, sa pripadajućim podtočkama na glasovanje:
Točka 1 dnevnog reda, prema dostavljenom materijalu, se usvaja sa: 8 glasova ZA
(Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić,
Milivoj Poldan, Darko Pećarina) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče).
TOČKA 1.1.
Godišnji izvještaj o izvršenju plana razvojinih programa Općine Lopar za 2015. godinu
Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa: 8 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Darko
Pećarina) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče).

TOČKA 1.2.
Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa: 8 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Darko
Pećarina) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče).

TOČKA 1.3.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu
Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa: 7 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan) i 2
SUZDRŽANIM glasa (Daniela Glažar Ivče, Darko Pećarina).

TOČKA 1.4.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu
Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa: 7 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan) i 2
SUZDRŽANIM glasa (Daniela Glažar Ivče, Darko Pećarina).
TOČKA 1.5.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju,
socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2015. godinu
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE: molim za pojašnjenje stavke „Sufinanciranje
medicinskih usluga koje nisu pokrivene od HZZO-a“ s iznosom od 7.500,00kn, te ističe kako
bi svaka stavka trebala biti specificirana detaljno.
Voditelj službe za proračun i financije MLADENKO PERIĆ: to su bila dva računa od
doktora Bačića, ginekologa.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: dodaje da je riječ o pregledima za zaposlenice općine i
dječjeg vrtića.
Voditeljica službe ureda načelnika MARIJANA PROTULIPAC TOMIČIĆ: navodi
kako je riječ o programu prevencije malignih oboljenja kod žena.
Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa: 8 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Darko
Pećarina) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče).

TOČKA 1.6.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa: 8 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Darko
Pećarina) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče).

TOČKA 1.7.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa: 8 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Darko
Pećarina) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče).
TOČKA 1.8.
Izvješće o izvršenju Proračuna Centra za kulturu Lopar za 2015. godinu
Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa: 8 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Darko
Pećarina) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče).

TOČKA 2.
Prijedlog povećanja plaće ravnateljice Centra za kulturu Lopar
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: zahvaljuje ravnateljici na radu, trudu, angažmanu i
cjelokupnom radom kojim je obogatila naša kulturna događanja sa brojnim manifestacijama i
događajima.
Sukladno dogovoru, pri zapošljavanju, krenulo se sa nižom plaćom, a nakon što je
opravdala naše povjerenje 100%, predlažem povećanje plaće u iznosu od 20% bruto na
sadašnju plaću koja sada iznosi 6.100,00kn bruto.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: prošle godine prilikom usvajanja Izvještaja Centra za
kulturu Lopar i donošenja Plana, zaključili smo da smo iznimno zadovoljni radom Centra, te
da ćemo na jednoj od sljedećih sjednica donijeti odluku o povećanju plaće ravnateljice. Još
jednom upućuje čestitke ravnateljici na ostvarenim rezultatima.
Vijećnik ŽELJKO PEĆARINA: obzirom da se znanje plaća, predlažem povećanje od
25%.
Vijećnik DRAGAN BORIĆ: vidi se pomak i napredak s težnjom ka boljem. Kada bi
pročitali u novinama o povećanju plaće za 20%, to bi zaista djelovalo kao jako veliko
povećanje, no obzirom da znamo o kojem se tu zaista iznosu radi, smatram da prijedlog treba
podržati.
Vijećnik DARKO PEĆARINA: ja gledam na to kao „Instituciju ureda za kulturu“, a
kao takva zaslužuje tu stopu povećanja.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: ističe kako često čuje pitanja i interes za događanja u
Loparu i smatra to potvrdom rada ravnateljice koji nije prepoznat samo u Loparu nego i na
drugom dijelu otoka.

Ravnateljica Centra za kulturu Lopar TONKA KAVRAN: zahvaljuje se na izrečenim
pohvalama i ukazanom povjerenju.
Vijećnica RAJKA PAPARIĆ: predlaže povećanje 25% na bruto iznos.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: za izglasavanje povećanja imamo dva prijedloga;
1. Povećanje plaće 20% bruto: 9 glasova PROTIV (Damir Paparić, Ivan Pičuljan,
Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Darko
Pećarina, Daniela Glažar Ivče)
2. Povećanje plaće 25% bruto: 9 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan
Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Darko
Pećarina, Daniela Glažar Ivče)
Zaključak: JEDNOGLASNOM odlukom mijenja se Prijedlog povećanja plaće
ravnateljice Centra za kulturu Lopar tako da se predloženih 20% zamijeni sa 25%.

TOČKA 3.
Usvajanje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša,
Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite na području Općine Lopar
Zamjenik pročelnice DOMINIK PAPARIĆ: kratko objašnjava 3. točku dnevnog reda,
ističe kako je zakonska obaveza o donošenju odluka poštovana. Nakon prikupljanja
materijala, obavljanja anketa i slično, te nakon dobivanja i suglašavanja primjedbi od Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, 02.05.2016. dobivena je suglasnost da možemo ići u izradu. Sa
poduzećem Planovi i procjene j.d.o.o. iz Varaždina sklopljen je ugovor te izrađene 2 odluke:
1. Odluka o Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lopar,
2. Odluka o donošenju Plana za zaštitu i spašavanje Općine Lopar, kojoj je sastavni
dio Plan civilne zaštite.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: prema dostavljenom materijalu, budući da nema
rasprave, daje Odluke na glasovanje:
1. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje
Općine Lopar: 9 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka
Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Darko Pećarina,
Daniela Glažar Ivče)
2. Odluka o donošenju Plana za zaštitu i spašavanje i Plana civilne zaštite: 9
glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko
Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Darko Pećarina, Daniela Glažar Ivče)
Prema dostavljenom materijalu, Odluke su donesene JEDNOGLASNO.

TOČKA 4.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Lopar u 2016. godini
Voditeljica službe ureda načelnika MARIJANA PROTULIPAC TOMIČIĆ: kratko
pojašnjava dostavljeni materijal uz napomenu da je ova Odluka identična Odluci iz
2015.godine., te da proračunska sredstva za istu iznose 17.600,00kn. Također, naglašava da je
Odluka iz vremena konstituiranja Vijeća, tako da naknada ide političkim strankama u onom
trenutku konstituiranja (iz tog razloga se u tablici nalaze HNS i HSP). Po pitanju
podzastupljenosti spolova u stranci, u vrijeme konstituiranja je bila samo 1 žena, gospođa
Daniela Glažar Ivče, te je 10% više stranci išlo iz tog razloga. Sada imamo i gospođu Rajku
Paparić, no ovdje je situacija drugačija jer u trenutku konstituiranja dotične nije bilo u stranci.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: na osnovu dostavljenog materijala i pojašnjena Odluka
se donosi JEDNOGLASNO.
TOČKA 5.
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar
Voditeljica službe ureda načelnika MARIJANA PROTULIPAC TOMIČIĆ: kratko
pojašnjava dostavljeni materijal, navodeći kako se ove godine slavi 10 godina od osnutka
Općine Lopar. Na temelju članka 15. Statuta Općine Lopar (SN PGŽ br. 13/13 i 36/13),
Općinsko vijeće Općine Lopar dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od
osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Lopar, a poglavito za naročite uspjehe u
unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša,
športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje
su tome usmjerene. Javna priznanja su: Počasni građanin Općine Lopar, Nagrada Općine
Lopar za životno djelo, Nagrada Općine Lopar te Zahvalnica Općine Lopar. Osim navedenih
javnih priznanja, načelnik može donijeti posebnu odluku kojom se određuju uvjeti dodjele
plaketa i priznanja, bez novčane nagrade.
Prijedlog je da se raspiše natječaj do kraja lipnja tekuće godine, koji je otvoren 30 dana
od dana objave, nakon zatvaranja izrađuje se rang lista o kojoj odlučuje Općinsko vijeće, a
nagrade, odnosno javna priznanja svečano će se dodijeliti povodom Dana Općine Lopar.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: napominje kako smatra da bi bilo dobro, nakon
raspisivanja natječaja, dodatno podsjetiti stručne službe o istom,
te zaključuje na osnovu dostavljenog materijala i pojašnjena, zatvaranja rasprave i
glasovanja da se Odluka donosi JEDNOGLASNO.

TOČKA 6.
Prijedlog sklapanja dodatka sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa (Općina
Lopar i Rabkomerc d.o.o.)

Načelnik ALEN ANDREKIĆ: pohvaljuje i zahvaljuje gospodinu Zdenku Tariba,
vlasniku nekadašnjeg Rabkomerca d.o.o., a sadašnje tvrtke E.D.K. d.o.o. na podršci koju je
dao i pokušaju da u dijelu RZ Sorinj otvori trgovačku djelatnost na većem prostoru. Također

zahvaljuje na otvaranju objekta u Centru i ističe kako vjeruje da postoji zadovoljstvo na
cijelom otoku zbog istog. Nažalost, do realizacije projekta u RZ Sorinj nije došlo, a tvrtka
Rabkomerc d.o.o. je u postupku gašenja. Gospodin Zdenko Tariba, zamolio je, na osnovu
uplaćenog avansa za komunalni doprinos pod imenom tvrtke Rabkomerc d.o.o., mogućnost
prenošenja prava i obaveza na treću osobu na spomenutom zemljištu unutar radne zone.
Dodaje kako bi trebalo izmijeniti dio Sporazuma u dijelu gdje se navodi (isključivo)
vlasništvo, na način da se unese promjena koja bi obuhvaćala česticu, a ne vlasništvo.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: na osnovu dostavljenog materijala i pojašnjena Odluka
se donosi JEDNOGLASNO.

TOČKA 7.
Prijedlog Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa (Hrvatske ceste d.o.o. i Općina
Lopar)
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: kratko ću prokomentirati oko platoa/čekališnog
terminala/parkirališta ili kako bih već nazvao. U građevinskoj dozvoli piše parkiralište.
Jedan od ciljeva rekonstrukcije ceste je bio, pogotovo u ljetnim mjesecima, maknuti
vozila sa državne ceste koji stvaraju velike probleme. Održano je nekoliko sastanaka sa
Hrvatskim cestama, sa Županijom…i na kraju je usuglašeno da će Općina Lopar podnijeti akt
o gradnji jer jedino mi i možemo podnijeti isti na tom dijelu, radi dokaza pravnog interesa.
Rješavali smo to kroz Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom, ishodili smo
građevinsku dozvolu, tu dozvolu smo trebali prenesti na Hrvatske ceste, ali su se dogodili
određeni problemi, no imamo građevinsku dozvolu, imamo legalnost po pitanju građenja,
imamo projekt i imamo volju Hrvatskih cesta da oni investiraju taj projekt.
Na prošlom vijeću donesen je zaključak da ćemo sufinancirati 550.000,00kn. obzirom
da je zatvorena konstrukcija sa Ministarstvom, tu će naša obveza prestati. Prijedlog je da, ako
bude trebalo, za sada potpisujemo da tih 550.000,00 usmjerimo u izgradnju parkirališta.
Vjerujem da ćemo i taj dio zatvoriti i da nećemo trebati platiti.
Sporazum stupa na snagu kada ga Općinsko vijeće izglasa i kada ga ovjeri direktor
Hrvatskih cesta.
Dio radova koji su neosporno vezani i uz cestu i uz terminal išli bi isključivo na teret
Hrvatskih cesta, a dio bi trebali riješiti ili mi ili Lučka uprava ili Ministarstvo. Zajedno sa
Lučkom upravom, projekt je nominiran na Ministarstvu. U sklopu ovog natječaja dobiveno je
3.500.000,00kn za produženje gata. Rok je do 2017.godine.
Vijećnik DARKO PEĆARINA: da li je gradnja javnog WC-a još uvijek opcija?
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: sada je isključivo dobivena građevinska dozvola za
parkiralište, koja obuhvaća kružnu cestu, a dobivamo autobusnu stanicu, čekalište za taxi i
stanicu za turistički vlak. Još slijede razgovori sa Županijom, da se projektira cijeli dio luke (i
morski i kopneni). Terminal obuhvaća zgradu koja bi imala minimalno čekaonicu, sanitarni
čvor i jedan ugostiteljski objekt koji bi pokrivao i čekalište i luku i dio plaže koji bi nastao s
druge strane. Vode se razgovori s Lučkom upravom da se krene u projektiranje obuhvata i
onda to treba „precrtati“ u Prostorni plan.

Vijećnik DRAGAN BORIĆ: Kada bi to trebalo biti realizirano? Ako je za 2-3 godine,
to nije dobro i morao bi se improvizirati javni WC.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: sve ovisi o investitoru, a to bi trebala biti Lučka uprava.
Ovdje nije naša nadležnost, a trebalo bi usuglasiti dodirne točke s Lučkom upravom i u tom
smjeru ići. Trebamo razmisliti kako ćemo riješiti lijevi dio pristaništa.
Vijećnik ŽELJKO PEĆARINA: ja sam shvatio da je to gotova stvar!?
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: ravnatelj Lučke uprave od strane pročelnice je dobio
rok od 1 mjesec za izradu idejnog rješenja Luke, s tim kako bi ona trebala izgledati i što bi sve
sadržavala. Rok se bliži kraju.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE: to je u smislu funkcioniranja županijskog
projekta pomorske povezanosti Lopar-Baška-Senj?
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: prisustvovao sam prezentaciji. Studiju je financirala
PGŽ. U načelu, govorimo o trajektu koji bi vozio na relaciji Lopar-Baška-Senj.
Najoptimalniji scenarij je taj da bi to bio polovan brod, koji vozi 12-13 milja, sa kapacitetom
100 putnika, mogućnošću ukrcaja bicikala i skutera i sezonskog karaktera. Očekuje se oko
100.000,00kn subvencije.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE: naša luka je spremna i za trajekt?
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: i prošle sezone smo nudili jednom našem brodaru
mogućnost da mu mi i grad Senj subvencioniramo gorivo, a on ujutro vozi do Senja, vraća se
do 10:00 sati, odradi izlet, u 18:00 ide u Senj i opet se vraća nazad, no nismo se uspjeli
dogovoriti.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE: to je godišnje ili sezonski?
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: to su sve upitnici.
Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa: 8 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Darko
Pećarina) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče).

TOČKA 8.
Obavijest o potpisivanju zadužnice s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: kratko pojašnjava obavijest. Ističe kako je preuzet ugovor iz
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.660.000,00kn za sufinanciranje
izgradnje polivalentne dvorane u Loparu. Ponosno ističe kako je Općina Lopar , od svih otočnih
općina i gradova dobila najviši iznos s vjerom kako je Ministarstvo prepoznalo dobru investiciju.
U tom ugovoru, potpisuje se zadužnica, a obzirom da je ovdje riječ o iznosu većem od
1.000.000,00kn, smatram da je potrebno o istome vas obavijestiti.

Obavijest se ne usvaja već samo dostavlja na znanje vijećnicima.

Sjednica je završena u 16:55 sati.

Zapisnik sastavila

Predsjednik općinskog vijeća

_______________________________
Irena Musić, bacc.oec.

_______________________
Damir Paparić, prof.

