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Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar održane dana 24. 

kolovoza 2016. godine u 15:00 sati u vijećnici Općine Lopar. 

 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Damir Paparić (predsjednik Vijeća), Ivan Pičuljan, Ivan 

Jakuc, Rajka Paparić, Dragan Borić, Milivoj Poldan, Marin Lazarić, Darko Pećarina.  

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: dr. Branko Koprić, Željko Pećarina, Daniela Glažar Ivče 

 

 

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); 

Ivan Lušić, direktor Vrelo d.o.o., 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 

 

1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu 

1.1.I. Izmjene i dopune Programagradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u  2016. godini 

1.2.I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u  2016. godini 

1.3. Prijedlog Ugovora o redovnom održavanju komunalne infrastrukture s Lopar 

Vrutak  d.o.o. 

1.4. Prijedlog zaključka o ovlaštenju potpisivanja Ugovora o neposrednom 

sufinanciranju nabave komunalnog vozila za prikupljanje i prijevoz selektiranog 

komunalnog otpada na području Općine Lopar, davanjem sredstava pomoći 

2. Prijedlog Odluke o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Raba 

3. Prijedlog Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

Proračuna Općine Lopar 

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar 

5. Prijedlog Odluke o kandidatima za dodjelu javnih priznanja Općine Lopar 

6. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu 

7. Izvješće načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine 

8. Prijedlog Zaključka o prodaji k.č.2268 k.o. Lopar 
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9. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu k. č. 10175 k.o. Lopar – 

podnositelj zahtjeva Borić Ivan, Lopar 87 

10. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu k. č. 10244 k. o. Lopar – 

podnositelj Malić Ivan, Lopar 427 

11. Prijedlog Odluke o ovlaštenju potpisivanja kupoprodajnog ugovora za k.č.5314/4 k.o. 

Lopar 

 

 

Dnevni red se dopunjuje na slijedeći način:  

 

Točka 10. dnevnog reda, Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu k.č. 

10244 k.o. Lopar, dopunjuje se sa još jednim zahtjevom, drugog podnositelja, Kosec 

Krunoslav, Jug II 10, 40323 Prelog 

 

12. Zamolba gospodina Rizah Kovačević  

 

Nakon JEDNOGLASNOG usvajanja dnevnog reda, predsjednik otvara: 

 

 

AKTUALNI SAT 

 

 Za riječ se javlja vijećnik MILIVOJ POLDAN: 

Izašao je prijedlog natječaja županije za koncesioniranje plaža, između ostalih je i naša Rajska 

plaža. 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ odgovara:  

Na jednom dijelu Rajske plaže je utvrđena granica pomorskog dobra. Ako Rajskom plažom 

zovemo i zonu „Pod Košino“, to je učinjeno prije 10-ak godina i taj dio je bio pod 

koncesijom, i sada je. Što se tiče Rajske plaže, utvrđena je i usvojena granica od strane Vlade 

RH još negdje 2006. godine. Ove zime je provedena granica i kroz katastar, izrađen elaborat i 

upisana je na jednom dijelu. Na svim dijelovima nije još određena i upisana granica 

pomorskog dobra.  

Mi smo dobili tu informaciju, pokušali smo dobiti nacrt prijedloga plana, čuo sam se i s 

gdinom. Marunićem. Njihov plan je da bi se neki dio Rajske plaže koncesionirano 2018. god. 

Provjeriti ćemo to još. Ove godine se koncesija nije uspijela riješiti. Uspjeli smo naplatiti, 

obzirom da je ove godine prvi put bilo upisano pomorsko dobro, za objekt „Tri jablana“ 

koncesijsko odobrenje, za mobilne kućice i kućice na dijelu pomorskog dobra. Ukupno 

koncesijskih odobrenja, naplaćenih ove godine od strane Općine Lopar je u iznosu od 

130.000kn. imali smo zahtjev Paparić Vlade za koncesijsko odobrenje za sidrište. Našim PP 

je predviđeno privezište, i sve dok se ne donese UPU  ili izmjene PP, ne može se dobiti 

koncesija.  

Koja je namjera županije, mislim da treba zatražiti mišljenje na koje ćemo se onda očitovati.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Znači, donesen je Plan za 2018. Mislim da odavde treba krenuti nekakav zaključak, da se vidi 

namjera županije i da sve što se bude davala koncesija bude u suglasnosti sa JLS. 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Županija od nas traži mišljenje. Možemo ga dati iako nije obvezujuće. 
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Vijećnik DARKO PEĆARINA:  

Trenutak i sama tema su jako ozbiljni i to iziskuje veliku ozbiljnost. Treba zauzeti jedan stav, 

zaključak po tom pitanju. 

 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

To je srednjoročni plan kojim je planirano prihodovanje od Rajske plaže u iznosu od 

700.000kn/god. koncesija bi počela 2018. godine. ne piše koji dio Rajske plaže bi se time 

obuhvatio. Bilo bi dobro tražiti očitovanje namjere o kojem ćemo se očitovati na nivou 

Općinskog vijeća.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Dajem takav zaključak na glasovanje! Zaključak usvojen JEDNOGLASNO!   

 

 

Vijećnik DRAGAN BORIĆ: 

Imam dva pitanja; zanima me lučica Črnika i što je sa grobljem. Također, imam dvije 

zamolbe. Naime, ja živim na sjeverozapadnom dijelu Lopara gdje se nalazi i trajekt, riva. 

Svaku noć rade agregati trajekta. Pojasnili su mi, posada s trajekta da je to tako iz razloga što 

nema dovoljno struje. Molio bih da se tu nešto učini. Nadalje, na onoj niši stoje 2 špine. Došla 

je jahta od 20-25m, htjela natočiti vodu, no rekli su da vode nema. Molio bih, kada će se riva 

završavati da skrenete pažnju na to i da se nešto poduzme po tim pitanjima. 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Oko lučice Črnika, mislite na prostor luke otvorene za javni promet San Marino, lokalnog 

značaja. Mislim da tu postoje određene nezakonitosti. Smatram da Lučka uprava ne može 

upravljati tim prostorom jer nije potvrđena granica obuhvata na Vladi RH. Mi nismo mogli 

preuzeti upravljanje jer smo dobili objašnjenje da se ne može dobiti koncesija dok se ne utvrdi 

taj obuhvat i ne steknu uvjeti za koncesiju nautičkog dijela. Kada Vlada proglasi da je to luka 

otvorena za javni promet, imamo pravo na obeštećenje od strane RH. 

Što se tiče luke, trajektnog pristaništa – u zadnje vrijeme je tamo uloženo dosta sredstava. 

Mora se riješiti i ovaj problem priključka za struju. Vode ima. Nema dovoljno da može biti 

hidrantska mreža. 

Groblje – danas je točka dnevnog reda vezana uz temu usvajanja DPU-a groblja. Prošli smo 

proceduru. Sve smo posložili, pripremili, imamo izvedbeni projekat. Odrađeni su i razgovori 

sa „potencijalnim korisnicima“. Dobili smo i tumačenje ministarstva –ako je riječ o jednom 

grobnom mjestu, ne treba građevinska dozvola, ako je grobno polje, treba. Mi ćemo nakon 

stupanja DPU-a krenuti ka izradi glavnog projekta, te paralelno sa građenjem i izvođenjem 

onog što možemo – pojedinačna grobna mjesta, iskope, potporne zidove do 2m. 

 

Vijećnik DARKO PEĆARINA: 

Nastavno uz lučicu – neka se sazove tematski sastanak poslije Male Gospe, neka se pozove 

Lučka uprava, Općina, Vrutak i korisnike da se izvede stav i zaključak jer ovako vlada nered.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: 

Dajmo zaključak!  

 

Vijećnik DARKO PEĆARINA: 

Unazad nekoliko sezona pojavljuju se „dumping“ cijene. Svjedoci smo istoga, naročito u 

predsezoni. Smatram da treba napraviti tematski sastanak Općine, TZ-a itd., i osmisliti kako 

riješiti taj problem. 
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Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: 

Slažem se da takva problematika postoji. U špici sezone, cijene bi trebale biti 20-25% veće. 

Vidjeti treba što se može. Informiranje, educiranje, poticanje.. stvarno treba zaključak izvesti 

oko tog pitanja. 

 

 

Vijećnik IVAN JAKUC:  

Trebalo bi osnovati udrugu iznajmljivača kroz koju bi se takva pitanja rješavala.  

 

Vijećnik DARKO PEĆARINA:  

Smatram da bi trebalo zabraniti i ne dozvoljavati „bukere“ po plažama i šetnicama. 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

„Buker“ na plaži – ne može biti tamo. Ne može obavljati gospodarsku djelatnost na 

pomorskom dobru bez koncesijskog odobrenja. Nemamo to predviđeno. Treba naći rješenje 

kako to riješiti.  

 

Vijećnik MARIN LAZARIĆ:  

Pozdravljam sve prisutne. Moje pitanje se odnosi na skoru proslavu blagdana Male Gospe. 

Interesira me glazbeni program, odnosno koliko isti košta i tko će sve nastupati od izvođača!?  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: 

Detaljan program još nije gotov. Šator je iznajmila TZ na natječaju. 3.9. nastupa Halid Bešlić, 

nakon toga, 4.9. Smotra Miha u parkiću. 7.9. planiramo je polaganje kamena temeljca u 

15:00h, u 17:00h Svečana sjednica Općinskog vijeća, nakon toga domjenak uz nastup 

tamburaša i u 20.45h, ako Imperial prihvati – poklanjamo koncert Zdenke Kovačićek na terasi 

hotelskog naselja San Marino. Tijekom blagdana Male Gospe, u šatoru će preko dana 

nastupati tamburaši, a u večernjim satima Marko Perković Thompson. 10.9. moto klub ima 

svoj program koji još nije razrađen.  

Što se tiče plaćanja, Halida Bešlića organizira jedna firma s područja Lopara i plaća najam 

šatora. Tamburaši će nastupati za troškove smještaja i putovanja. Zdenka Kovačićek, to je 

koncert koji je već bio dogovoren i trebao se održati ispred crkve Sv. Ivana u organizaciji 

CZK Lopar. Marko Perković Thompson, najveći dio troškova će snositi TZO Lopar. 

Procjenjujemo da će to biti otprilike oko 60.000kn. Do sada smo najviše platili za nastup 

Miroslava Škore, 55.000kn. Očekujemo da će Općina dati 20.000 za cjelokupan program.  

Također, imamo još i nastup folklora. Razlika u iznosu dobit će se od participacija koje su ove 

godine nešto više što se tiče ugostiteljstva, negdje oko 40.000kn. Ove godine smo dogovorili 

da dio sufinanciranja ide direktno o trošku ugostitelja. Podigla se nešto participacija i 

štanderima. Vjerujem da ćemo oko 60.000kn skupiti kroz sponzorstva. Za sada je uplaćeno 

oko 20.000kn, od 60-ak što fizičkih, što pravnih osoba.  

 

Vijećnik MARIN LAZARIĆ: 

Moje pitanje je bilo – koliko košta koncertni nastup Marka Perkovića Thompsona!? 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

160.000kn + PDV. 
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Vijećnik MARIN LAZARIĆ: 

To je 200.000kn. Smatram da je organizacija koncerta, u postsezoni, koji košta 200.000kn 

svakako neprimjeren iz više razloga. Prvo, radi se o Marku Perkoviću Thompsonu protiv koga 

je na jednom od posljednjih koncerata podignuta prekršajna prijava.  Interesira me koji je 

motiv promidžbe našeg direktora TZO Lopar, da promovira koga i što na toj fešti? Osnovna 

djelatnost TZ je promocija. On organizira koncert, koji plaća 200.000kn, koji neće biti 

atraktivan niti jednoj stranoj osobi, a potencijalno može donesti negativne konotacije i u 

domaćim i u stranim medijima. 200.000kn se može puno kvalitetnije i racionalnije potrošiti i 

smatram da bi Općina Lopar za 200.000kn, koliko će trajati koncert od 2h, mogla postići puno 

kvalitetnije i bolje efekte. Smatram da je ovo katastrofalan potez TZO Lopar i onoga tko 

organizira ovakve stvari u turističkom mjestu. Želio bih napomenuti da je Lopar turističko 

mjesto, odmorišna destinacija gdje su pretežiti gosti obitelji. Dakle, razvijamo obiteljski 

turizam. Zaista se čudim da u ovakvim uvjetima dajemo 200.000kn za koncert, i onda se šalje 

loparskim poduzetnicima dopis gdje se moli za pomoć sufinanciranja.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:   

 Ponavljam da 200.000kn ne daje isključivo  Općina Lopar. Općina Lopar daje 20.000kn, 

TZO Lopar 55.000kn, a sve ostalo će dati oni koji tamo odrađuju ugostiteljsku ili gospodarsku 

djelatnost ili koji žele sufinancirati takav nastup. Proteklih godina je veći broj ljudi sugerirao 

da pozovemo takvog pjevača, te da su ljudi voljni sufinancirati. U tom dijelu, svatko tko želi 

će sufinancirati o svom trošku jer koncert je besplatan. 

Što se tiče pitanja da li je to primjereno, turističko vijeće je donijelo odluku i odabralo tog 

izvođača. Da li će biti marketinški efektno – uvjeren sam da hoće. Dobili smo od sponzora 

100 besplatnih plakatnih mjesta u Zagrebu i 40 u Zadru. Sam menadžer, gospodin Barišić je 

inzistirao da koncert bude nešto ranije. Mi smo predlagali da bude kasnije, oko 23h, iz razloga 

jer dolazi dosita velik broj djece, a i domaći ljudi još rade i sl., jer znamo da na Malu Gospu u 

večernjim satima dođe 90% domaćih ljudi. Tokom dana i dana prije je osmišljena priča da 

doista svatko može naći zabavu u Loparu u tih par dana. 

Ne želim politizirati. Želim da koncert prođe dostojanstveno, uz pjevanje o domoljublju i 

domovinu, bez incidenata, prijava i sl.  

 

Vijećnik MARIN LAZARIĆ: 

Zanima me, da li jer istina da su se, nakon provedbe natječaja za ugostiteljsku djelatnost, 

mijenjali uvjeti natječaja?  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Jesu. Nama su se na natječaj koji je provela TZO Lopar, javila 2 ponuđača. Niti jedan nije dao 

traženi iznos koji smo postavili kao početnu cijenu. Na kraju smo napravili taj kompromis s 

PDV-om i dobili i više nego smo tražili u natječaju. 

 

Vijećnik MARIN LAZARIĆ:  

Smatram da se nakon javnog natječaja, bez ponavljanja istog, ne mogu mijenjati uvjeti ako 

govorimo o transparentnosti i sl. 
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Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Nisu mijenjani uvjeti natječaja. Dobili smo veću cijenu nego što smo tražili.  

 

Vijećnik MARIN LAZARIĆ: 

Meni sve to liči na čitav niz takvih poslova. Uz to, mi mještani ćemo platiti jednom čovjeku 

200.000kn da pjeva 2-3h. To izgleda kao predizborni skup HDZ-a u Loparu.  

 

Vijećnica RAJKA PAPARIĆ:  

 Uz njega ide odlična promidžba mjesta! 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Svatko ima pravo na svoje mišljenje. 8. rujna će sve pokazati! 

 

Vijećnik MARIN LAZARIĆ:  

Nadam se pozitivnim konotacijama i da će sve proći bez ikakvih incidenata. Ovim putem se 

ispričavam, moram napustiti sjednicu. 

 

 

U 16:00h vijećnik MARIN LAZARIĆ napušta sjednicu! 

 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ zahvaljuje direktorima Vrela d.o.o., gospodinu Ivanu 

Lušić, te direktoru Lopar Vrutka d.d., gospodinu Zdenku Jakuc.  

 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ, nakon utvrđivanja da više nema pitanja, u 16:05h 

zaključuje aktualni sat.  

Potom, nakon utvrđivanja da primjedbi na zapisnik nema, isti daje na glasovanje. Zapisnik se 

usvaja JEDNOGLASNO! 

 

 

TOČKA 1. 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: daje kratak uvod na točku 1. sa pripadajućim pod 

točkama od 1.1 do 1.4. Dobili ste projekciju rebalansa proračuna. Ako imate nekakav 

prijedlog, pozivam vas sve da svi skupa budemo aktivniji u izvršenju i izradi proračuna. 

Navest ću neke od razloga zbog kojih je isto potrebno. Imamo još aktivnosti na asfaltiranju, 

na redovnom održavanju. Smanjili smo iznos redovnog održavanja mjesta. Imali smo i 

nekoliko aktivnosti na mostićima. Prošle godine smo uspjeli naplatiti 1.000.000kn europskih 

sredstava. Imamo još određenih sredstava pomoći iz EU. Imamo također, nekih 600.000, to su 

bivša sredstva HBOR-a koja se tek knjiže onog trenutka kada ih potrošimo; to prvenstveno 

čuvamo za dvoranu. To su glavni razlozi, plus ovo vozilo koje smo uspjeli dobiti uz određeno 

sufinanciranje od strane fonda.  Ono što smo probili, što će nam ostati problem u smislu da je 

nešto više nego smo mislili na početku godine je uređenje šetnice uz državnu cestu D-105, 

gdje smo osim tlakavaca, javne rasvjete, DTK, vodovoda (prvenstveno oborinska odvodnja), 
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te sve dodatne male komunalne aktivnosti. Čeka nas još 200m biciklističke staze, 200m 

šetnice. Dodatno smo ugovorili sa Lučkom upravom uređenje ispod zida u luci kod stare 

pošte. To treba biti sufinancirano od Lučke uprave i Općine Lopar u omjeru 70:30%. Županija 

nam je prošle godine dala 150.000kn za taj dio. Ove godine nam je dala 200.000 za svu 

infrastrukturu uz cestu. Dali smo vam sve materijale na uvid.  

Dodao bih samo, ove godine je akcija „Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog 

zajedništva“. Volio bih da vijeće donese odluku i da se uključimo u akciju. 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu.  

 

Vijećnik IVAN PIČULJAN: mi smo mislili, kao Udruga, dati prijedlog pa da se od 

našeg ukupnog iznosa oduzmu neka sredstva za tu namjenu,  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: skinut ćemo negdje 2.500kn i da to bude za donaciju.  

 

Vijećnik DRAGAN BORIĆ: ne bi trebalo biti ispod 10.000kn, ipak je riječ o Vukovaru.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: stavimo 5.000kn Općina Lopar i 5.000kn UVDR 

Lopar. Nakon odobravanja svih prisutnih vijećnika, potrebe za raspravom više nema, 

predsjednik zaključuje raspravu i daje točku 1. sa pripadajućim podtočkama na glasovanje 

kako slijedi:  

 

TOČKA 1.1. 

I. Izmjene i dopune Programagradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. 

godini 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka 1.1 se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

TOČKA 1.2. 

I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u  2016. godini 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka 1.2 se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

TOČKA 1.3. 

Prijedlog Ugovora o redovnom održavanju komunalne infrastrukture s Lopar 

Vrutak  d.o.o. 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

TOČKA 1.4. 

Prijedlog zaključka o ovlaštenju potpisivanja Ugovora o neposrednom sufinanciranju 

nabave komunalnog vozila za prikupljanje i prijevoz selektiranog komunalnog otpada na 

području Općine Lopar, davanjem sredstava pomoći 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja JEDNOGLASNO. 
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Točka 1 dnevnog reda, sa podtočkama od 1.1. do 1.4., uz amandman za donaciju u 

iznosu 5.000kn koji se oduzimaju sa stavke „osmatračnica“,  prema dostavljenom  materijalu, 

se usvaja JEDNOGLASNO.  

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNOM odlukom mijenja se proračunska stavka 

„osmatračnica“ koja će se umanjiti za 5.000kn koje se prenose na stavku za donaciju 

„Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva“. 

 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog Odluke o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Rab 

 

Voditeljica ureda načelnika, MARIJANA PROTULIPAC TOMIČIĆ: daje kratko 

uvodno objašnjenje. Ističe kako je riječ o istim kapitalnim projektima koje smo koristili do 

sada preko HABOR-a. Sada se samo ne zovu više tako. Ministarstvo pristupa detaljnom 

preispitivanju liste projekata i tražilo je od svih otočnih i JLS da dostave listu prijedloga 

kapitalnih projekata za razvoj otoka, s tim da se liste usuglase jer se donose na nivou otoka. 

Taj sporazum će potpisati i Grad Rab i Općina Lopar. 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: obzirom da nema rasprave, dajem točku na glasovanje. 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka 2 se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

Proračuna Općine Lopar 

 

 Zamjenik pročelnice DOMINIK PAPARIĆ: kratko objašnjava 3. točku dnevnog reda, 

ističući kako je izašao novi zakon o pogrebnoj djelatnosti koji obvezuje JLS na prijevoz umrle 

osobe na obdukciju po nalogu liječnika, odnosno mrtvozornika. Odluka se treba donesti, to je 

zakonska obaveza. Sličnu odluku donesao je i Grad Rab. Do ovog vijeća imali smo 3 ili 4 

takva slučaja.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: prema dostavljenom materijalu, budući da nema 

rasprave, daje Odluku na glasovanje.  

 

Prema dostavljenom materijalu, Odluka se donesi JEDNOGLASNO. 

 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: kratko obrazlaže temu. Prošli smo sve procedure. U 

cilju nam je da što prije Izmjene stupe na snagu, te da što prije krenemo sa izradom glavnog 
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projekta. Izvedbeni projekat svi možete vidjeti na internet stranici. Ukoliko smatrate da nešto 

još treba korigirati, sada to možemo. 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: na osnovu dostavljenog materijala i pojašnjena Odluka 

se donosi JEDNOGLASNO.  

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke o kandidatima za dodjelu javnih priznanja Općine Lopar 

 

 Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: Općinsko vijeće donijelo je Odluku po kojoj se 

dodjeljuju javna priznanja. Ove godine po prvi puta je bio raspisan i javni poziv. Na uvid vam 

dajemo prijedlog kandidata. Sigurno je da je još dosta ljudi koji su zaslužili priznanja. Ja 

osobno razmišljam o dodjeli plakete doktoru Kopriću koju dodjeljujem ja osobno.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvaram raspravu.  

 

Vijećnik DARKO PEĆARINA: smatram da je previše kandidata. Ja bih prvo sebe 

maknuo s liste. Zaboravili smo npr., na našeg svećenika Jadrušića.  

 

Vijećnik IVAN JAKUC: smatram da je za svećenika možda bolje platiti misu, 

organizirati odlazak na grob i zapaliti svijeću.  

  

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: zaključujem raspravu i dajem točku na glasovanje.  

 

Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa: 5 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Dragan Borić, Milivoj Poldan) i 2 SUZDRŽANa glasa (Rajka Pećarina i 

Darko Pećarina). 

 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu 

  

Voditeljica ureda načelnika MARIJANA PROTULIPAC TOMIČIĆ: kratko pojašnjava 

tematiku. Riječ je o Hrvatskoj lokalnoj grupi u ribarstvu. Za osnivanje je potrebno 5 

povezanih jedinica. Inicijativu je pokrenuo Senj. Ovo je možda posljednja prilika za to zbog 

smanjivanja sredstava. U prilogu imate sva potrebna objašnjenja. Treba donesti Odluku i 

odabrati predstavnika.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: na osnovu dostavljenog materijala i pojašnjena Odluka 

se donosi JEDNOGLASNO.  

 

 

TOČKA 7. 

Izvješće načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: kratko ću prokomentirati Izvješće. Kažu da je mudrost 

puno reći u malo rečenica. Naveli smo najbitnije aktivnosti. Najveće su bile oko ceste D-105, 
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produženja trajektnog pristaništa, čekališnog terminala i izrade projektne doklumentacije na 

nerazvrstanim cestama. 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: čestitke načelniku prvenstveno na ovom projektu što 

se tiče ceste. Tu je doslovno krenuto od nule. Bilo je poteškoća, no svaka čast.  

 

Vijećnik DRAGAN BORIĆ: također bih zahvalio i čestitao načelniku. Ima još posla, no 

za svaku pohvalu je. 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: Izvješće se ne daje na glasovanje, samo na znanje 

vijećnicima. 

 

 

TOČKA 8. 

Prijedlog Zaključka o prodaji k.č.2268 k.o.Lopar 

 

Predsjednik  DAMIR PAPARIĆ: pojašnjava kako se radi o k.č. za koju smo se  u 12. 

mjesecu već usuglasili na zahtjev gđe. Marijane Uka, rođ. Ivče, da ćemo procijeniti ovu 

parcelu. Ovo je samo nastavak, korak dva u procesu.   

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: napominje kako treba ipak biti oprezan, da je parcelu 

potrebno jasno iskolčiti i omeđiti kako bi granice bile jasne. 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: ovdje samo dajemo suglasnost da idemo u natječaj. 

Dajem takvu točku na glasanje. Točka je usvojena JEDNOGLASNO. 

 

 

TOČKA 9. 

Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu k. č. 10175 k.o. Lopar – 

podnositelj zahtjeva Borić Ivan, Lopar 87 

 

Zamjenik pročelnice JUO DOMINIK PAPARIĆ: daje uvodno obrazloženje. Ističe kako 

je gdin. Borić dostavio svu potrebnu dokumentaciju za proceduru i ispoštovao sve uvjete.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: obzirom da nema rasprave, dajem takvu točku na 

glasanje. Točka je usvojena JEDNOGLASNO. 

 

 

TOČKA 10. 

Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu k. č. 10244 k. o. Lopar – 

podnositelj Malić Ivan, Lopar 427 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: ovo je slična točka kao prethodna, radi se samo o 

drugoj parceli sa dva zahtjeva, Malić Ivana i Krunoslava Koseca. 
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Obzirom da nema rasprave, dajem takvu točku sa oba slučaja na glasanje. Točka je 

usvojena JEDNOGLASNO. 

 

 

TOČKA 11. 

Prijedlog Odluke o ovlaštenju potpisivanja kupoprodajnog ugovora za k.č.5314/4 k.o. Lopar 

 

Voditeljica ureda načelnika MARIJANA PROTULIPAC TOMIČIĆ: kratko objašnjava 

slučaj. U privitku imate na uvid kopiranu Odluku i nacrt Ugovora. Procedura je provedena. 

Tu je stvar o tome, traženo je mišljenje od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, da 

li načelnik može potpisati kupoprodajni ugovor obzirom da je kupac njegov brat. Mišljenje 

Povjerenstva je da ne može, te da Općinsko vijeće odredi osobu, Odlukom je ovlasti, koja će 

u ime Općine Lopar potpisati ugovor kao prodavatelj.  

 

Vijećnik IVAN JAKUC: predlažem da ta osoba bude predsjednik Damir Paparić. 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: Obzirom da nema rasprave, dajem točku 11., kojom se 

mene ovlašćuje za potpis navedenog ugovora na glasanje. Točka je usvojena 

JEDNOGLASNO. 

 

 

TOČKA 12. 

Zamolba gospodina Rizaha Kovačevića 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: kratko obrazlaže problematiku i ističe kako dotični 

gospodin nema pravo na socijalnu pomoć, te traži od vijećnika da izraze svoje mišljenje. 

  

Vijećnik  IVAN JAKUC: do sada smo tri puta pomagali gospodinu. Predlagali smo da 

uđe u Udrugu, bilo bi jednostavnije jer nije jedini problematičan.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: prijedlog je da se gospodinu pomogne. Prijedlog je 

jednokratna pomoć u iznosu od 3.000kn.  

 

Obzirom da nema rasprave, dajem takvu točku na glasanje. Točka je usvojena 

JEDNOGLASNO. 

 

 

 

Sjednica je završena u 17:06 sati. 
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Zapisnik sastavila               Predsjednik općinskog vijeća 

 

 

_______________________________                       _______________________ 

Irena Musić, bacc.oec.                                    Damir Paparić, prof. 

 

 

 

 

 


