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Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar održane dana 20. prosinca 

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, Daniela Glažar Ivče 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: dr. Branko Koprić, Marin Lazarić, Darko Pećarina, Milivoj 

Poldan 

 

OSTALI PRISUTNI: Alen Andreškić, načelnik; Frane Gabrić, zamjenik načelnika; 

Dominik Paparić, pročelnik JUO na zamjeni; Zdenko Jakuc, direktor KTD Lopar Vrutak 

d.o.o. i Loparko d.o.o.; direktor Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ivan Lušić (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 22. sjednicu 

Općinskog vijeća.  

 

Predlaže dnevni red sjednice: 

AKTUALNI SAT 

Usvajanje zapisnika 21. sjednice Općinskog vijeća 
1. Rebalans Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu 

1.1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu s projekcijama za 

2017. i 2018. godinu 

1.2. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2016. godinu s 

projekcijama za 2017. i 2018. godinu 

1.3. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016. godinu 

1.4. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2016. godinu 

1.5. I. Izmjene i dopune Proračuna Centra za kulturu Lopar za 2016. godinu  

2. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar  

2.1. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, 

socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2017. godinu 

2.2.  Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2017. godinu 

2.3. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2017. godinu 

3. Prijedlog Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu 

3.1. Prijedlog Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. 

godinu 
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3.2. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2017. godinu s projekcijama za 

2018. i 2019. godinu 

3.3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2017. godinu 

3.4. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu 

3.5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu 

3.6. Prijedlog Proračuna Centra za kulturu Lopar za 2017. godinu 

4. Prijedlog Javnog poziva za korištenje javnih površina u 2017. godini 

5. Prijedlog donošenja zaključka o ovlaštenju općinskog načelnika za potpisivanje okvirnog 

sporazuma i pojedinačnih ugovora po provedenom postupku javne nabave JN br.02/2016 MV 

– Radovi na uređenju groblja G6 Lopar, polje 4 

6.  Prijedlog Odluke o javnom ukidanju statusa javnog dobra na dijelu k.č. 10230 k.o. Lopar 

7.  Prijedlog Odluke o javnom ukidanju statusa javnog dobra na dijelu  k.č. 10253/1 k.o. Lopar 

8. Prijedlog za prodaju k.č. 1557/7 k.o. Lopar i dokapitalizaciju Društva Lopar Vrutak d.o.o. 

 

Dnevni red se dopunjuje točkama:  

 
9. Prijedlog donošenja zaključka o ovlaštenju općinskog načelnika za potpisivanje ugovora za 

radove na izgradnji spojne ceste (nerazvrstane prometnice) Za vrh na području Livačina u 

Općini Lopar 

10. Prijedlog Odluke o sustavu glavne knjige riznice Općine Lopar i načinu vođenja jedinstvenog 

računa riznice 

 

Nakon JEDNOGLASNOG usvajanja dnevnog reda, predsjednik otvara: 

 

AKTUALNI SAT 

 

 Za riječ se javlja vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE: 

Postavlja pitanje načelniku o kapitalnom projektu – izgradnji sportske dvorane u Loparu. 

Zanima je pobliži prikaz aktivnosti u narednom periodu i osiguranje sredstava u daljnjem 

razdoblju dodajući kako je u Proračunu za 2017. predviđeno 7.000.000,00kn za izgradnju te je 

zanima da li je to realno, održivo i dovoljno? 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ odgovara:  

Dajući kratki izvještaj o radovima na dvorani pojašnjava kako su radovi otvoreni povodom 

obilježavanja Dana općine, te da je do današnjeg dana izvedeno 3.000.000,00 kn radova, a 

plaćeno 2.700.000,00kn, uključujući građevinski i stručni nadzor. Tokom 12. mjeseca 

situacija je na 360.000,00kn koja je u najavi da će biti plaćena 27.12., tako da će zaključno s 

ovom godinom biti izvedeno i plaćeno 3.100.000,00kn. u prvoj fazi koja je ugovorena i 

obuhvaćena na 9.300.000,00 (s PDV-om), neće se odraditi jedan dio podne ploče i izolacije 

nego će se to pustiti za 2. fazu, tako da ukupne radove očekujemo na 8.500.000,00kn po 

ugovoru za 1. fazu. Planira se umjesto radova izolacije izvesti fasadu. Projekcije su negdje od 

oko 400.000,00kn do 420.000,00kn. potrebno je još vidjeti hoće li se ići na postupak javne 

nabave ili će se moći dogovoriti i izvesti aneksom. Također, obiđeno je 5 dvorana na području 

PGŽ. Priprema se i natječajna dokumentacija za otvore. Predviđeni su aluminijski aluksirani 

otvori, no potrebno je pogledati taj detalj još jer je bitan i zbog vizualizacije i toplinske 

izolacije. Planira se do kraja godine ili početkom slijedeće pripremiti javnu nabavu za otvore. 

Do početka glavne turističke sezone očekuje se da će dvorana izvedena do pod krov, odnosno 

1. faza s tim da postoji želja da se pokušaju dogovoriti i izvesti i otvori i fasada. Procjenjuje se 
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da će ukupni radovi, sa fasadom i otvorima biti oko 10.200.000,00kn. Bitno je dodati da je 

izvođač ugovorio anulirane nosače, situacija se očekuje u 1. mjesecu i vjerujem da je 

dinamika do sada zadovoljavajuća. Sada je pauza, operativa ide na kolektivni godišnji odmor, 

jedan dio se vraća 2.1., drugi 9.1. Također, u međuvremenu je odrađen geodetski nadzor, 

dvorana je postavljena i izgrađena kako je i projektirana, ugovoreni su projektantski nadzor sa 

g. Kocijanom kao projektantom idejnog rješenja i sa Capital Ing – om koji su također aktivni 

oko nadzora samog objekta. Kroz 15 dana se očekuje da će biti gotova i 3D vizualizacija 

objekta. Prvotno, od strane projektanta su zamišljene sive nijanse, no tražili smo da se izradi 

još jedan prijedlog sa drugim bojama pa se možda i to nekako ustupi mještanima na 

glasovanje putem interneta. Što se tiče zatvaranja financijske konstrukcije, zatvorena je sa 

ugovorom o prodaji zemljišta. Ako se dobiju sredstva koja su u planu od Ministarstva 

regionalnog razvoja gdje smo kao JLS i ove godine nominirali na natječaj. Povučena su sva 

sredstva u iznosu od 1.660.000,00kn. isti natječaj će biti raspisan i slijedeću godinu i očekuje 

se nešto veći iznos nego što je dobiven ove godine. Također je nominiran, u sklopu dvorane, 

visitor centar na natječaj koji je bio do 4.9. na Ministarstvu turizma u iznosu 1.000.000,00kn 

za izgradnju i uređenje. Fasadu i otvore će se nominirati na Ministarstvo graditeljstva i na 

Fond za energetsku učinkovitost za financiranje energetske ovojnice. Vode se razgovori i 

pregovori sa PGŽ. Obzirom da je projekt dvorane nominiran dok je bio bivši župan, g. Vujić, 

imamo pismo od strane župana da će sufinancirati opremu. Trenutno se aktivno vode 

razgovori sa aktualnim županom PGŽ, gdje su predlagali da će pomoći financirati 1 ili 2 fazu, 

a oprema bi se onda nominirala na EU fondove, na mjeru 7.4. ruralnog razvoja. 2. fazu 

možemo nominirati na mjeru 7.4. ruralnog razvoja gdje je predviđena mogućnost sportskih 

objekata. Također su započeti pregovori s Ministarstvom prosvjete i obrazovanja pa se 

očekuje da će se i oni uključiti u sufinanciranje.  

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE: 

Zahvaljuje na iscrpnom odgovoru i postavlja slijedeće pitanje načelniku vezano uz otvoreno 

pismo mještana zaseoka Podgospoje koje je dostavljeno na znanje svim vijećnicima prije 

početka sjednice (prilog broj 1).  

Pojašnjava kako su mještani zaseoka Podgospoje istupili otvorenim pismom gdje ih interesira 

planirana izgradnja, odnosno proširenje infrastrukturne mreže vodovoda i kanalizacije kao i 

svih popratnih vodova na nerazvrstanoj cesti. Zanima ih da li ti planirani radovi imaju 

projektnu dokumentaciju, ishođene sve suglasnosti i financijske pokazatelje investicije kroz 

transparentno obrazloženje isplativosti i same potrebe za takvim pothvatom. Svaki pokušaj da 

se krene s planiranim zahvatom bez navedenih preduvjeta i bez garancije da će ti radovi biti 

izvedeni u skladu s prostornim planom, projektom, stručno i u primjerenom roku, direktno 

ugrožavaju postojeći komunalni sustav tako da se očekuje zaštita u tom pogledu. Dodaje kako 

mještani nisu bili upućeni da će se izvoditi radovi na tom dijelu te moli da se pojasni što se 

može očekivati po tom pitanju. 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ odgovara:  

Na potezu od rotora pa do trajektnog pristaništa, kako je rehabilitirana državna cesta D-105, 

paralelno je izvođena rekonstrukcija postojeće infrastrukture, tako da je u trup ceste 

rekonstruiran kompletan vodovod u dužini 1.400m. Zahvaljuje direktoru Vrela i djelatnicima 

kao i Hrvatskim vodama na sufinanciranju tog projekta. Na tom dijelu investicije su bile oko 

1.500.000,00kn. Poznato je svima da je na tom dijelu bio stari cjevovod azbestno-cementnih 

cijevi gdje su postojali problemi sa puknućima pa se paralelno sa rehabilitacijom ceste išlo na 

rekonstrukciju vodovoda. Konačno, zahvaljujući tom zahvatu, na trajektnom pristaništu 

omogućena je kvalitetna hidrantska mreža i omogućen kvalitetan priključak. Možemo reći da 

će zaseok Podgospoje možda dobiti i tišinu jer će se trajekt moći priključiti na struju i 

vodovodnu mrežu. Zajedno sa vodovodom, polagane su cijevi DTK mreže, dvije o trošku 

Općine Lopar, a dvije o trošku Hrvatskih cesta. Na cijelom potezu, osim rotora koji 
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financiraju Hrvatske ceste, Općina Lopar i Primorsko-goranska županija sufinancirale su 

projekt javne rasvjete gdje je išla rekonstrukcija kompletne javne rasvjete.  Do zone Stari mul 

ili stara pošta postavljena kompletno nova rasvjetna tijela. Vidljiva je razlika u kvaliteti nove i 

stare rasvjete. Nadalje, prije glavne turističke sezone stalo se do skretanja prema crkvi BDM 

ili prema zaseoku Podgospoje, gdje je ovih dana, izveden nosivi sloj na dijelu ceste te je 

izveden spoj sa čekališnim platoom. Na tom dijelu, zajedno sa našim komunalnim društvom 

izvodili su se radovi izmještanja trase odvodnje, prvenstveno radi zahtjeva upućenog od g. Ive 

Čepića gdje je u presjek kanala Hrvatskih voda 2004. položena gravitacijska cijev. 

Očekujemo do kraja godine da će se izmjestiti i tlačni cjevovod tako da će u tom području biti 

riješeno i pitanje oborinske odvodnje. Na cijelom potezu, od rotora do trajektnog pristaništa 

radilo se uklapanje sa nerazvrstanim cestama, na većem dijelu položene su i slivne rešetke 

kako bi se voda koja dolazi sa nerazvrstanih cesta kvalitetno prikupila. Također smo 

sufinancirali i određene vodovodne cijevi i vodove u cilju rješavanja oborinske odvodnje. Što 

se tiče samog priključka kod zaseoka Podgospoje, ili skretanja za Madonnu, poslali smo 

geodeta da napravi pripremu, obaviještena su prva tri vlasnika s kojima su obavljeni i 

razgovori, g. Dušan Ivče, g. Dragan Matahlija i g. Gabrić, u cilju da se u tom dijelu napravi 

proširenje nerazvrstane ceste kako bi se osigurala sigurnost i veći protok ulaza i izlaza sa te 

nerazvrstane ceste. Projekt će se doraditi, kada se napravi projektna dokumentacija, s 

vlasnicima će se pregovarati oko otkupa tog dijela kako bi na tom dijelu omogućili 

dvosmjeran ulaz na državnu cestu.  

Prošle godine, g. Lušić je imao određenih želja i zahtjeva da se riješi vodoopskrba u nastavku 

prema Crikvenoj Dražici, sugestija je bila da se prošle godine stane sa tom rekonstrukcijom, 

da se pokuša izgurati ljeto i da zajedno, ako će se događati infrastruktura na tom dijelu, idemo 

u rekonstrukciju cjevovoda na potezu od skretanja za Madonnu u dužini cca 400m do 

skretanja one cestice gdje se ide prema dr. Kopriću. Na tom dijelu, u tijeku je projektiranje i 

vodovoda, DTK mreže i nove javne rasvjete, a Lopar Vrutak d.o.o. će procijeniti u kom dijelu 

će se sanirati postojeća fekalna odvodnja. 

Što se tiče pregovora s g. Draganom Čepernićem, koji se predstavlja da je vlasnik parcele, a 

kao vlasnik je i dalje upisan njegov otac. Obavili smo razgovor, donijeli odluku da će do kraja 

godine Povjerenstvo pregovarati oko otkupa i cijene iz razloga što g. Čepernić nije zadovoljan 

sa procjenom od strane sudskog vještaka. Dodaje, kako je moguće da sudski vještak ne 

procjeni onako kako stranka to očekuje. Na dijelu od rotora do trajektnog pristaništa, 

Hrvatske ceste su procjenjivale i otkupljivale po cijeni od 503,00kn/m2. na ovom dijelu 

sudski vještak procijenio je na oko 110€/m2, no vlasnik smatra da taj iznos nije dovoljan. 

Jedan od parametara koji se uzima prilikom procjene je prodaja susjednih zemljišta u 

određenom radijusu u zadnjih 6 mjeseci. Često se događa da neka fizička osoba proda i po 

možda većoj cijeni, ali se u ugovoru ne iskazuje puna cijena pa kada se dobiju podaci od 

porezne uprave ispada da procjene sudskog vještaka vrijede manje nego što je to zemljište 

prodano. 

Na dijelu terminala izvedeno je još 11 temelja javne rasvjete i dalje su u tijeku intenzivni 

pregovori oko sufinanciranja terminala. Za spoj terminala sa trajektnim pristaništem dobiven 

je akt o gradnji od strane Lučke uprave za 48m obalnog zida i do Uskrsa bi to trebalo biti 

izvedeno.   

Također, dodaje kako je u utorak ponuđen termin mještanima zaseoka te ističe kako vjeruje 

da će uspjeti iskomunicirati oko toga.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: 

Uključuje se u raspravu dodajući kako je u međuvremenu pročitao pismo i ostao neugodno 

iznenađen iz razloga što ga zabrinjavaju potpisi nekolicine intelektualaca, uključujući i 

vijećnicu Danielu Glažar Ivče i gđu. Pičuljan koja je bila pročelnica za komunalne djelatnosti, 

koji bi kako smatra, trebali bolje razumjeti neke stvari citirajući dio pisma: „izražavamo 

skepsu u financijsku moć obzirom da se i manje zahtjevne planirane investicije već 10 godina 
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ne mogu riješiti, kao npr. cesta prema groblju.“ Dodaje kako se vrlo dobro zna tko čini cestu, 

koliko traje proces otkupa ali ne zato što Općina Lopar nema financijsku moć nego zbog 

drugih čimbenika, a to su ljudi. Dio je išao na postupak izvlaštenja i poznato je svima zbog 

koga i kada. Također, zna se koliko traje jedan proces od zamisli ili idejnog rješenja pa sve do 

građevinske dozvole i osiguranja sredstava.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: 

Dodaje kako je neosporno da nerazvrstana cesta od Šima do groblja ima gabarite takve kakve 

ima i da je najlošiji dio oko Bodulove kuće te da su na tom dijelu gotovo svi objekti na samim 

radijusima zavoja. Ti objekti su stariji nego što je cesta koja je širena 90-ih godina. Ako ćemo 

ići redom, 100.000,00kn uloženo je u zid i sada je stavljena stavka u Proračun da ćemo ga 

obložiti kamenom. Dodaje kako je osobno sa gđom. i g. Pičuljan pregovarao da na onom 

zavoju, poslije kuće Bodula, prodaju 3m kako bi se riješilo ugibalište na tom dijelu. Na lijevoj 

strani, istaknuti političar Šime Stolčić je sa svojom rampom cca 3m u samom trupu ceste, pa 

ćemo sutra poslati komunalnog redara, temeljem ovog dopisa, da vidimo gdje je granica 

nerazvrstane ceste i da ukloni tu rampu. Naprijed, na lijevoj strani gdje je rađen potporni zid i 

gdje je proširena cesta sa potpornim zidom u dužini cca 60m i 3m širine. Nakon toga dolazi 

objekt, a do same kuće ne može se širiti cestu. Također, ove godine, jer je stranka gđa. 

Franelić Marija ucjenjivala, otkupljena je parcela da ne bi došlo do urušavanja te ceste prema 

groblju koju smo nasipali makadamom da je stabiliziramo. Riješeni su imovinsko-pravni 

odnosi od 91. godine, u nastavku poslije. Na lijevoj strani smo uredili i cestu i nasipali 

parkiralište za samo groblje. Bili su ne riješeni imovinsko-pravni odnosi, pa je Općinsko 

vijeće prihvatilo sudsku nagodbu za zemljište na gornjem Melu. Također, projektira se spojna 

cesta od Melka do groblja. Do sada, samo u otkup uloženo je oko 60.000,00€ za nerazvrstanu 

cestu, isplaćeni su g. Božo Ivče, Pirići i g. Rukavina. Započeti su pregovori sa g. 

Makarunićem na proširenju ceste do groblja.  

Kada je Općina Lopar zaživjela kao takva, želja je bila i prvenstveni cilj da se izradi 

mrtvačnica. Nije bilo Detaljnog plana uređenja, uložili smo i donijeli ga. Bilo je otkupljeno 

samo pola parcele, pa je od gđe. Marije Patalić otkupljena i druga polovica za izgradnju 

mrtvačnice, ishodovana je sva projektna dokumentacija, mrtvačnica izgrađena. Izgrađen je 

potporni zid i uređeno parkiralište.  

Po pitanju samog groblja, provode se aktivnosti i na ekshumiranju i na rješavanju problema 

poput onih gdje imamo nekvalitetno izrađena rješenja o grobnim mjestima na samom 

parkiralištu. Restauriran je križ, izvedene grobne staze u novom dijelu groblja, otkupljeno 

zemljište za  proširenje u površini cca 900m2, donesene su Izmjene i dopune detaljnog plana, 

izrađen izvedbeni projekt za groblje po kojem je raspisana javna nabava.  

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:  

Odgovara kako razumije da se ulažu veliki napori, ali da je sramotno da se neki mještani 

moraju pokapati u drugo mjesto, a ne tamo gdje su proveli cijeli život zbog trenutne situacije 

nedostatka grobnih mjesta.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Uključuje se u raspravu postavljajući pitanje vijećnici Danieli Glažar Ivče, da li bi po njoj i 

gđi. Pičuljan trebalo vršiti ukope negdje gdje nema niti lokacijske niti građevinske dozvole? 

Prostor za groblje postoji, no to su dugotrajni procesi.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Dodaje kako je izrađeno još i 6 niša za urne zbog tendencije kremiranja. Bila su ponuđena dva 

grobna mjesta, koja su čuvana za izvanredne slučajeve gdje pokojnik nema grobno mjesto, ali 

stranka kojoj smo ponudili grobno mjesto isto nije prihvatila, ukoliko je sada riječ o g. 

Čoliću!? Dodaje kako je g. Čolić imao svoje grobno mjesto kojeg njegov otac nije niti 
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održavao niti plaćao te mu je isto ukinuto. Prošli tjedan, nažalost, preminuo je i g. Luka 

Paparić koji nije imao grobno mjesto ali smo to riješili jer imamo dogovoreno da grobovi koji 

će se ekshumirati i napustiti služe za ovakve slučajeve.  

Dotična gđa. Pičuljan bih pitao što je u svoje dvije godine mandata riješila po tom pitanju? 

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:  

Odgovara kako stoji da je to prioritet i da to treba rješavati. Ulažu se napori i na dobrom je 

putu ali je potrebno raditi na tome.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Dodaje kako su kupljena i nova vrata na ulazu u groblje.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Obraćajući se vijećnici Danieli Glažar Ivče, sugerira da slijedeći put, prije nego nešto potpiše 

to isto pročita i promisli o tome. Dodaje kako je ovo čisti primjer politikanstva, dok je 

načelnik iznesao činjenice.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Dodaje kako je 2005. godine obnašao funkciju zamjenika gradonačelnika Grada Raba i tada 

su prioriteti bili mrtvačnica u Mundanijama i mrtvačnica u Loparu. Predlaže vijećnici da se 

uputi do mrtvačnice u Mundanijama i do mrtvačnice u Loparu samo iz razloga da može 

usporediti koliko je napravljeno u kojem mjestu od 2005. godine do sada.  

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:  

Dodaje kako ima pismo za načelnika od gđe. Gordane Pičuljan u kojem moli za podatak o 

ukupnom godišnjem zaduženju komunalne naknade, te da li je točno da je komunalna 

naknada naplaćena preko 90%? Zanima je i zašto na računima komunalne naknade još uvijek 

nije iskazana stavka duga iz prethodnog razdoblja kao niti stavka zatezne kamate? Smatra da 

računi bez navedenih elemenata nisu u skladu sa zakonom. Zanima je i jesu li sustavno 

obrađeni podaci iz projekata legalizacije i utvrđena stvarna površina svakog objekta u Loparu 

kako bi se ažurirala baza za obračun komunalne naknade i koliko nakon ažuriranja iznosi 

ukupno zaduženje komunalne naknade? Zanima je i izračun izmakle dobiti na osnovu stavke 

komunalne naknade u periodu unazad 10 godina, odnosno od samog početka.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Odgovara kako je to pitanje koje zahtjeva računanje u trajanju cca 3 mjeseca, moli da se 

pismo dostavi pismeno kako će se dostaviti i sam odgovor.  

Što se tiče komunalne naknade, preuzeta je baza podataka od grada Raba nakon što je 

osnovana općina Lopar. vršene su izmjene za sve one objekte koji nisu uopće bili u sustavu i 

svih vikendica i vikend objekata. Za njih postoje nove izmjere. Prije 3 godine, dobivena je 

ponuda geodetskog zavoda za izmjeru na području Općine Lopar za 300.000,00kn. Obzirom 

da je u najavi donošenje novog zakona o porezu na nekretnine i ukidanje komunalne naknade, 

procijenjeno je da će se nova izmjera raditi zajedno sa novim porezom jer osim površine 

trebati će utvrđivati i ostale parametre, između ostalih i starost objekta. Za sada je najavljeno 

da Zakon stupa na snagu u 1. mjesecu 2018. godine.  

Po pitanju dobre naplate komunalne naknade, poduzete su određene mjere prisilne naplate, 

opomene, ovrhe i sl., te je naplaćen dio obveza iz proteklih godina. Također, prošle godine je 

dogovoreno cca 160.000,00kn sporazumne obročne otplate za stara dugovanja te je na taj 

način osigurano da taj dio ne ode u zastaru.  

Projekcija komunalne naknade za ovu godinu je i preko 1.000.000,00kn.  

Dobiti općina nema. Izmaknuti može, eventualno prihod. Postavlja pitanje vijećnici Danieli 

Glažar Ivče – na koji način bi ona obračunala svom kolegi vijećniku, Darku Pećarina 
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bespravni kiosk postavljen protivno prostornom planu, te na koji način bi svom rođaku, 

tajniku SDP-a, koji je 2012. godine bespravno nadogradio kat kuće bez prijave, obračunali 

iste stavke?  

 

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:  

Odgovara da se u takvim slučajevima pozovu institucije koje to rješavaju.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Konstatira na osnovu odgovora vijećnice da je potrebno pokrenuti institucije, prijaviti 

građevinskoj inspekciji i komunalnim redarstvom. 

 

Vijećnik DRAGAN BORIĆ:  

Javlja se za riječ, osvrćući se na pismo vijećnice. Smatra da ima puno zločestoće u istom, te 

da bi trebali biti sretni svi iz tog kraja da se nešto radi i događa. Smatra da je nepojmljivo 

izražavati nezadovoljstvo jer se nešto radi i uređuje.  

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:  

Odgovara kako nije točno da su nezadovoljni sa tim što se nešto radi i uređuje. Dodaje kako 

su zahvalni da se potiču takvi radovi, no trebali bi postojati preduvjeti koji moraju biti jasni, 

ističući primjer kako jedan od radnika, susrećući nju osobno na cesti, postavlja pitanje kuda 

idu cijevi. Smatra da je to apsolutna nepripremljenost. 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Odgovara kako se trudi biti strpljiv i tolerantan. Postavlja pitanje da li je ikada itko od 

potpisnika pisma radio na niskogradnji ili projektirao nešto? Konstatira kako je do skretanja 

za Madonnu usuglašeno i svi priključci za vodu su usklađeni sa mještanima koji su željeli 

novi priključak. Riješeni su svi ulazi, sva oborinska odvodnja, svakom mještaninu koji je 

izrazio želju da mu se proširi ulaz izašlo se u susret, počevši od Lazarovih, Borić Anta, Gabrić 

Marinka, Ivče Nikole, Škarić Borisa, usklađen je projekt sa ulazom u dvorište vašeg svekra, 

premješten je kandelaber, usklađen ulaz sa Mušćo Draganom, usuglasili se sa Ivče Borisom, 

gospođom Marijom. Definirani su ulazi sa g. Čepić Ivom i g. Čepernićem, radi kojeg smo 

izmještali poziciju autobusne stanice kako bi mu se mogao otvoriti još jedan ulaz. Postoje li 

problemi ili nedostatci na nečemu što je do sada izvedeno?  

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:  

Odgovara kako oborinska odvodnja predstavlja ozbiljan problem.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Odgovara kako na onom području gdje je kuća nisko nije moguće podići kuću, dodaje kako su 

kuće napravljene ispod razine stare ceste te da su isti problemi oduvijek tamo.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Nakon utvrđivanja da više nema pitanja, zahvaljuje se direktoru Vrela d.o.o., gospodinu Ivanu 

Lušić, te direktoru Lopar Vrutka d.d., gospodinu Zdenku Jakuc na dolasku te zaključuje 

aktualni sat.  

 

Potom, kao slijedeću točku dnevnog reda, daje Zapisnik 21. sjednice na glasovanje uz pitanje 

postoje li primjedbe na isti. Primjedbi nema i Zapisnik je usvojen JEDNOGLASNO sa  7 

glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, 

Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče).  
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TOČKA 1. 

Rebalans Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Daje kratko uvodno obrazloženje. Dodaje kako je u 8 mjesecu bio jedan rebalans, a sada se 

predlaže drugi rebalans ove godine. Uz materijale dostavljeno je i izvršenje na dan 8. 

prosinca, po stavkama prihoda i rashoda. U međuvremenu je do današnjeg dana na račun 

došlo 382.590,61kn. Prihodi sa današnjim danom iznose oko 11.000.000,00kn. Do kraja 

godine očekuju se transferi sa razine države u iznosu od 120.000,00kn za ugovor koji je 

potpisan sa Ministarstvom graditeljstva, te se očekuje od Županije 89.000,00kn za 

sufinanciranje pomorskog dobra. 400.000,00 EU projekta. 27. je plaćanje 370.000,00kn još 

jedne situacije za dvoranu i očekuje se naplata zemljišta od 1.500.000,00kn. moguće je da će 

prihodi biti i veći nego što su predviđeni u Proračunu. Vjeruje da će određene stavke, koje su 

navedene precizno, i po pitanju komunalne naknade i po pitanju komunalnog doprinosa još 

nešto i premašiti. Očekuje se izvršenje Proračuna 100 u granicama kako je i planirano. Dodaje 

kako će biti raspisan natječaj za prodaju 2 čestice, jedna na Gornjem Melu za koju smo vodili 

spor i pravomoćno potvrdili da je naša, a druga u staroj jezgri. Što se tiče rješavanja određenih 

imovinsko-pravnih odnosa sa Imperial-om, nastavljeni su pregovori sa Valamar Rivierom. 

Postoji situacija velikog dijela uzurpiranja gdje tražimo od stranaka da dostave, odnosno 

dopune dokumentaciju. Ta priča ide dosta sporo kao i parcelacija onih površina na kojima je 

skinut status javnog dobra.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu dodajući kako je rebalans ono realno 

stanje na kraju godine i smatra da je sve dobro isplanirano bez obzira na razne skepse.  

Obzirom da rasprave nema, istu zaključuje i daje točku 1. sa podtočkama na glasovanje: 

 

TOČKA 1.1. 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 

2018. godinu 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka 1.1 se usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Daniela Glažar Ivče). 

 

TOČKA 1.2. 

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2016. godinu s 

projekcijama za 2017. i 2018. godinu 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka 1.2 se usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Daniela Glažar Ivče). 
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TOČKA 1.3. 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2016. godinu 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Daniela Glažar Ivče). 

 

 

TOČKA 1.4. 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2016. godinu 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Daniela Glažar Ivče). 

TOČKA 1.5. 

I. Izmjene i dopune Proračuna Centra za kulturu Lopar za 2016. godinu 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka se usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Daniela Glažar Ivče). 

 

 

Točka 1. dnevnog reda, sa podtočkama od 1.1. do 1.5., prema dostavljenom  materijalu, se 

usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko 

Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče). 

 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar 

 

Pročelnik JUO na zamjeni, DOMINIK PAPARIĆ:  

Kratko pojašnjava da je bio raspisan javni poziv za nominiranje projekata i programa javnih potreba, 

posebno za prosvjetu, predškolski odgoj, socijalnu skrb i zdravstvo, posebno za sport i posebno za 

kulturu. Na osnovu prikupljenih prijava izrađeni su programi. 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: 

Dodaje kako je povjerenstvo nakon provedenog postupa ocijenilo kvalitetu programa. Za dvije udruge 

zatražena je dopunu dokumentacije, Društvo športske rekreacije i Muški rukometni klub. Nakon 

dopune dokumentacije, prijedlog je da se povećaju stavke po ovom programu što je dostavljen. Sa 

svakom udrugom potpisuje se ugovor točno za programe koji su prihvaćeni.  
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TOČKA 2.1. 

Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, 

socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2017. godinu 

 

TOČKA 2.2. 

Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2017. godinu 

 

TOČKA 2.3. 

Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2017. godinu 

 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Dodaje, obzirom da primjedbi nema,  kako se o ovoj točki ne glasa, ona se samo daje na 

znanje vijećnicima. Kada se donese Proračun, automatski se donosi i ovaj program.  

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: 

Pojašnjava kako smatra da je Proračun vrlo optimističan. Predloženi Proračun je relativno 

velik, ali u slijedećoj godini se očekuje i povećanje vlastitih prihoda. Prvenstveno po osnovi 

komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Po pitanju legalizacije imamo komunalni 

doprinos u kojem se traži odgoda od godine dana i već sada imamo rezervirano oko 

800.000,00kn komunalnog doprinosa koje bi trebale dospjeti slijedeću godinu. Na projektu 

Vile, komunalni doprinos je 1.200.000,00kn za koji se vjeruje da će veći dio biti naplaćen 

slijedeće godine. Pitanje smanjena prihoda, to je temeljem zakona koji su izglasani na zadnjoj 

sjednici Sabora i u tom kontekstu dostavljeni su prijedlozi amandmana. Proračun je svima 

dostavljen 13.11.2016. Osim jednog vijećničkog prijedloga nismo dobili niti jedan pisani 

amandman. U uvodu se govorilo o transferima koji se očekuju za sportsku dvoranu. Treba 

dodati još da su nominirana tri projekta na Ministarstvu turizma na natječaj u 9. mjesecu i 

očekuje se da će, klasično, u 2. mjesecu biti određeni natječaji od strane Primorsko-goranske 

županije po pitanju održavanja pomorskog dobra i sufinanciranja infrastrukturnih projekata. 

Po pitanju EU projekata, do petka je otvoren natječaj na koji će se prijaviti cesta, na podmjeru 

7.2.2. Planira se, zajedno sa J.U. Priroda, javljanje za zaštićeni krajolik na području Lopara, 

no postoji mogućnost da se nećemo moći u tom obliku prijaviti jer svaki nositelj može 

prijaviti samo jedan projekat, no tražiti će se drugo rješenje, možda i osnivanje nove ustanove. 

Također je bilo prijava i na određene natječaje od strane Ministarstva kulture. Po pitanju EU 

projekata, očekuje se mjera 7.7.4. gdje će se pokušati javiti sa sportskom dvoranom. Također, 

sa TZO Lopar planira se prijava za rekonstrukciju zgrade TZO Lopar, gdje će nositelj i biti 

TZO Lopar.  
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Postoji prijedlog koji bi se trebao promijeniti. Na poziciji 14, jer je ukinut porez na tvrtku, 

smanjiti će se postojeći prihod koji iznosi 200.000,00 na 30.000,00. Dodaje kako vjeruje da će 

se zaostali prihodi uspjeti naplatiti. Također, dodaje se nova pozicija. Država je najavila 

praćenje prihoda po osnovi poreza na dohodak i da onoliko koliko su smanjili u odnosu na 

2016., država će dati kompenzacijske mjere, tako da treba dodati stavku 250.000,00kn 

kompenzacijskih mjera.  

I ove godine bio je predviđen kredit od 500.000,00kn koji se koristi do godine dana za 

likvidnost prije sezone. Do kraja godine biti će vraćen. Postoje tumačenja da ta pozicija ne 

treba biti u Proračunu, ali smatra da je bolje da bude nego da ne bude.  

Na rashodovnoj strani dodana je stavka rashoda za prijevoz pokojnika, to je nova zakonska 

obaveza od ove godine.  

U glavi 206, povećalo bi se za Društvo športske rekreacije za 54.000,00, pa bi ukupan iznos 

bio 114.000,00kn i povećalo bi se za 5.000,00kn Muški rukometni klub. 

U glavi 208, obzirom na novu Odluku o stipendijama, mora se povećati po projekciji sa 

54.000,00kn na 120.000,00kn. 

Glava 209, zaštita i spašavanje, prijedlog je 10.000,00kn. Dogovaralo se sa DVD-om oko 

toga, da se smanji redovna djelatnost a da 10.000,00kn bude sufinanciranje 50% plaće 

djelatnika u ljetnim mjesecima, s tim da se 50% osigurava od strane vatrogasne zaštite 

Primorsko-goranske županije. Potrebno je jasno precizirati što bi taj djelatnik radio i tko bi 

mu bio nadređen.  

U glavi prostorno planiranje, izrada projekata, to je samo preknjiženje konta.  

U glavi javne površine, sufinanciranje komunalnog vozila, obzirom da je ove godine isplaćen 

Lopar Vrutak, za slijedeću godinu stavka se smanjuje za 265.000,00kn. stavka ostaje 

131.871,00kn. 

Dodala bi se nova stavka, izgradnja i uređenje tržnice. Postoji 20.000,00kn rezerve gdje je 

najam objekata i do kraja godine ističe leasing za objekt Kapetanije gdje je prijedlog da se na 

potezu između Konzuma i zgrade TZO Lopar uredi površina, zajedno sa nadstrešnicom i 

postave se minimalno 4 objekta gdje bi bio prostor za eko-proizvode. Želja je, čekaju se još 

uvjeti od sanitarne inspekcije, da se omogući prodaja svježe ribe na tom prostoru.  

Kapitalni projekt, i najveći projekt za slijedeću godinu je dovršetak dvorane – 1. faza. Želja je 

da se ugovore i otvori.  

Također, želja je i da se krene na proširenje groblja.  

Po pitanju Programa redovnog održavanja i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta, za 1. 

mjesec bi se ugovorilo samo sa Lopar Vrutkom za prva tri mjeseca održavanja javnih 

površina, a onda na slijedećem vijeću bi se precizno utvrdio Program održavanja 

nerazvrstanih cesta.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu. 

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE: 

Gledajući cjelokupan Proračun, vidljivo je da je narastao u odnosu na 2016. godinu preko 

3.000.000,00kn. Dosta iskače stavka – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, 

3.420.000,00kn, od prodaje materijalne imovine i prirodnih bogatstava. Moli pojašnjenje 

istoga.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  
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Odgovara da je potrebno platiti još zadnju ratu zemljišta za Vile, te napominje da je projekat 

dostupan za pogledati. Potrebno je ugovoriti točku sa Lopar Vrutkom oko 10€, što je još cca 

54.000,00€. To je gotovo 400.000,00kn. biti će raspisana 2 natječaja za prodaju 2 katastarske 

čestice. Također, ima dosta zemljišta koje treba razriješiti, a može se reći da ga već u posjedu 

drže fizičke ili pravne osobe. Vjeruje da će ta stavka biti ostvarena. Napominje još jednom da 

su upitni transferi koji ovise o državi.  

 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Dodaje kako je zamolio voditelja financija da napravi tablicu u kojoj će biti vidljivo izvršenje 

proračuna od 2007. godine do danas, te navodi podatke iz tablice: 2007.=6.613.900,47; 

2008.=12.424.109,05; 2009.=17.186.905,77; 2010.=11.719.120,68; 2011.=9.388.980,88; 

2012.=16.160.746,89; 2013.=8.171.653,34; 2014.=9.193.521,43; 2015.=12.117.391,72 i 

2016. će biti oko 13.000.000,00kn. Vide se skokovi. Puno ovisi o transferima iz države, a ne 

možete ih imati ako ih nemate predviđene u Proračunu. To je logično. Ono što se planira, 

mora biti u Proračunu. Ovaj Proračun nije prenapuhan, već je jednom bilo izvršenje preko 

17.000.000,00kn.  

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:  

Postavlja pitanje voditelju financija, zanima je što on misli o Proračunu za 2017. godinu, da li 

je razvojan, stimulirajući, održiv?  

 

Voditelj financija MLADENKO PERIĆ:  

Odgovara, što se tiče prihoda, biti će realno ostvarenje. Upitni su samo transferi. Iza svih 

ostalih, izvornih prihoda, dodaje, on stoji.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Uključuje se u raspravu, dodajući kako smatra da opet nekim vijećnicima nije razumljiv jezik 

na kojem se govori, te ističe kako nije bez razloga tražio i čitao podatke iz tablice o 

dosadašnjim izvršenjima. Potvrđuje riječi voditelja financija o vjeri od 100% u ostvarenje 

izvornih realnih prihoda te da su ovisni samo transferi države, no vjeruje u Vladu, ministre i 

smatra da će biti i više od predviđenog.  

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:  

Javlja se za amandman oko produženog boravka u školi, stavka 57. Nada se da će isti biti 

podržan.  

Dodaje, kako nije sigurna da li je riječ o grešci, gledajući zdravstvo gdje su osigurana sredstva 

za doktora Paparića, pedijatra, za prevenciju skolioze, debljine i visokog krvnog tlaka kod 

školske djece. Ističe kako je ona prošle godine imala amandman za sufinanciranje dr. 

Papariću, za liječenje školske djece jer isto nije pokriveno od strane HZZO-a, no ovi 

preventivni programi su pokriveni od strane HZZO-a, i smatra da je ovo neracionalno 

trošenje.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: 

Odgovara kako se svi kunu u mlade i djecu, smatra da je i dokazano i potvrđeno da se želi i 

pokušava zadržati mlade i pomoći mladim obiteljima.  
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Dodaje da rezultate ankete za produženi boravak još uvijek nije dobio, te moli vijećnicu za 

točne podatke. Također, moli je za prijedlog s koje stavke skinuti za predloženo povećanje.  

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:  

Odgovara kako je riječ o 10 do 15 djece u tom odjelu. Dodaje da je u razgovoru s 

ravnateljicom dobila informaciju da za toliko djece ima interes, a da je toliko djece i potrebno 

da bi se oformila skupina.  

 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Moli vijećnicu za točnu, konkretnu informaciju, radi li se o brojci od 10 ili od 15 djece? 

Razlika je. Napominje kako je vijećnica vrlo precizna kada su neke druge brojke u pitanju, pa 

je moli da i sada bude precizna.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Postavlja pitanje kada bi se krenulo s tim? 

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:  

Odgovara da bi se krenulo početkom 2. polugodišta, odnosno kada se osiguraju sredstva. U 

razgovoru s ravnateljicom, rekla je da prema anketi postoji dovoljan broj učenika, a za 

oformiti skupinu potrebno ih je od 10 do 15. Predlaže da se još jednom provjeri o kojem točno 

broju djece je riječ te dodaje kako je potrebno, da uopće zaživi na pola radnog vremena, 

potrebno je izdvojiti cca 60.000,00kn.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Postavlja pitanje da li neće roditelji također sufinancirati nešto, dodajući kako npr. u Rijeci 

roditelji sufinanciraju.  

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:  

Odgovara kako je sve stvar kasnijeg dogovora, te da za učenike 1. razreda roditelji ne 

sufinanciraju. 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Potvrđuje do sada rečeno, no ističe da je potrebno imati točne i konkretne podatke o tome 

kada bi se krenulo, koliko djece bi bilo, koliko je to mjeseci u godini itd. treba konkretno 

definirati sve skupa. Bitno je da stavku imamo predviđenu.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Postavlja pitanje voditelju financija, da li je moguće skinuti sa stavke tržnice, koja iznosi 

140.000,00kn, 20.000,00kn  za produženi boravak? Ukoliko su ostali suglasni s tim 

prijedlogom, naravno?! 

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:  

Pojašnjava oko dr. Paparića. Smatra da se radi o grešci, jer doktor ne radi preventivnu 

zdravstvenu skrb, to je u domeni školske medicine i to financira HZZO. Dodaje kako nije 

protiv da se dr. Papariću daju sredstva, no predlaže da se sredstva daju za liječenje školske 
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djece, odnosno ove 4.000,00kn da se doda na onih 7.000,00kn, koliko je i tražio, pa da onda 

svako dijete u Loparu, njih 96, a 150,00kn dobije po djetetu za dolazak u Lopar jednom 

tjedno zimi i dva puta tjedno ljeti.  To je samo stručna greška, a kao stručna osoba, morala 

sam reagirati.  

 

Voditelj financija MLADENKO PERIĆ: 

Zaključuje da onda na stavku za liječenje školske djece stavlja 11.000,00kn, a stavku od 

4.000,00kn briše. 

 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: 

Obzirom da rasprave više nema, zaključuje raspravu i daje točku 3., sa podtočkama od 3.1. do 

3.6. na glasovanje, uz amandman za povećanje stavke sufinanciranja produženog boravka za 

20.000,00kn, koje će se osigurati smanjenjem sa stavke za tržnicu, te će se kod stavke za 

liječenje školske djece ista povećati za 4.000,00kn koje će se osigurati prebacivanjem i 

ukidanjem stavke prevencije skolioze, debljine i visokog krvnog tlaka kod školske djece. 

 

TOČKA 3.1. 

Prijedlog Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka 3.1 se usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Daniela Glažar Ivče). 

 

TOČKA 3.2. 

Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2017. godinu s projekcijama za 2018. 

i 2019. godinu 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka 3.2 se usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Daniela Glažar Ivče). 

 

TOČKA 3.3. 

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2017. godinu 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka 3.3. se usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Daniela Glažar Ivče). 

 

TOČKA 3.4. 

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka 3.4. se usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Daniela Glažar Ivče). 
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TOČKA 3.5. 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka 3.5. se usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Daniela Glažar Ivče). 

 

 

 

 

TOČKA 3.6. 

Prijedlog Proračuna Centra za kulturu Lopar za 2017. godinu 

 

Prema dostavljenom materijalu, točka 3.6. se usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Daniela Glažar Ivče). 

 

 

Točka 3. dnevnog reda, sa podtočkama od 3.1. do 3.6., prema dostavljenom  materijalu uz 

navedene amandmane, za povećanje stavke sufinanciranja produženog boravka za 

20.000,00kn, koje će se osigurati smanjenjem sa stavke za tržnicu, te će se kod stavke za 

liječenje školske djece ista povećati za 4.000,00kn koje će se osigurati prebacivanjem i 

ukidanjem stavke prevencije skolioze, debljine i visokog krvnog tlaka kod školske djece. , se 

usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko 

Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče). 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Javnog poziva za korištenje javnih površina u 2017. godini  

 

Pročelnik JUO na zamjeni, DOMINIK PAPARIĆ:  

Daje kratko uvodno obrazloženje, ističući kako je održana sjednica Odbora za javne površine, 

te da je naknadno dostavio skicu na području Općine Lopar. Išlo je sve na jednu godinu kako 

bi se ovim pozivom izjednačile sve javne površine kojima je 2015.godine bilo na tri godine. 

Sada se odobravalo na jednu godinu samo iz tog razloga da 2017. godine sve skupa 

objedinjene idu na javni poziv. 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu. 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ: 

Dodaje kako je direktor Lopar Vrutka, odnosno Loparka dao primjedbu na objekt „Dilama“, 

odnosno štand, na poziciji pokraj mostića na ulazu u sportski centar, koji ometa nesmetan 

ulaz, pa se daje prijedlog da se ta lokacija ukine, a postoje naznake da će g. Matahlija odustati 

od svoje pozicije broj 38, koja bi se onda mogla dopuniti djelatnostima kako bi se „Dilama“ 

mogla preseliti na tu poziciju. 
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Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: zaključuje raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 4 

se usvaja sa 5 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Dragan 

Borić) i 2 SUZDRŽANA glasa (Daniela Glažar Ivče, Željko Pećarina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOČKA 5. 

Prijedlog donošenja zaključka o ovlaštenju općinskog načelnika za potpisivanje okvirnog 

sporazuma i pojedinačnih ugovora po provedenom postupku javne nabave JN br.02/2016 

MV – Radovi na uređenju groblja G6 Lopar, polje 4 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Kratkim uvodom obrazlaže da je proveden postupak javne nabave, usputno se zahvaljuje 

svima koji su sudjelovali u istom. Dodaje kako se na natječaj javio samo jedan izvođač. 

Prijedlog je da se za slijedeću godinu, ovisno o punjenju Proračuna, potpiše okvirni sporazum 

na puni iznos, a da se slijedeće godine izvedu radovi u iznosu 500.000,00kn koji bi obuhvatili 

dio potpornih zidova i izvođenja prvih grobnih mjesta. Prema izvedbenom projektu i 

detaljnom planu, to su zemljani grobovi.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu, obzirom da iste nema, zaključuje 

raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 5 se usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan 

Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Daniela Glažar Ivče). 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog Odluke o javnom ukidanju statusa javnog dobra na dijelu k.č. 10230 k.o. Lopar 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Uvodno objašnjava za točku 6. i točku 7. kako je proveden propisani postupak za skidanje 

javnog statusa javnog dobra na objema česticama, k.č. 10230 k.o. Lopar i k.č. 10253/1 k.o. 

Lopar, prikupljena je sva potrebna dokumentacija, dobavljena su i mišljena mještana i susjeda 

koji gravitiraju korištenju tog javnog dobra. Obje površine su već izuzete iz korištenja javnog 

dobra jer su na dijelu tih površina izgrađeni objekti i ovo je situacija gdje se rješavaju pitanja 

legalizacije. U konačnici će se konstatirati činjenično stanje na samom terenu. 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Otvara raspravi i dodaje kako su obje čestice prošle Odbor za kupnju i prodaju nekretnina, te 

otvara raspravu za obje točke. Rasprave nema, zaključuje raspravu i daje točke na glasovanje. 

Točka 6, usvaja se JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan 

Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče). 
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TOČKA 7. 

Prijedlog Odluke o javnom ukidanju statusa javnog dobra na dijelu  k.č. 10253/1 k.o. Lopar 

 

Prema dostavljenom materijalu, i pojašnjenjima danima za obje točke u točci broj 6., točka 

broj 7 usvaja se JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, 

Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče). 

 

 

 

 

 

TOČKA 8. 

Prijedlog za prodaju k.č. 1557/7 k.o. Lopar i dokapitalizaciju Društva Lopar Vrutak d.o.o. 

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Kratkim uvodom pojašnjava da je riječ o katastarskoj čestici u RZ Sorinj. U materijalima su 

sve detaljne informacije. Direktor je dostavio molbu da se razmotri njegov prijedlog o 

dokapitalizaciji KD Lopar Vrutak sa spomenutom česticom. Zamolba je raspravljena na 

sjednici Odbora za kupnju i prodaju nekretnina gdje je donesen prijedlog da se čestica 

procijeni, te da polovicu vrijednosti procjene (maksimalno do 10€/m2) plati KD Lopar Vrutak 

d.o.o., a druga polovica iznosa bi se dokapitalizirala.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu.  

 

Voditelj financija MLADENKO PERIĆ:  

Dodaje kako se s tim javlja problem, jer u Proračunu nema dokapitalizacije.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Odgovara da to nije problem, ovisi sve o tome kakav će se ugovor sklopiti, kakva će biti 

dinamika plaćanja, preuzimanja i sl.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:  

Dodaje kako nije rečeno da će to biti u 2017. godini. Nije definirano kada će se to realizirati.  

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Dodaje kako je u tijeku priprema projektne dokumentacije i ovisno o brzini ishodovanja akta 

o gradnji, paralelno je potrebno odraditi i dio infrastrukture da bi ta parcela bila u funkciji. 

Potrebno je dovršiti iskop, a to je također potrebno definirati, tko će ga dovršiti. Općina 

Lopar, da bi uopće stavila dio zemlje u funkciju imala je određenih troškova od samog 

donošenja UPU-a, izrade geodetskih snimaka, donošenja akata za izradu platoa itd., tako da je 

ovo  jedan kompromis gdje bi se dio troškova koje je Općina Lopar do sada imala refundirao, 

a s jednim dijelom bi se dokapitaliziralo KD Lopar Vrutak. To je postupak i proces.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: zaključuje raspravu i daje točku 8. na glasovanje. 

Točka 8. usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, 

Željko Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče). 
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TOČKA 9. 

Prijedlog donošenja zaključka o ovlaštenju općinskog načelnika za potpisivanje ugovora za 

radove na izgradnji spojne ceste (nerazvrstane prometnice) Za vrh na području Livačina u 

Općini Lopar 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Pojašnjava kako je ova točka dopuna dnevnog reda, te da su svim vijećnicima naknadno 

podijeljeni materijali. Dodaje kako je proveden postupak javne nabave, no nažalost taj 

natječaj se ponavljao iz razloga što je prvi put dokumentacija bila nepotpuna u dijelu 

geodetskih usluga, a sada ponovno postoji samo jedan izvođač.  

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: dodaje kako je natječaj bio otvoren do 16.12. i otvara 

raspravu. Obzirom da rasprave nema, istu zaključuje i daje točku 9. na glasovanje. Točka 9. 

usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko 

Pećarina, Dragan Borić) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče). 

 

TOČKA 10. 

Prijedlog Odluke o sustavu glavne knjige riznice Općine Lopar i načinu vođenja 

jedinstvenog računa riznice 

 

 

Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:  

Pojašnjava kako je ova točka dopuna dnevnog reda, te da su svim vijećnicima naknadno 

podijeljeni materijali. Dodaje kako je ovo tema o kojoj je raspravljao posljednja 3 mjeseca sa 

voditeljem financija. Dobivena je ponuda za program, dostavljena je u materijalima. Jedno 

vrijeme za CZK Lopar, računovodstvene usluge vodio je privatni obrt Kosec, a posljednje 

dvije godine Lopar Vrutak. Prijedlog voditelja financija je da računovodstvene usluge CZK 

Lopar, treba voditi u okviru Jedinstvenog upravnog odjela. Javlja se određeni trošak nabavke 

softvera, no ovo se pokazuje kao kvalitetnije rješenje.  

 

Voditelj financija MLADENKO PERIĆ:  

Dodaje kako sustav riznice znači da bi postojao jedan žiro račun. Do sada je svatko imao svoj 

i svatko je u svom programu vodio knjigovodstvo gdje se onda ručno moralo vršiti izmjene i 

kontrole. Na ovaj način osigurat će se brže i jednostavnije obavljanja posla, biti će spojeni sa 

automatskom kontrolom i značajno će se olakšati rad.  

 

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu. Obzirom da rasprave nema, istu 

zaključuje i daje točku 10. na glasovanje. Točka 10. usvaja sa JEDNOGLASNO sa 7 glasova 

ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, 

Daniela Glažar Ivče). 

 

 

Sjednica je završena u 16:51 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila               Predsjednik općinskog vijeća 
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_______________________________                       _______________________ 

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

 

 

                                                                                  

 

 

 


