ZAPISNIK 23. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LOPAR

održane dana 14. ožujka 2017. godine

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar održane dana 14. ožujka
2017. godine u 18:00 sati u vijećnici Općine Lopar.

PRISUTNI VIJEĆNICI: Damir Paparić (predsjednik Vijeća), Ivan Pičuljan, Ivan
Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče, Darko Pećarina,
Milivoj Poldan
ODSUTNI VIJEĆNICI: dr. Branko Koprić, Marin Lazarić.
OSTALI PRISUTNI: Alen Andreškić, načelnik; Frane Gabrić, zamjenik načelnika;
Dominik Paparić, pročelnik JUO na zamjeni; Marijana Protulipac Tomičić, voditeljica ureda
načelnika; Zdenko Jakuc, direktor Lopar Vrutak d.o.o. i Loparko d.o.o.; Ivan Lušić, direktor
Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti (za aktualni sat); Tonka Kavran, ravnateljica Centra za
kulturu Lopar; Irena Musić, administrativni referent – tajnik općinskog vijeća; Ante
Matijević, novinar Novog lista
ZAPISNIK VODI: Irena Musić
PREDSTAVNIK MEDIJA: Ante Matijević, Novi list
Predsjednik Damir Paparić, nakon što je utvrdio da sjednici prisustvuje dovoljan broj
vijećnika kako bi se mogle donijeti pravovaljane odluke, u 18:00 sati, otvara 23. sjednicu
Općinskog vijeća.
Predlaže dnevni red sjednice:
AKTUALNI SAT
Usvajanje zapisnika 22. sjednice Općinskog vijeća
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Izvješće o radu Centra za kulturu Lopar za 2016. godinu
Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Centra za kulturu
Lopar s Posebnim popisom gradiva Centra za kulturu Lopar s rokovima čuvanja
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2016. godinu
Nacrt Ugovora o redovnom održavanju komunalne infrastrukture u 2017. godini
Prijedlog Plana upravljanja nekretninama za 2017. godinu
Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2016.
godinu
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Lopar za razdoblje od 2017. do 2020. godine
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje
Prijedlog Ugovora o provođenju mjera dezinsekcije i deratizacije
Prijedlog odobrenja Sporazuma o sufinanciranju projektne dokumentacije za luku Melak ll
Prijedlog odobrenja oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa za Lučku upravu Rab
Prijedlog sklapanja Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa između Hrvatskih cesta i
Općine Lopar
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Prijedlog sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine (k.č. 9077 k.o. Lopar)
Prijedlog donošenja Odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti NBV-07/17
Prijedlog donošenja Odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti NBV-06/17
Prijedlog raspisivanja natječaja za prodaju materijala iz iskopa
Prijedlog Odluke o javnom ukidanju statusa javnog dobra (k.č. 10189/2 k.o. Lopar)
Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine
Prijedlog Suglasnosti o lako uklonjivim montažnim objektima na zahtjev R.C.Moby Dick
Prijedlog Suglasnosti o lako uklonjivim montažnim objektima na zahtjev U.O. Pocco
Locco

Dnevni red se dopunjuje točkama:
22.
23.

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (za dio k.č.10227 k.o.
Lopar)
Prijedlog imenovanja člana Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak
d.o.o.

Nakon JEDNOGLASNOG usvajanja dnevnog reda, predsjednik otvara:
AKTUALNI SAT
Za riječ se javlja vijećnik DRAGAN BORIĆ:
Obraća se načelniku navodeći da ima nekoliko pitanja koja ga zanimaju te navodi da ga
zanima pitanje oko trajekta, odnosno snižavanja cijena karata i sporost samog trajekta.
Također dodaje kako smatra da ima nedovoljno putokaza za Otok Rab te bi trebalo i po tom
pitanju nešto riješiti. Također, smatra da bi na čekališnom terminalu prije glavne turističke
sezone bilo poželjno postaviti sanitarni čvor. Napominje i kako su radovi na državnoj cesti D105, od rotora do rive, trebali biti završeni još krajem 2015. godine, a isti još uvijek nisu
završeni. Također moli da se da kratki izvještaj o tempu radova na izgradnji sportske dvorane.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ odgovara:
Po pitanju trajekta pojašnjava da je cijena karata utvrđena Uredbom te ne zna hoće li doći do
promjene iste, no napominje da će pokušati podsjetiti, odnosno da će se poslati dopis
resornom ministarstvu sa molbom da se preispita dosadašnja odluka i izvide mogućnosti
snižavanja cijene trajektne karte za otočane. Po pitanju dovršetka državne ceste D-105,
odnosno preostalih 200m odgovara da će se i danas razmatrati izmjena sporazuma koji je već
jednom potpisan. Odrađeno je nekoliko operativnih sastanaka i još ih je nekoliko u planu po
pitanju usuglašavanja samog dovršetka državne ceste. Oko izgradnje sportske dvorane,
izdvaja kako je do sada izvedeno radova u vrijednosti 4.000.000,00kn. Dodaje kako u odnosu
na dinamički plan koji je izvođač dostavio postoji kašnjenje od otprilike 20 dana, no smatra to
opravdanim zbog vremenskih neprilika i neradnih dana u prosincu i siječnju. Napominje kako
je želja svih da do glavne turističke sezona izgleda što je bolje moguće te da je predstavnik
tvrtke koja izvodi radove dao obećanje da će do 15. svibnja dvorana biti pod krovom.
Vijećnik IVAN JAKUC:
Obraća se načelniku sa nekoliko pitanja. Pojašnjava kako je Općinsko vijeće, još u prošlom
sazivu doneslo Odluku da će se za cjelokupno područje Livačine izraditi UPU bez kojega se
ne može raditi. Počelo se raditi nešto po tom pitanju no onda je stalo, a područje Livačine je
svakodnevno u sve lošijem stanju. Predlaže formiranje Odbora koji će se baviti tim pitanjem i
riješiti ga. Nadalje, postavlja drugo pitanje vezano uz organizaciju produženog boravka u OŠ
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Lopar, koji je prihvaćen na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća, no smatra da nije u redu da
djeca koja ostaju u produženom boravku i koja su od 8,00 do 15,00 sati u školi nemaju topli
obrok te da bi trebalo nešto riješiti po tom pitanju. Treće pitanje postavlja direktoru Vrela
d.o.o. oko spremnosti za realizaciju uređenja priključka ispred U.O. Laguna te moli za kratko
izvješće po tom pitanju.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ odgovara:
Oko pitanja UPU za područje Livačine, kada je donesen Prostorni plan i kada se širila ta zona,
svi su se usuglasili sa tim da se za to područje situacija pokuša sagledati sveobuhvatno. Imali
smo određene radionice, prezentacije i razgovore sa vlasnicima zemljišta s ciljem da se
pokuša pronaći najbolje rješenje. Dodaje kako se slaže sa prijedlogom oko osnivanja Odbora,
iako, kako napominje kako su svi bili pozvani da daju pisane prijedloge i svima su dostavljene
karte da bi se definirali koridori cesta, infrastrukture itd., no samo je jedan pisani prijedlog
pristigao. Postoji i problem neriješenih imovinsko pravnih odnosa. Da li je potreban sada
UPU ili se to možda može riješiti kao poseban prilog u Prostornom planu što je omogućio
novi zakon, koji je ujedno bio jedan od ciljeva zašto se išlo na Izmjene i dopune Prostornog
plana, osim naravno, usklađenja sa Prostornim planom PGŽ. Za određena područja postoji
mogućnost da se može donesti sastavni dio sa kartama i prilozima gdje uvjeti mogu biti
drugačiji i specifičniji nego negdje drugdje, tj. da ono što je nekada bilo UPU sada bude
sastavni dio Prostornog plana.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Uključuje se u raspravu dodajući kako je imenovan Odbor za prostorno planiranje koji se
može dopuniti kako bi bio vezan striktno uz UPU za područje Livačina. Potrebno je
dogovoriti kako će se rješavati to pitanje.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Dodaje kako su nastavljene aktivnosti po pitanju Prostornog plana i sada treba vidjeti da li ići
u još jedno izlaganje prije Javne rasprave.
Vijećnik IVAN JAKUC::
Dodaje kako se sastajalo već nekoliko puta po tom pitanju, no da je prošlo već 5 godina od
Odluke a stvari stoje. Predlaže da se sastane postojeći Odbor i pozovu još neki zainteresirani
ljudi da se napravi prijedlog i da se krenu rješavati problemi tog područja.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Uključuje se u raspravu dodajući da bi do iduće sjednice Općinskog vijeća trebalo to
iskomunicirati i odraditi onda kao temu.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Predlaže Zaključak da se u roku od 7 dana dostave očitovanja vezana uz članove te da se
oformi Odbor za UPU područja Livačina koji će onda rješavati problematiku tog područja.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Daje prijedlog Zaključka na glasovanje. Zaključak usvojen JEDNOGLASNO.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Po pitanju produženog boravka u OŠ Lopar, dodaje kako je on zaživio prvi put ove godine te
da je za isti predviđeno 50.000,00kn u Proračunu. U OŠ Lopar imamo skraćeni produženi
boravak iz razloga što ne postoje uvjeti da se djeci posluži topli obrok. Za sada na njemu
ostaje od 4 do 14 djece, ovisno kako koji dan, te je isti za roditelje u potpunosti besplatan.
Dogovorili smo da će ovo biti na neki način probni rok nakon kojeg će se obaviti ankete i
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razgovori s roditeljima te će se onda vidjeti što i kako će se dalje odvijati. Ravnateljica vrtića i
ravnateljica škole razmotriti će mogućnosti zadovoljavanja sanitarnih i tehničkih uvjeta za
posluživanje toplog obroka jer sigurnost i zdravlje djece trebaju biti na prvom mjestu.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
Uključuje se u raspravu te zahvaljuje na podršci i prihvaćanju inicijative za produženi boravak
kojim se podignula kvaliteta i standard života u Loparu. Dodaje, obzirom da ovo jest probni
rok, dok se ne usuglasi sve i ne obave ankete sa roditeljima te ispitaju daljnje dodatne
mogućnosti treba biti strpljiv. Zavod za javno zdravstvo provodi nadzor nad kontrolom
kvalitete prehrane, sanitarno-tehnički uvjeti za pripremu hrane ne postoje, no ne vidi razlog
zašto se nebi usuglasilo oko toga da se iz kuhinje centralnog vrtića u kojem se priprema hrana
ista nebi mogla dostaviti sa adekvatnim dostavnim vozilom do Lopara ako se na isti način
dostavlja do Supetarske Drage. Smatra da su roditelji voljni i participirati za taj iznos i da bi
to rezultiralo povećanjem broja djece.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Dodaje kako je bitno naglasiti da za sada postoje samo pozitivne reakcije.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara na treće pitanje vijećnika Jakuca, pitanje vezano uz nerazvrstanu cestu, odnosno
sanaciju ceste Romotina. Dodaje kako je prošle godine Vrelo d.o.o. izvelo određene radove
što će pobliže pojasniti direktor tvrtke Vrelo d.o.o. Općina Lopar, zajedno sa tvrtkom Lopar
Vrutak d.o.o. pokušala je pronaći najkvalitetnije projektantsko rješenje. Obavljeni su i
razgovori sa vlasnikom U.O. Laguna gdje se nalazi najproblematičniji spoj na postojeću
nerazvrstanu cestu na Rtić. Prošli tjedan stigao je troškovnik koji je poprilično velikog iznosa.
Cesta je projektirana onako kako smo smatrali da je najbolje sukladno tome da je ta
komunikacija opterećena prometno a vrlo blizu je najfrekventnije mjesto u ljeti, Rtić. Postoji
troškovnik za tu cestu i to bi trebalo odraditi do početka turističke sezone, postoji još nekoliko
troškovnika. Na ovom području Lopar Vrutak d.o.o. mora izvesti određenu rekonstrukciju
kanalizacijske mreže jer postoje značajni problemi sa odvodnjom. U Proračunu, za
nerazvrstane ceste postoji stavka sa iznosom od 400.000,00kn, i sada će biti potrebno odlučiti
koji od 3 projekta će se odraditi jer za sva tri neće biti dovoljno sredstava. Obzirom da to ulazi
u održavanje, provesti će ga Lopar Vrutak d.o.o., a financirati Općina Lopar.
Direktor tvrtke Vrelo d.o.o., IVAN LUŠIĆ:
Uključuje se u raspravu, pozdravlja sve prisutne te dodaje kako je prošle godine na spornom
području bio veliki kvar na dijelu preko 3m, te je na tom dijelu cijev blindirana, a područje se
sada opskrbljuje preko Paparovih. Po pitanju vode, u koordinaciji sa direktorom Lopar Vrutka
d.o.o. i projektantima, prva faza izgradnje izvesti će se sigurno. Troškovnik bi trebao biti
gotov kroz nekoliko dana, te će se krenuti sa radnjama. Prva faza obuhvaća područje od U.O.
Lagune do prvog skretanja za Periće. Procjenjuje se da bi radovi trebalo biti riješeni do 10.
travnja.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Dodaje kako je odrađen i terenski dio, gdje se sa projektantom sa svim vlasnicima parcela
dogovorilo oko pozicioniranja ulaza sukladno njihovim željama i u skladu sa strukom, ulazi
su ucrtani, definirana je širina ceste, obavljen razgovor sa vlasnikom U.O. Laguna u sastavu
načelnika, zamjenika načelnika, predsjednika vijeća i potpredsjednikom vijeća. Nakon toga,
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sa g. Čolićem odrađen je sastanak na kojem je pripremljen nacrt Sporazuma. Čeka se da
strankin odvjetnik potvrdi isti.
Vijećnik IVAN JAKUC:
Predlaže da, ukoliko nema dovoljno osiguranih sredstava, se riješi kolnik i potrebna
infrastruktura i instalacije, a nogostup širine 3m neka ostane za drugu fazu kada će biti
sredstava.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
Postavlja pitanje uz aktualnu problematiku koja je sve jačeg intenziteta, a to je nepropisno
držanje ovaca na državnoj cesti D-105 i to posebno na relaciji od Konzuma do benzinske
postaje. Dodaje kako svakodnevno prolazi tom relacijom i susreće se sa tim problemom.
Također napominje da je svjedočila osobno nesretnom slučaju gdje su stradala dva vozila i
jedno janje. Zanima je koje aktivnosti se provode po tom pitanju i napominje kako smatra da
postojeće mjere nisu učinkovite niti u zaštiti prometa niti u osiguravanja sigurnosti prometa.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Dodaje kako problem nije samo taj, te dodaje da ovce noću ulaze u mjesto i u dvorišta te čine
strašnu štetu vlasnicima.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara da postoji Odluka o komunalnom redu, načinu držanja domaćih životinja koja se
nažalost ne primjenjuje u potpunosti. Dodaje kako je proteklih godina nekoliko puta održan
sastanak sa stočarskim inspektorom koji je bio i u nadzoru no nisu postignuti zadovoljavajući
efekti. Prije dvije godine imali smo ugovor sa tadašnjim veterinarom u kojem je stajalo da su
sve napuštene ovce problem Općine Lopar koja ih je dužna zbrinuti. Vrlo teško je odrediti da
li je ovca napuštena ili nije obzirom na tradicionalni način pašarenja. Problem zasigurno
postoji. Prije dvije godine smo sufinancirali nabavku ograde. Pokušali smo kontaktirati
inspektora, imali smo i akciju „sakupljanja napuštenih ovaca“ zajedno sa Udrugom ovčara.
Sutra, 15. ožujka, dogovoren je sastanak sa Udrugom ovčara, Lovačkim društvom,
predsjednikom UVDR te predstavnikom Uprave šuma i načelnikom policije pa ćemo pokušati
naći rješenje i izvidjeti mogućnosti. Procedura je takva da kada se životinja uhvati, mora se
čuvati određeni broj dana, pokušati pronaći vlasnika i obavijestiti ga. Ukoliko vlasnik neće
preuzeti ovcu i platiti određenu štetu, dužni smo je odvesti u klaonicu, snositi troškove klanja
te eventualno od prodaje mesa naplatiti sve postojeće troškove.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
Odgovara da će se više znati nakon zajedničkog sastanka, ističući pri tome da je bitna
koordinacija svih službi, te napominje da bi možda bilo poželjno dodatno zaštitit cestu.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara da je onaj tko ima životinju o istoj dužan odgovorno skrbiti. Svaki pojedinac dužan
je štititi svoju imovinu i svoj posjed, a Općina Lopar je dužna štititi javne površine i provoditi
komunalni red.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
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Odgovara da se slaže sa rečenim, no da se samim time opet vraća na ključni problem a to je
provedba postojeće Odluke o komunalnom redu. Tu se javljaju brojni problemi. Dodaje kako
ima još jedno pitanje, te pojašnjava o čemu je riječ. Usput zahvaljuje svima koji su se
odazvali rješavanju problema nakon pisma mještana zaseoka Pod Gospoje, vezano uz radove
na nerazvrstanoj cesti, postojećoj infrastrukturi i vodova koji nisu imali projektnu
dokumentaciju i plan. Postoje i mnogi drugi problemi, voda u privatnim posjedima koji onda
postaju i javno zdravstveni problem, neodržavanje potoka u ingerenciji Hrvatskih voda i sl.
Vijećnica moli da se pojasni koordinacija i provedba Odluke o komunalnom redu. Dodaje
kako bi ista mogla biti provedljivija kada bi se komunalnom redaru dale veće ovlasti jer
problematika praktički uvijek ide u privatne posjede pa bi se samim time moglo sankcionirati
i vlasnike ako narušavaju javni interes.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara da postoji komunalni red i Odluka o istom takva kakva postoji. Po pitanju
oborinske odvodnje, na području Lopara nema razvijene mreže oborinske odvodnje koja bi
bila u sustavu osim jednog manjeg dijela na području Melka, iako niti za taj dio ne postoji
dokumentacija i snimka izvedenog stanja pa se događaju situacije kao prilikom rekonstrukcije
državne ceste. Bili smo svjesni, kada se uđe u taj prostor da će doći do problema i pokušalo se
sa Lopar Vrutkom d.o.o. i Vrelom d.o.o. riješiti problem koji se dogodio 2004. godine kada je
odrađena druga faza kanalizacije i kada je na određenim dijelovima došlo do smanjenja
promjera oborinskih kanala. Po pitanju Hrvatskih voda koje upravljaju vodnim dobrom i
imaju svoj plan upravljanja. Svake godine pokušavano je lobiranje jednog dijela kanala ili
uređivanje kanala sa nekakvim trajnim rješenjima poput betona ili opločenja. Dodaje kako je
zadovoljan sa odrađenim stvarima po tom pitanju u proteklih 10 godina, jer je u suradnji sa
Hrvatskim vodama sigurno uloženo 5.000.000,00kn investicija. Po pitanju kanala na Melku,
sastali smo se nekoliko puta sa predstavnicima Hrvatskih voda, oko rješavanja problema
profila gravitacijskog uboda i tlačnog uboda i sada je pitanje koliko je prioritetan taj kanal.
Bilo je slučajeva kada je npr., g. Ćepić Ivica pokazivao na slikama kako je kanal zatrpan, a
onda nakon 12 godina dođe presuda da je taj isti gospodin zatrpao kanal.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Dodaje kako ovdje nije samo problem kanala. Smatra da su najmanji problem kanali koji su u
sustavu održavanja Hrvatskih voda, problem su drugi kanali, potoci.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara da postoji Odluka o agrotehničkim mjerama gdje je propisano i zna kako se
održavaju. A tamo gdje je upisano vodno dobro, nadležnost je Hrvatskih voda. Ističe kako je
bitno sustavno pristupati problemu i detektirati gdje je srž problema te odrediti prioritete.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Dodaje da kada novi saziv Općinskog vijeća revidira Odluku o komunalnom redu, u nju treba
uvrstiti potoke koji nisu pod vodnim dobrom i rastumačiti na koji način održavati njih, polja i
slično te kako će se osigurana sredstva utrošiti.
Vijećnik DARKO PEĆARINA:
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Pojašnjava kako se približava turistička sezona, Odluka o košnji trave postoji, a tekući
problem, ne kosi se trava, opet se javlja. Dodaje kako je Lopar turističko mjesto A kategorije
a događa se da trava bude u visini čovjekova pojasa. Predlaže da se aktivira komunalnog
redara, da prema Odluci koja postoji krene sa sankcijama. Ukoliko vlasnik odbija pokositi,
poslati će se Lopar Vrutak d.o.o. da pokosi i naplatiti će mu se. Teško je naplatiti, no potrebno
je pronaći načina kako će se uspjeti naplatiti. Neka se donese odluka nakon koje visine, 12 do
15cm će se vršiti košnja.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Dodaje kako takav sustav, naročito na kontinentu, savršeno funkcionira. Napominje da je
svaki početak težak ali kada se sustav uvede, stvari funkcioniraju.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara da po pitanju provođenja komunalnog reda nije niti on osobito zadovoljan. Dodaje
da neosporno postoje i određeni problemi sa komunalnim redarom te se pregovara oko
njegova odlaska. Sigurno se treba zauzeti čvrst i strog stav koji će biti težak i proces
dugotrajan jer je to promjena svijesti i javnog mijenja. Dodaje kako se za sada pokušava
dogovoriti i odraditi dio od dvorane do Pičuljana s lijeve strane. Tu se odrađuju dogovori i sa
UVDR, sa stalnim sezoncima te onima na odsluženju sati. Prošle godine pisane su opomene,
neki mještani su pokosili. Ovdje se javlja i problem neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i
mogućnost da uđete na njivu i mislite da kosite nešto loše, a ono je vlasniku voćka ili slično.
Nije jednostavno provoditi postupak i proceduru, ali da nije dovoljno napravljeno po tom
pitanju – prihvaćam.
Vijećnik ŽELJKO PEĆARINA:
Postavlja pitanje direktoru tvrtke Vrelo d.o.o., pojašnjavajući situaciju da kada pukne neka
cijev oko npr. škole, zatvara se cijela strana gdje cijeli Samoraški kraj ostaje bez vode. Dodaje
da treba osposobiti stare ventile ili staviti nove jer ovakve situacije su dugotrajne i učestale.
Direktor tvrtke Vrelo d.o.o., IVAN LUŠIĆ:
Odgovara vijećniku da je djelomično u pravu. Linija ide kroz polje, uz izvor Vrutak pa do
„Seke“, linija 150, koja se onda račva lijevo i desno. Postoji još jedna linija koja ide kroz
kamp pa do ambulante. Postoji i nova, treća linija koja ide od Vrutka prema Pičuljanima,
Konzumu, crkvi. Ventili su svi ispravni.
Vijećnik DRAGAN BORIĆ:
Uključuje se u raspravu postavljajući pitanje koliko ima šahti? Te dodaje kako kada pukne
cijev poslije crkve, cijeli kraj ostaje bez vode. Ventili ne funkcioniraju.
Direktor tvrtke Vrelo d.o.o., IVAN LUŠIĆ:
Odgovara da postoje tri linije. Poslije crkve ima sekcija kod skretanja za groblje i ona bi
trebala raditi. Dodaje kako je ta linija zasebna.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Dodaje da na novoj liniji postoje ventili, dok na staroj više nema.
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Direktor tvrtke Vrelo d.o.o., IVAN LUŠIĆ:
Dodaje kako se uvijek školski gleda, da se svaki kraj može napajati sa dvije strane. Ako se
negdje javi kvar, zatvara se što manje područje i voda se dovodi sa druge strane.

Vijećnik DARKO PEĆARINA:
Dodaje kako su posljednja dva slučaja bila takva da je kvar bio na starom vodu, te je cijelo
područje od crkve do trajektnog pristaništa bilo bez vode.
Direktor tvrtke Vrelo d.o.o., IVAN LUŠIĆ:
Odgovara da ne zna točno o čemu se radi no dodaje da će ispitati detalje oko tog problema.
Vijećnica RAJKA PAPARIĆ:
Pojašnjava kako je bio raspisan natječaj za dimnjačara no nije se uspjelo riješiti pitanje
dimnjačara, te dodaje kako je vidjela da Grad Rab, odnosno Dundovo d.o.o. ima. Smatra da bi
možda bilo poželjno opet raspisati natječaj pa pokušati riješiti pitanje dimnjačara.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara kako je upoznat sa informacijom o dimnjačaru te dodaje da će službe provjeriti i
pripremiti kako bi se moglo riješiti to pitanje.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Zaključuje aktualni sat, zahvaljuje direktorima na odazivu.
USVAJANJE ZAPISNIKA 22. SJEDNICE
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
kao slijedeću točku dnevnog reda, daje Zapisnik 22. sjednice na glasovanje uz pitanje postoje
li primjedbe na isti. Primjedbi nema i Zapisnik je usvojen sa 7 glasova ZA (Damir Paparić,
Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče)
i 2 SUZDRŽANA glasa ( Darko Pećarina, Milivoj Poldan).
TOČKA 1.
Izvješće o radu Centra za kulturu Lopar za 2016. godinu
Ravnateljica Centra za kulturu Lopar TONKA KAVRAN:
Daje kratko uvodno obrazloženje. Dodaje kako je sukladno Programu rada i Rebalansu
Proračuna za 2016. godinu CZK imao čitav niz događanja, preko tridesetak. Osim
organizacijskih događanja obavljali su se i drugi poslovi, administrativni, osmišljavanje
projekata, prijave na natječaj i slično. Dodaje kako su svi dobili materijale u prilogu te je
otvorena za pitanja ukoliko nekoga nešto zanima.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu.
Vijećnik DRAGAN BORIĆ:
Javlja se za riječ postavljajući pitanje pod čijom ingerencijom je mesopust?
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Ravnateljica Centra za kulturu Lopar TONKA KAVRAN:
Odgovara da je postojao organizacijski odbor u kojemu su bili uključeni svi, CZK Lopar,
TZO Lopar, Općina Lopar.
Vijećnik DRAGAN BORIĆ:
Nastavlja pojašnjavajući kako ga posljednji mesopust žalosti iz više razloga a kao jedan
navodi kako maškari nisu došli sa zastavama. Smatra da je to minus organizatorima.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Odgovara vijećniku da takve stvari nemaju veze sa organizacijom.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Uključuje se u raspravu dodajući kako je on dugogodišnji maškar iako ove godine nije bio u
mogućnosti zbog osobnih problema sudjelovati. Dodaje kako je ove godine napravljen i
iskorak prema naprijed, šator, glazba, mih, solidan broj maškara. Postavlja pitanje vijećniku o
njegovom osobnom doprinosu za maškare?
Vijećnik DRAGAN BORIĆ:
Odgovara da je je jedan od njegove dvojice sinova sudjelovao ove godine.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Dodaje da se ne može miješati organizacija i tradicija.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Dodaje kako će iskoristiti sada priliku i čestitati ravnateljici na svom trudu i svim postignutim
rezultatima koji opravdavaju postojanje ustanove CZK Lopar.
Ravnateljica Centra za kulturu Lopar TONKA KAVRAN:
Zahvaljuje na čestitci i dodaje kako nema ništa protiv da se razgovara o ovogodišnjem
mesopustu, no napominje da to nije tema sada, nego je tema Izvješće o radu za 2016. godinu.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Dodaje kako se posljednjih 10 godina pokušavalo da se po pitanju tradicijskih običaja napravi
dosta, i dosta se i napravilo. Dodaje kako su ove godine maškari nominirani na Listu
nematerijalne kulturne baštine i ove godine ih je pratila gđa. Lidija Nikolčević iz
Etnografskog muzeja Istre.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: obzirom da rasprave više nema, zaključuje raspravu,
daje točku na glasovanje. Točka 1 se usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić,
Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče,
Darko Pećarina, Milivoj Poldan).
TOČKA 2.
Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Centra za kulturu
Lopar s Posebnim popisom gradiva Centra za kulturu Lopar s rokovima čuvanja
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Ravnateljica Centra za kulturu Lopar TONKA KAVRAN:
Daje kratko uvodno obrazloženje. Dodaje kako je riječ o zakonskoj obvezi koju je CZK Lopar
dužan donesti. Ističe kako je suglasnost Državnog arhiva u Rijeci dobiveno te da je sada samo
potrebno da Općinsko vijeće potvrdi.

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: obzirom da rasprave više nema, zaključuje raspravu,
daje točku na glasovanje. Točka 2 se usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić,
Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče,
Darko Pećarina, Milivoj Poldan).
TOČKA 3.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2016. godinu
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Pojašnjava kako je 95,36% Programa odrađeno, dobro je planirano, rebalansirano i odrađeno.
Izdvaja kako je najveći i najznačajniji projekt izgradnja sportske dvorane koja je za sada
odrađena sa 3.135.000,00kn. Dodaje kako su svi vijećnici dobili materijal u prilogu te poziva
na postavljanje pitanja ukoliko nekoga nešto zanima.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: obzirom da rasprave više nema, zaključuje raspravu,
daje točku na glasovanje. Točka 3 se usvaja sa 8 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan,
Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Darko Pećarina, Milivoj Poldan) i
1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče).
TOČKA 4.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: kratko uvodno pojašnjava temu te otvara raspravu.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
Javlja se za riječ ističući kako je planirano za čišćenje i održavanje vodotoka i oborinskih
kanala planirano 30.000,00 a ostvarena je nula.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara da je prošle godine bio rekonstrukcijski ciklus na potezu od rotora do trajektnog
pristaništa te da su dio oborinske odvodnje odradile Hrvatske ceste a drugi dio Općina Lopar i
iz tog razloga je bilo manje čišćenja. Čišćen je kanal koji se redovito čisti s Lopar Vrutkom
d.o.o., te moguće da nije dostavljena situacija no do izvršenja proračuna će provjeriti to. U
pravilu, što se tiče čišćenja kanala čisti se onaj dio na Rajskoj plaži gdje je situacija
fakturirana pod održavanje plaža, čisti se nešto oko Jerkovice i po potrebi se čiste oborinske
šahte.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
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Dodaje kako je kod održavanja javnih površina 100.000,00kn manje ostvareno od planiranog
te smatra da ima mjesta za napredak a ne da se ostvaruje manje nego što je planirano.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: obzirom da rasprave više nema, zaključuje raspravu,
daje točku na glasovanje. Točka 4 se usvaja sa 8 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan,
Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Darko Pećarina, Milivoj Poldan) i
1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče).
TOČKA 5.
Nacrt Ugovora o redovnom održavanju komunalne infrastrukture u 2017. godini
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Kratkim uvodom obrazlaže točku. Dodaje da je materijal dostavljen u prilogu svim
vijećnicima te dodaje kako je u odnosu na 2016. godinu dodana stavka zelenih površina
između šetnice i Melka. Napominje da je potrebno definirati kako će se riješiti problem
nekontroliranog parkinga na šetnici. Mogućnost je postavljanja prometnih znakova, fizičkih
prepreka i stupića, no za svako postavljanje stupića potrebno je imati projekt. Dodaje kako
postoje neka rješenja sa vazama koje izrađuje Lopar Vrutak d.o.o. za kritična mjesta.
Dogovori su u tijeku. Ima još detalja za riješiti između šetnice i ogradnih zidova u zelenim
površinama. Predložena je košnja. Pokušano je precizirati do u detalje. Pod stavkom „D“
imamo uređenje nerazvrstanih cesta i imamo posebnu stavku za opločenje šetnice na dijelu od
Madonne do trajektnog pristaništa. Osim krpanja udarnih rupa treba popraviti i dio rupa
prema Crkvi B.D.M., te odlučiti od one tri ceste koja će se izvesti. Pitanje je i da li je prioritet
obložiti onaj zid kod Šima ili preusmjeriti sredstva na nešto drugo?
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu.
Vijećnik IVAN JAKUC:
Odgovara da je loša procjena i samo planiranje.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara da govori o održavanju nerazvrstanih cesta te da je potrebno riješiti još nešto oko
infrastrukture. Dodaje kako se potrebno kroz 5 do 7 dana izjasniti o prioritetima. Također
nastavlja da je dodana pozicija održavanja kamenih vaza, za nove vaze i klupe te također moli
mišljenje.
Vijećnik DRAGAN BORIĆ:
Dodaje po pitanju infrastrukture vezano uz 2 svjetla javne rasvjete koja je potrebno okrenuti
za 45 stupnjeva kako bi imala smisla i funkciju, tj. da osvjetljavaju cestu. Također vezano uz
svjetlo, kod kuće Majora, tamo smo molili da se postavi svjetlo jer nedostaje, po mogućnosti
dvostruko. Sređeno je sve, samo nedostaje rasvjetno tijelo. Izdvaja još jedan prijedlog, vezan
uz rješavanje zida kod Jinxa gdje bi se time dobilo 120m kvalitetne ceste. Taj dio ne služi
ničemu a moglo bi se proširiti i cestu i šetnicu. Također dio oko Imperiala, dio za parkiranje
gdje je Imperial na državnoj cesti ocrtao parkirna mjesta, je vrlo nezgodan za prometovanje.
Pomicanjem zida riješilo bi se puno toga.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
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Odgovara da se moraju odrediti prioriteti. Prošle godine išlo se na rekonstrukciju državne
ceste gdje smo izveli i šetnicu i biciklističku stazu. Položena su 23 kandelabera javne rasvjete
od rotora do luke Melak II. nije dovršeno sve do trajektnog pristaništa. Rješava se sa
Hrvatskim cestama da li će nam refundirati troškove za sve naše kandelabere koji su bili
obaveza Hrvatskih cesta. Zahvaljuje vijećniku što brine o Samoraškom kraju da bude uređen
do najsitnijeg detalja no on kao načelnik mora sagledati prioritete cijelog mjesta i odrediti
prioritete.
Vijećnik DRAGAN BORIĆ:
Dodaje kako ima par mjesta u RH koji izvrsno koriste sredstva iz EU fondova te postavlja
pitanje zašto Općina Lopar ne poradi na tom području
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara da sada ide mjera 7.4., te da će se možda moći nešto prijaviti na nju, no problem je
zapravo u indeksaciji gdje prema indeksacijskoj razvijenosti nećemo moći dobiti dovoljan
broj bodova.
Vijećnik DARKO PEĆARINA:
Dodaje kako se sada tim potezom riješio problem za narednih 30 do 40 godina. Postavlja
pitanje hoće li biti snage i sredstava da se pokuša riješiti dio od Rtića do Bamboocho bara,
odnosno da se riješi pločnik za pješake na tom dijelu. Cesta i nogostup bi trebali biti odvojeni,
a tamo se cesta koristi u obje svrhe. Nije prevelika investicija, ali je nadasve bitna.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara da je neosporno vijećnik u pravu, no dodaje da je potrebno taj prostor sagledati na
dugoročniji rok i urediti onda kako treba. Dodaje i da možda nije napravljeno puno ali se
nešto riješilo na tom području. Taj prostor je od velikog značaja za sve nas.
Vijećnik DARKO PEĆARINA:
Daje prijedlog vezano uz košnju, pod točkom „C- održavanje javnih površina“, pojašnjava
kako je za područje Melka predviđena košnja za mjesece lipanj, srpanj i kolovoz, dok je za
područje Gornjeg i Donjeg Mela prva košnja predviđena čak u travnju. Predlaže da se,
obzirom da je riječ o prvoj slici na ulasku u mjesto bitno da ta prva slika bude kako treba, te
da se doda još jedna košnja u prvom dijelu mjeseca svibnja za područje Melka a da se
sredstva iznađu skidanjem sa primjerice onih košnji u travnju predviđenih za Gornji i Donji
Mel.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara da područja nisu površinski jednaka, te dodaje kako smatra da su cijene košnje
relativno pristojne. Imamo kvalitetne ljude koje se brinu i bave tim pitanjima te se trude da
svima bude čim bolje. Mi se moramo svesti u iznose s kojima raspolažemo.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: zaključuje, dakle prijedlog je da se pokuša dodati još
jedna košnja za područje Melka te da se za istu nađu sredstva.
Vijećnica RAJKA PAPARIĆ:
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Postavlja pitanje načelniku, vezano uz protupožarnu cestu, hoće li se moći asfaltirati ono što
još nije?
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara da za ovu godinu nije u planu. Postoji situacija gdje smo u dogovoru sa vlasnikom
kojem je protupožarna cesta prošla kroz njivu, pa se dogovaramo da mu se odradio dio
potpornog zida na tom dijelu.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: obzirom da rasprave više nema, zaključuje raspravu,
daje točku na glasovanje. Točka 5 se usvaja sa 8 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan,
Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Darko Pećarina, Milivoj Poldan) i
1 SUZDRŽANIM glasom (Daniela Glažar Ivče) uz amandman da se kod stavke košnje
doda još jedna košnja u mjesecu travnju za područje Melka.
TOČKA 6.
Prijedlog Plana upravljanja nekretninama za 2017. godinu
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Uvodno objašnjava kako je prošle godine donesena Strategija upravljanja nekretninama,
prema naputku revizije potrebno je donesti Plan upravljanja nekretninama. U materijalima
koji su dostavljeni vijećnicima detaljno je sve objašnjeno.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: obzirom da rasprave nema, zaključuje raspravu, daje
točku na glasovanje. Točka 6 se usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče,
Darko Pećarina, Milivoj Poldan).
TOČKA 7.
Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za
2016. godinu
Pročelnik na zamjeni DOMINIK PAPARIĆ:
Kratko pojašnjava da je sa danom 31. srpnja 2015. godine prestao važiti Zakon o zaštiti i
spašavanju te je od 1. kolovoza 2015. na snazi Zakon o sustavu civilne zaštite, sukladno tome
do kraja ožujka Općina Lopar dužna je donesti ove odluke pod točkama 7., 8. i 9. dnevnog
reda.

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: obzirom da rasprave nema, zaključuje raspravu, daje
točku na glasovanje. Točka 7 se usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče,
Darko Pećarina, Milivoj Poldan).
TOČKA 8.
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Lopar za razdoblje od 2017. do 2020. godine
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Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: napominje da je ova točka pojašnjena pod 7. točkom
dnevnog reda, te prema dostavljenom materijalu zaključuje raspravu i daje točku 8. na
glasovanje. Točka 8. usvaja se JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče,
Darko Pećarina, Milivoj Poldan).

TOČKA 9.
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: napominje da je ova točka pojašnjena pod 7. točkom
dnevnog reda, te prema dostavljenom materijalu zaključuje raspravu i daje točku 9. na
glasovanje. Točka 9. usvaja se JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče,
Darko Pećarina, Milivoj Poldan).
TOČKA 10.
Prijedlog Ugovora o provođenju mjera dezinsekcije i deratizacije
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Pojašnjava kako je dosadašnja suradnja s tvrtkom dobra. Ističe kako je prošle godine cijena
smanjena za 10%, ove godine nije odobren dodatni popust. Ističe da je bitna koordinacija sa
komunalnim poduzećem, jačim gospodarskim subjektima te se sa Zavodom za javno
zdravstvo potpisuje ugovor oko nadzora. Predviđen je II. dio ovog Ugovora, ako će biti
potreban a odnosi se na zaštitu bilja. Sada je potrebno potpisati I. dio, a onda ćemo imati
pripremljen i II. dio da se može potpisati.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
Javlja se za riječ dodajući da je ovo formalna pretpostavka obzirom da je izvođač već obavio
proljetnu akciju.
Voditeljica ureda načelnika MARIJANA PROTULIPAC TOMIČIĆ:
Odgovara da je napravljena prva proljetna akcija ali prema važećem Ugovoru od prošle
godine koji je važeći do 31. ožujka 2017. godine, a Ugovor koji je točka ovog dnevnog reda
se donosi za razdoblje od 1. travnja 2017. godine do 31. ožujka 2018. godine.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: obzirom da rasprave više nema, zaključuje raspravu,
daje točku na glasovanje. Točka 10 se usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir
Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela
Glažar Ivče, Darko Pećarina, Milivoj Poldan).
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TOČKA 11.
Prijedlog odobrenja Sporazuma o sufinanciranju projektne dokumentacije za luku
Melak ll
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Napominje da je sav potreban materijal vijećnicima dostavljen u prilogu, te kratko pojašnjava
kako se s ovom aktivnošću započelo još 2007. godine, došlo se do lokacijske dozvole koja
glasi na Općinu Lopar i Lopar Vrutak d.o.o. Prijedlog je izvaditi građevinsku dozvolu i tu
smo u koordinaciji sa Lučkom upravom započeli neke radnje. Želja je da do kraja turističke
sezone imamo građevinsku dozvolu kako bi mogli definirati nositelja koncesijskog odobrenja
u nautičkom dijelu. Želja je da to bude Lopar Vrutak d.o.o. Lučka uprava mora definirati, tj.
potvrditi obuhvat od strane Ministarstva da bi se uopće moglo krenuti u postupak
koncesioniranja. Za sada je dosta uloženo, a cijela dokumentacija će koštati od oko
200.000,00kn do 220.000,00kn plus PDV. Općina Lopar sufinancirala bi iznos od
100.000,00kn, Županijska lučka uprava iz vlastitih sredstava sufinancirala bi 80.000,00kn a
razliku ili Županija ili Ministarstvo. Dio projektne dokumentacije koji se odnosi na operativni
dio obale i vanjski gat, od strane Lučke uprave nominiran je na natječaj u Ministarstvu mora,
prometa i infrastrukture gdje se nominirala investicija vrijednosti 4.000.000,00kn, a očekuje
se 3.000.000,00kn. u prvom krugu vjerojatno će proći 780.000,00kn za rampu pokraj
trajektnog pristaništa, ali ako se izvadi građevinska dozvola, otvoriti će se prostor za dalje.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu.
Vijećnik DRAGAN BORIĆ: postavlja pitanje što ako Ministarstvo ne odobri sredstva,
na koji način će se onda rješavati?
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Odgovara da je Lučka uprava nositelj upravljanja te ona može sama financirati ili naći
partnera kroz dio koji se odnosi na nautički dio. Postoji nekoliko modela kako se može
riješiti.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Dodaje kako se ovdje radi o tome da se odobrava iznos od 100.000,00kn za sufinanciranje
projektne dokumentacije. obzirom da rasprave više nema, zaključuje raspravu, daje točku na
glasovanje. Točka 11 se usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče,
Darko Pećarina, Milivoj Poldan).
TOČKA 12.
Prijedlog odobrenja oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa za Lučku upravu
Rab
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Dodaje kako je čuo komentare da bi možda trebalo naplatiti no radi se o dijelu obalnog zida,
rampe, spoja između čekališnog terminala i ulaza na trajektno pristanište što je gotovo javna
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površina. Smatra da s Lučkom upravom treba biti partner i ne naplatiti to, iako je svaki prihod
dobrodošao, no to je infrastrukturni dio, ne komercijalni.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Obzirom da rasprave nema, zaključuje raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 12 se
usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka
Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče, Darko Pećarina, Milivoj
Poldan).

TOČKA 13.
Prijedlog sklapanja Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa između Hrvatskih
cesta i Općine Lopar
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Dodaje kako je sve u obrazloženju napisano i dostavljeno vijećnicima. Poziva na postavljanje
pitanja ukoliko nekoga nešto zanima.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Obzirom da rasprave nema, zaključuje raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 13 se
usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka
Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče, Darko Pećarina, Milivoj
Poldan).
TOČKA 14.
Prijedlog sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine (k.č. 9077 k.o. Lopar)
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Uvodno pojašnjava da je riječ o katastarskoj čestici u vlasništvu g. Gabrić, na dijelu projekta
koji se zove spojna cesta Melak-groblje. Dodaje kako je otkupljen dio zemljišta na tom dijelu
od g. Bože Ivče, g. Pirića, g. Rukavine, definiran je dio završetka s gđom. Stančić. Najveći
prijepor bio je oko parcele g. Gabrića, no nađeno je kompromisno rješenje. Odrađena je
procjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka, odrađena je i procjena poljoprivredne
kulture. Napominje kako g. Gabrić u posjedu drži veću površinu nego što je kao vlasnik
upisan u zemljišne knjige. Da bi izbjegli daljnja pitanja, priznat mu je određeni iznos po
pitanju prava koja bi imao da se ide na izmjeru površine i sl. Prijedlog je da Općinsko vijeće
potvrdi ovaj prijedlog kako bi načelnik mogao potpisati Ugovor. Konačni iznos koji je
dogovoren je 111€/m2, s tim da se dopustilo da pokuša presaditi masline i njegova obveza je
da ukloni žičanu ogradu.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Obzirom da rasprave nema, zaključuje raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 14 se
usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka
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Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče, Darko Pećarina, Milivoj
Poldan).
TOČKA 15.
Prijedlog donošenja Odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti
NBV-07/17
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Kratko pojašnjava dodajući kako krajem mjeseca ističe prošlogodišnji ugovor. Iznos je veći
od 70.000,00kn pa Općinsko vijeće mora donesti odluku. Postupak je proveden na propisan
način, dostavljen je Zapisnik o odabiru svima. Prijavile su se 4 tvrtke, od te 4 najjeftiniji je bio
Crodux Plin d.o.o..

Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Obzirom da rasprave nema, zaključuje raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 15 se
usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka
Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče, Darko Pećarina, Milivoj
Poldan).
TOČKA 16.
Prijedlog donošenja Odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti
NBV-06/17
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Kratko pojašnjava da je riječ o platou u Radnoj zoni koji je za iskop i za koji je na zadnjoj
sjednici dogovoreno da će se prodati Lopar Vrutku d.o.o.. Obzirom da postoji obveza količinu
sirovina prema Ministarstvu. Ima preko 17000m3 za iskop. Proveden je postupak bagatelne
nabave prema pravilniku, pristigle su 4 prijave od kojih je najprihvatljiviji obrt Toska.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Obzirom da rasprave nema, zaključuje raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 16 se
usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka
Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče, Darko Pećarina, Milivoj
Poldan).
TOČKA 17.
Prijedlog raspisivanja natječaja za prodaju materijala iz iskopa
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Dodaje da je ovo nastavno na prethodnu, 16. točku dnevnog reda, prijedlog je da se 2.000m2
materijala iz iskopa proda na javnom natječaju sa minimalnom početnom cijenom od
55kn/m2 kako bi se zatvorio dio iskopa. Ukupno se raspolaže sa 29.000m3 materijala, a do
sada je prodano oko 27.000m3.
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Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Obzirom da rasprave nema, zaključuje raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 17 se
usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka
Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče, Darko Pećarina, Milivoj
Poldan).
TOČKA 18.
Prijedlog Odluke o javnom ukidanju statusa javnog dobra (k.č. 10189/2 k.o. Lopar)
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Pojašnjava tematiku te dodaje kako smatra da kao društvo imamo obvezu pomoći jer je g.
Miljenko Urelić istinski invalid Domovinskog rata. Predstavnici Općine Lopar i predsjednik
UVDR usuglasili su sa obitelji g. Urelić kako bi taj stambeni prostor izgledao. Procedura je
takva da bi se sa tom kućom moglo prići bliže međi, potrebno je skinuti status javnog dobra
na cijeloj površini, odcijepio bi se dio koji bi se spojio sa parcelom g. Urelića i na taj dio bi se
upisalo pravo služnosti-prolaza za one parcele koje gravitiraju a na ostatak bi se vratio status
javnog dobra.
Vijećnik i predsjednik UVDR Lopar, IVAN PIČULJAN:
Dodaje da je to sve procedura kako bi se mogao dobiti akt o gradnji i da bi se moglo riješiti
stambeno pitanje g. Urelić.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Obzirom da rasprave nema, zaključuje raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 18 se
usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka
Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče, Darko Pećarina, Milivoj
Poldan).
TOČKA 19.
Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Uvodno kratko pojašnjava, dodaje da je materijal u prilogu. Napominje da je u Izvješću
pokušao navesti najznačajnije aktivnosti iako svakoj od njih predstoji niz manjih aktivnosti i
radnji.
Predsjednik DAMIR PAPRIĆ:
Napominje da se o ovoj točci dnevnog reda ne glasuje, Izvješće se dostavlja vijećnicima na
znanje.
TOČKA 20.
Prijedlog Suglasnosti o lako uklonjivim montažnim objektima na zahtjev R.C.Moby Dick
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Daje uvodno objašnjenje napominjući da je predmet dostavljen na Općinsko vijeće iako on
osobno nije pretjerano zadovoljan niti sa materijalom niti sa predloženim rješenjem. No,
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ovdje je vidljiva sporost i tromost našeg sustava i birokracije. Imamo poduzetnu osobu i
poduzetan objekt. Prije 10 godina pronađena je lokacija koja je tada bila najprihvatljivija iako
su neki mještani bili strašno revoltirani. U želji da imamo ronilački centar i segment
ronilačkog turizma, pokušavamo pronaći kvalitetno rješenje zadnjih 10 godina i isto još
uvijek nije nađeno. Temeljem materijala koje je g. Mladen Škapul dostavio, a trebalo bi
predstavljati vizualizaciju, smatra da u Prostornom planu piše da nema postavljanja lako
uklonjivih i montažnih objekata ako ih Općinsko vijeće ne predvidi kroz Plan upravljanja
javnim površinama ili ako se oni postavljaju na lučko područje, šumsko područje ili na
pomorsko dobro kao takvi moraju biti odobreni od Općinskog vijeća. Treba prodiskutirati oko
vizualizacije objekta. U materijalu su svi potrebni prilozi.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ: otvara raspravu.
Vijećnik DRAGAN BORIĆ:
Dodaje kako je uvijek za to da se širi ponuda, ali se osobno ne slaže sa predloženim izgledom.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Dodaje da je u Prostornom planu i u razgovoru s Lučkom upravom, kod definiranja sadržaja u
luci otvorenoj za javni promet San Marino predviđeno definiranje lokacije za takve situacije.
Kada Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture potvrdi obuhvat lučkog područja, tj. dok se
isti ne potvrdi mi upravljamo kroz Plan upravljanja pomorskim dobrom i redovnim
održavanjem. Njegova želja je da mu damo na 5 godina, a ne možemo iz razloga što Županija
dopušta na samo 1 godinu. Ovdje sada bitno raspraviti samo da li je vizualno u redu ili nije.
Vijećnik DARKO PEĆARINA:
Dodaje kako je i on za svako širenje i obogaćivanje ponude ali je mišljenja da po pitanju
lučice i okoliša treba donesti dugoročni plan i u kompletu sve riješiti.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Imamo mogućnost neposrednom provedbom pustiti gradnju u sklopu luke otvorene za javni
promet, ali treba zajednički sagledati priču, dok se to ne riješi sada je bitno vidjeti da li ovo
privremeno rješenje omogućiti čovjeku i da li ovo nečemu sliči ili ne.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Se uključuje u raspravu dodajući da je u ovom slučaju bitan sadržaj, a ne forma.
Vijećnik MILIVOJ POLDAN:
Potvrđuje mišljenje predsjednika jer je, kako navodi, osobno razgovarao sa g. Škapulom i on
sam mu je rekao da će se prilagoditi kako god treba.
Vijećnik IVAN JAKUC:
Se uključuje u raspravu i dodaje da je osobno rekao da mu treba dati priliku ali da je potrebno
vizualno uklopiti objekt.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
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Dodaje da smatra kako je g. Škapulu bitno da se odobri zahtjev, a on će se prilagoditi sa
vizualnim izgledom.
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Predlaže da se nekoliko pojedinaca oformi koji će pratiti i raspraviti detalje jer čovjek čeka 10
godina. Dodaje kako se ovdje traži odobrenje za 2 lako uklonjiva montažna objekta svaki
veličine 15m2.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Obzirom da rasprave više nema, zaključuje raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 20 se
usvaja sa 7 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko
Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan) i 2 SUZDRŽANA glasa (Daniela Glažar Ivče,
Darko Pećarina) uz amandman da se objekt mora vizualno uklopiti u okolni stil i prostor.
TOČKA 21.
Prijedlog Suglasnosti o lako uklonjivim montažnim objektima na zahtjev U.O. Pocco Locco
Načelnik ALEN ANDREŠKIĆ:
Daje kratko uvodno obrazloženje. Prema Planu upravljanja pomorskim dobrom, predviđena je
lokacija na Gornjem Melu za postavljanje lako uklonjivog montažnog objekta. Jedan od
uvjeta je da se mora dokazati posjedovanje sredstava za koje je odobrena vizualizacija od
strane Općinskog vijeća. Svi prilozi dostavljeni su vijećnicima u materijalu.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Obzirom da rasprave više nema, zaključuje raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 21 se
usvaja sa 7 glasova ZA (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka Paparić, Željko
Pećarina, Dragan Borić, Milivoj Poldan) i 2 SUZDRŽANA glasa (Daniela Glažar Ivče,
Darko Pećarina).
TOČKA 22.
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (za dio k.č.10227 k.o.
Lopar)
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Pojašnjava da je prijedlog prošao Odbor za kupnju i prodaju nekretnina koji je tražio da
stranka dostavi 10 potpisa. Stranka je donesla 10 potpisa ali bez potpisa prvog, najvažnijeg
susjeda g. Stolčić, te je Odbor tražio da se zahtjev dopuni. g. Stolčić dostavio je pozitivno
mišljenje i samim time podnositeljica zahtjeva ispunila je sve uvjete koji su traženi te je
prijedlog Odluke dostavljen Općinskom vijeću.
Obzirom da rasprave nema, zaključuje raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 22 se
usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka
Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče, Darko Pećarina, Milivoj
Poldan).
TOČKA 23.
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Prijedlog imenovanja člana Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak
d.o.o.
Predsjednik DAMIR PAPARIĆ:
Daje kratko uvodno obrazloženje. Ovdje je riječ o tome da našem članu u Nadzornom odboru
Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. ističe mandat te je potrebno imenovati
novog člana ili potvrditi starog. Na osnovu komentara vijećnika, predsjednik predlaže da se
produži mandat postojećem članu, g. Zdenku Jakuc te otvara raspravu.
Obzirom da rasprave nema, zaključuje raspravu, daje točku na glasovanje. Točka 23 se
usvaja JEDNOGLASNO sa 9 glasova (Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Ivan Jakuc, Rajka
Paparić, Željko Pećarina, Dragan Borić, Daniela Glažar Ivče, Darko Pećarina, Milivoj
Poldan).
Sjednica je završena u 21:20 sati.

Zapisnik sastavila

Predsjednik općinskog vijeća

_______________________________
Irena Musić, bacc.oec.

_______________________
Damir Paparić, prof.
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