ZAPISNIK 2. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LOPAR

održane dana 04. rujna 2017. godine

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar održane dana 04. rujna 2017.
godine u 16:00 sati u vijećnici Općine Lopar.

PRISUTNI VIJEĆNICI: Damir Paparić, Alen Andreškić, Dragan Borić, Rajka Paparić, Ivan
Pičuljan, Marin Lazarić, Daniela Glažar Ivče, Rajko Ivanić, Antun Paparić, Dino Ivanić
(predsjednik), Slađan Čolić
ODSUTNI VIJEĆNICI: /
OSTALI PRISUTNI: Josip Borić, načelnik; Dominik Paparić, zamjenik načelnika; Marijana
Protulipac Tomičić, pročelnica JUO; Saša Škarić, predstavnik Lopar Vrutak d.o.o. i Loparko
d.o.o.; Milivoj Ličina, predstavnik KD Vrelo d.o.o. Rab
ZAPISNIK VODI: Marijana Protulipac Tomičić
PREDSTAVNIK MEDIJA: /
Predsjednik Dino Ivanić, nakon što je utvrdio da sjednici prisustvuje dovoljan broj
vijećnika kako bi se mogle donijeti pravovaljane odluke, u 16:00 sati, otvara 2. sjednicu
Općinskog vijeća.
Predlaže dnevni red sjednice:
DNEVNI RED:
AKTUALNI SAT
1. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika
načelnika Općine Lopar
2. Prijedlog donošenja Zaključka o potpisivanju Dodatka Ugovora o građenju sportske
dvorane u Općini Lopar
3. Prijedlog donošenja Zaključka o nastavku aktivnosti na izgradnji Poslovne građevine
(skladište) na k.č. 1557/13 k.o. Lopar na lokaciji Poslovna zona Sorinj
4. Prijedlog Ugovora o izgradnji širokopojasne infrastrukture između JLS i operatora
5. Prijedlog poništenja Zaključka o dokapitalizaciji KD Lopar Vrutak d.o.o. i prijedlog
donošenja zaključka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa
6. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
7. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Lopar
8. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Općine Lopar
9. Prijedlog Zaključka o korištenju sredstava iz udjela sredstava poreza na dohodak
10. Prijedlog Odluke o povećanju plaće ravnateljice Centra za kulturu Lopar i naknade
za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar
Poziva vijećnike na eventualnu dopunu dnevnog reda.

Vijećnik RAJKO IVANIĆ:
Predlaže izuzimanje točaka 6. i 11. sa dnevnog reda sjednice.
Utvrđuje se prijedlog 2 dnevnog reda koji glasi:
AKTUALNI SAT
1. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika
načelnika Općine Lopar
2. Prijedlog donošenja Zaključka o potpisivanju Dodatka Ugovora o građenju sportske
dvorane u Općini Lopar
3. Prijedlog donošenja Zaključka o nastavku aktivnosti na izgradnji Poslovne građevine
(skladište) na k.č. 1557/13 k.o. Lopar na lokaciji Poslovna zona Sorinj
4. Prijedlog Ugovora o izgradnji širokopojasne infrastrukture između JLS i operatora
5. Prijedlog poništenja Zaključka o dokapitalizaciji KD Lopar Vrutak d.o.o. i prijedlog
donošenja zaključka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa
6. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Lopar
7. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Općine Lopar
8. Prijedlog Zaključka o korištenju sredstava iz udjela sredstava poreza na dohodak
9. Prijedlog Odluke o povećanju plaće ravnateljice Centra za kulturu Lopar i naknade za
korištenje privatnog automobila u službene svrhe

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog 1 dnevnog reda:
5 ZA (Alen Andreškić, Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Dragan Borić, Rajka Paparić)
6 PROTIV (Dino Ivanić, Slađan Čolić, Marin Lazarić, Daniela Glažar Ivče, Rajko
Ivanić, Antun Paparić)
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog 2 dnevnog reda:
6 ZA (Dino Ivanić, Slađan Čolić, Marin Lazarić, Daniela Glažar Ivče, Rajko Ivanić,
Antun Paparić)
5 PROTIV (Alen Andreškić, Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Dragan Borić, Rajka
Paparić)
Utvrđuje se dnevni red sjednice:
AKTUALNI SAT
1. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika
Općine Lopar
2. Prijedlog donošenja Zaključka o potpisivanju Dodatka Ugovora o građenju sportske
dvorane u Općini Lopar
3. Prijedlog donošenja Zaključka o nastavku aktivnosti na izgradnji Poslovne građevine
(skladište) na k.č. 1557/13 k.o. Lopar na lokaciji Poslovna zona Sorinj
4. Prijedlog Ugovora o izgradnji širokopojasne infrastrukture između JLS i operatora
5. Prijedlog poništenja Zaključka o dokapitalizaciji KD Lopar Vrutak d.o.o. i prijedlog
donošenja zaključka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa
6. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Lopar
7. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Općine Lopar

8. Prijedlog Zaključka o korištenju sredstava iz udjela sredstava poreza na dohodak
9. Prijedlog Odluke o povećanju plaće ravnateljice Centra za kulturu Lopar i naknade za
korištenje privatnog automobila u službene svrhe
Prelazi se na:
AKTUALNI SAT
Za riječ se javljaju vijećnici:
MARIN LAZARIĆ:
1. Da li su na sjednicu pozvani predstavnici medija?
2. Nezadovoljan komunalnim redom. Da li komunalni redar radi svoj posao i kako ga
načelnik ocjenjuje?
Načelnik JOSIP BORIĆ:
1. Predstavnici medija pozvani su na sjednicu.
2. Odluka o komunalnom redu preuzeta je od Grada Raba. Komunalni redar zaduženja
obavlja dnevno, a predviđeni iznos kazni za 2017. godinu je i naplaćen.
Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE:
1. Predlaže formiranje radne skupine koja će raditi na odluci o komunalnom redu. Zavod
za javno zdravstvo će dati podršku i doprinos.
2. Pitanje vezano uz parkiralište Melak – cijelo ljeto vladala anarhija, parkiralište bez
nadzora. Koliko je već do sada izrađeno projekata za uređenje tog područja i kakve se
aktivnosti planiraju u budućnosti?
Načelnik JOSIP BORIĆ:
Svi težimo savršenstvo, nije jednostavno postići ga. Riješen je dio parkirališta ispred
obiteljskih kuća.
Vijećnik RAJKO IVANIĆ:
1. Što je s turističkom ambulantom? Nekad je ona jako dobro funkcionirala.
Načelnik JOSIP BORIĆ:
1. Turistička ambulanta radila je svega 4 dana. Općina Lopar ima u proračunu sredstva
od 40.000,00 kuna za tu svrhu koja neće ovu godinu biti realizirana.
Vijećnik ANTUN PAPARIĆ:
1. Što je s radovima u groblju?
2. Što se planira poduzeti s Loparskim gušćom, čekati požar?
Načelnik JOSIP BORIĆ:
1. Radovi su prekinuti radi turističke sezone.
2. Općina Lopar upravlja dijelom Loparskog gušća koji je izuzet iz šumskogospodarske
osnove, sve drugo je u nadležnosti Hrvatskih šuma, šumarije Rab.
Vijećnik DRAGAN BORIĆ:
1. Planiramo li uređenje starih šetnica u Loparu? Imamo novu šetnicu od Rtića do
Murve, a po njoj prometuju motocikli automobili.
Načelnik JOSIP BORIĆ:
1. Na šetnici nema fizičkih prepreka pa vozila prometuju.
Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ:

1. U kojoj je fazi izrada dokumentacije za dječji vrtić?
2. Koliko radimo na zaštiti kulturnih i prirodnih dobara i Rajske plaže?
Načelnik JOSIP BORIĆ:
1. Vrtić je projekt koji zahtijeva ozbiljan pristup. Možemo ga planirati kad završimo
izgradnju sportske dvorane.
2. Kulturna i sakralna dobra u Loparu smo zaštitili, obnovili. U postupku je zaštita
otočića Lukovac.
Predsjednik zatvara aktualni sat u sati.
Direktori napuštaju sjednicu.
Predsjednik daje na usvajanje zapisnik. Zapisnik se usvaja jednoglasno, bez primjedbi.

TOČKA 1.
Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika
Općine Lopar

Načelnik kratko izlaže prijedlog Odluke koja je točka dnevnog reda, prema materijalu
dostavljenom općinskim vijećnicima. Općinski načelnik dužnost obnaša volonterski dok
zamjenik načelnika dužnost obavlja profesionalno te se predlaže da njegova plaća iznosi 85%
načelnikove plaće, sve prema nacrtu Odluke.
Predsjednik otvara raspravu po točki.
Za riječ se javlja vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ:
Modes ne podržava prijedlog plaće zamjenika općinskog načelnika i predlaže da plaća
zamjenika iznosi 0,50%.
Predsjednik daje na glasovanje 1. prijedlog odluke o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika načelnika Općine Lopar kako je općinskim vijećnicima dostavljena u
materijalima za sjednicu.
5 glasova ZA (Rajka Paparić, Alen Andreškić, Damir Paparić, Ivan Pičuljan, Dragan
Borić)
5 glasova PROTIV (Dino Ivanić, Slađan Čolić, Marin Lazarić, Rajko Ivanić, Antun
Paparić)
1 glas suzdržan (Daniela Glažar Ivče)
Predsjednik daje na glasovanje 2. prijedlog odluke koji glasi 0,50%.
6 glasova ZA (Dino Ivanić, Slađan Čolić, Marin Lazarić, Rajko Ivanić, Antun
Paparić, Daniela Glažar Ivče)
5 glasova PROTIV (Rajka Paparić, Alen Andreškić, Damir Paparić, Ivan Pičuljan,
Dragan Borić)
Donosi se Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika
načelnika Općine Lopar prema prijedlogu broj 2.

TOČKA 2.
Prijedlog donošenja Zaključka o potpisivanju Dodatka Ugovora o građenju sportske
dvorane u Općini Lopar
Predsjednik otvara raspravu po točki 2. dnevnog reda. Načelnik predlaže da se u
dodatak ugovor ugradi datum 01.02.2019. godine kao rok završetka radova (otprilike 15
mjeseci, kako stoji u obrazloženju zaključka).
Predsjednik daje točku na glasovanje.
8 glasova ZA (Dino Ivanić, Rajka Paparić, Alen Andreškić, Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Dragan Borić, Rajko Ivanić, Antun Paparić)
3 glasa SUZDRŽANA (Daniela Glažar Ivče, Marin Lazarić, Slađan Čolić)
Donosi se Zaključak o potpisivanju dodatka ugovoru o izgradnji sportske dvorane s
rokom izvođenja radova do 01.02.2019. godine.

TOČKA 3.
Prijedlog donošenja Zaključka o nastavku aktivnosti na izgradnji Poslovne građevine
(skladište) na k.č. 1557/13 k.o. Lopar na lokaciji Poslovna zona Sorinj
Predsjednik otvara raspravu po točki 3. dnevnog reda. Rasprave nema i predsjednik
točku daje na glasovanje.
Jednoglasno se donosi zaključak o nastavku aktivnosti na izgradnji Poslovne
građevine (skladište) na k.č. 1557/13 k.o. Lopar na lokaciji Poslovna zona Sorinj.

TOČKA 4.
Prijedlog Ugovora o izgradnji širokopojasne infrastrukture između JLS i operatora
Načelnik kratko iznosi informacije o projektu e-županija u sklopu kojeg se i potpisuje
ugovor. Ugovor potpisuje grad Rab, Općini Lopar na znanje i prihvaćanje.
Jednoglasno se prihvaća prijedlog ugovora o izgradnji širokopojasne infrastrukture
između JLS i operatora.

TOČKA 5.
Prijedlog poništenja Zaključka o dokapitalizaciji KD Lopar Vrutak d.o.o. i prijedlog
donošenja zaključka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa
Načelnik kratko iznosi prijedlog kako je dostavljen u materijalima za sjednicu
općinskog vijeća.
Predsjednik otvara raspravu.
Jednoglasno se donosi Zaključak o poništenju Zaključka o dokapitalizaciji KD Lopar
Vrutak d.o.o.
Predsjednik otvara raspravu na temu prijedloga donošenja zaključka o oslobođenju
plaćanja komunalnog doprinosa.
Vijećnik Alen Andreškić iznosi prijedlog da se komunalno društvo djelomično
oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 400.554,70 kuna, a iznos od 200.000,00

kuna da ostane obveza plaćanja s odgodom do 01. kolovoza 2018. godine, s mogućnošću
naknadnog oslobođenja plaćanja.
Predsjednik daje na glasovanje izneseni prijedlog te se isti jednoglasno usvaja.
TOČKA 6.
Prijedlog Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Lopar
Predsjednik otvara raspravu po točki. Rasprave nema te predsjednik točku daje na
glasovanje.
Jednoglasno se donosi Odluka o uspostavi registra imovine Općine Lopar.

TOČKA 7.
Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Općine Lopar
Predsjednik otvara raspravu. Predlaže se izmjena u članku 6. stavak 2. da glasi do 90
dana i stavak 4. da glasi duže od 2 godine.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje.
Jednoglasno se donosi Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Općine Lopar uz navedene izmjene.
TOČKA 8.
Prijedlog Zaključka o korištenju sredstava iz udjela sredstava poreza na dohodak
Predsjednik otvara raspravu. Načelnik kratko pojašnjava da je riječ o korištenju
sredstava nekadašnjeg HBOR-a. Nema posebne rasprave i predsjednik daje točku na
glasovanje.
Jednoglasno se donosi Zaključak o korištenju sredstava iz udjela sredstava poreza na
dohodak u svrhu izgradnje sportske dvorane u iznosu 1.000.000,00 kuna.
TOČKA 9.
Prijedlog Odluke o povećanju plaće ravnateljice Centra za kulturu Lopar i naknade za
korištenje privatnog automobila u službene svrhe
Predsjednik otvara raspravu po točki.
Vijećnik Damir Paparić predlaže da se umjesto paušala kao naknade za korištenje privatnog
automobila odredi iznos od 1,00 kune po prijeđenom kilometru.
Predsjednik prijedlog odluke uz predloženu izmjenu daje na glasovanje.
Jednoglasno se donosi Odluka o povećanju plaće ravnateljice Centra za kulturu Lopar i
naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.
Dnevni red se jednoglasno dopunjuje točkom:
TOČKA 10.
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar

Predsjednik otvara raspravu. Vijećnica Daniela Glažar Ivče predlaže da se Ljekarni
Dragana Dumičić Debelić dodijeli priznanje za 10 godina rada kao dopuna dostavljenog
prijedloga u materijalima.
Temeljem članka 15. Statuta Općine Lopar, predsjednik predlaže usvajanje prijedloga
Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar uz dopunu prijedlogom vijećnice Glažar Ivče.
10 glasova ZA (Dino Ivanić, Rajka Paparić, Alen Andreškić, Damir Paparić, Ivan
Pičuljan, Dragan Borić, Antun Paparić, Daniela Glažar Ivče, Marin
Lazarić, Slađan Čolić)
1 glas SUZDRŽAN (Rajko Ivanić)
Donosi se odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar za 2017. godinu.
Sjednica je završena u 19.40 sati.

Zapisnik sastavila

Predsjednik općinskog vijeća

_______________________________
Marijana Protulipac Tomičić, bacc.oec.

_______________________
Dino Ivanić, bacc.oec.

