
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 3. SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE LOPAR 

 

 

održane dana 11. studenog 2017. godine 



 

 
Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar održane dana 11. studenog 2017. 

godine u 10:00 sati u vijećnici Općine Lopar. 

 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Damir Paparić, Alen Andreškić, Dragan Borić, Rajka Paparić, Ivan 

Pičuljan, Marin Lazarić, Daniela Glažar Ivče, Rajko Ivanić, Dino Ivanić (predsjednik), Slađan 

Čolić  

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Antun Paparić 

 

OSTALI PRISUTNI: Josip Borić, načelnik; Dominik Paparić, zamjenik načelnika; Marijana 

Protulipac Tomičić, pročelnica JUO; Zdenko Jakuc, direktor KD Lopar Vrutak d.o.o. i 

Loparko d.o.o. 

 

ZAPISNIK VODI: Marijana Protulipac Tomičić 

 

PREDSTAVNIK MEDIJA:  Ante Matijević 

 

Predsjednik Dino Ivanić, nakon što je utvrdio da sjednici prisustvuje dovoljan broj 

vijećnika kako bi se mogle donijeti pravovaljane odluke, u 10:00 sati, otvara 3. sjednicu 

Općinskog vijeća.  

 

Predlaže dnevni red sjednice: 

DNEVNI RED: 

AKTUALNI SAT 

 

1.   Polugodišnji obračun Proračuna Općine Lopar  

2.  Izvješće o radu DV „Pahuljica“, područno odjeljenje Lopar   

3.  I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu 

4.  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

općinskom vijeću Općine Lopar za 2017. godinu 

5.  Prijedlog Odluke o naknadi članovima Općinskog vijeća Općine Lopar 

6.  Prijedlog donošenja Zaključka o sklapanju kupoprodajnog ugovora za kč.br. 429/1 

k.o. Lopar 

7.  Zamolba za isplatu jednokratne novčane pomoći, Rizah Kovačević, Lopar 79 

8.  Zamolba za isplatu jednokratne novčane pomoći, Ruta Matahlija, Lopar 340 

9.  Prijedlog donošenja Zaključka o sklapanju ugovora o korištenju prostora bez naknade 

10.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu  kč. 10169 k.o. Lopar 

11.  Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  

Općine Lopar 

12.  Prijedlog Zaključka o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Lopar 

 

Poziva vijećnike na eventualnu dopunu dnevnog reda. 

 

Dopunu dnevnog reda predlaže općinski načelnik točkom „Odluka o plaći i drugim pravima 

općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Lopar“ obzirom na pristiglo očitovanje 



Ureda državne uprave PGŽ, KLASA:040-02/17-01/10, URBROJ:2170-02-03/2-17-38 

dostavljeno e-mailom dana 08.11.2017. godine kojim se za prethodno navedenu Odluku 

donesenu na 2. sjednici općinskog vijeća Općine Lopar traži otklanjanje nedostataka. 

 

Daje se na glasovanje dnevni red s dopunom te se isti usvaja sa 6 glasova ZA (Damir Paparić, 

Alen Andreškić, Dragan Borić, Rajka Paparić, Ivan Pičuljan, Daniela Glažar Ivče), 2 glasa 

PROTIV (Slađan Čolić, Dino Ivanić) i 2 SUZDRŽANA (Marin Lazarić, Rajko Ivanić). 

  

Prelazi se na: 

AKTUALNI SAT 

 

Za riječ se javljaju vijećnici:  

  

 Vijećnik RAJKO IVANIĆ: 

1. Pitanje vezano uz zemljište na „Jelićevo“. Po kojoj cijeni je prodano, da li to isplativo za 

općinu, koliko je novaca uplaćeno, a koliki iznos još preostaje kupcu za uplatu? Koliki iznosi 

su utrošeni na izgradnju ceste, struje, vode? 

2. Koji su kriteriji određivanja prioriteta građenja? 

 

1. pitanje 

 Načelnik JOSIP BORIĆ: Prethodni saziv općinskog vijeća donio je odluku o raspolaganju 

navedenom nekretninom. Za cestu je ishođena dokumentacija, a u tijeku je i zatvaranje 

financija oko izgradnje. 

Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ dopunjuje odgovor obzirom da je obnašao dužnost općinskog 

načelnika. Kupoprodajni ugovor za predmetnu nekretninu potpisan je na iznos od 6 milijuna 

kuna, a investitor je na ime komunalnog doprinosa do sad uplatio iznos od cca 800.000,00 

kuna. Plaćen je i porez na promet nekretnina u iznosu od 500.000,00 kuna od kojih 60% je 

prihod Općine Lopar. Izgradnja ceste planirana je u 3 etape i nije namijenjena isključivo 

projektu izgradnje vila. 

 

Vijećnik MARIN LAZARIĆ: natječaj je proveden  netransparentno, vijeće nije odobrilo 

kupoprodajni ugovor, još uvijek nije isplaćena kompletna kupoprodajna cijena. 

 

Načelnik JOSIP BORIĆ: investitora treba podržati. 

 

2. pitanje 

Načelnik JOSIP BORIĆ: načelnik općinskom vijeću predlaže proračun s projektima. Dvorana 

je najveći projekt i iziskuje realizaciju kroz nekoliko godina kako bi u konačnici postala 

središte društvenog i sportskog života. U tijeku je projekt izgradnje pristupne ceste prema 

Radnoj zoni i odlagalištu i proširenje groblja. Radovi na proširenju groblja zaustavljeni su 

radi dvorane obzirom da je riječ o istom izvođaču. Cesta od Melka do groblja u fazi je otkupa 

zemljišta. Za izvođenje radova na pretovarnoj stanici Sorinj, Dundovo je raspisalo javnu 

nabavu. 

 

Vijećnik MARIN LAZARIĆ: 

1. Kakva je situacija u općini? Što je s projektima? Ima li financijskih problema? Predlaže 

izgradnju 10 igrališta jer to Loparu treba. 



2. Kakav je odnos s Konzumom? Otvoren je samo jedan dućan. „Lukovac“ je zatvoren. Nekim 

mještanima je do trgovine 1 km. 

 

1. pitanje  

Načelnik JOSIP BORIĆ: danas su na dnevnom redu i polugodišnji obračun proračun i 

rebalans proračuna. Općina ima više-manje dospjelih, a neplaćenih dugovanja oko 3 milijuna 

kuna. Nekoliko je projekata zaustavljeno radi turističke sezone. Financijsku konstrukciju za I. 

fazu izgradnje sportske dvorane možemo zatvoriti. 

Što se tiče prijedloga za uređenjem 10 igrališta treba definirati što želimo i gdje napraviti. 

Malonogometna igrališta imamo, u planu je uređenje 2 vaterpolo igrališta. Uz proračun će 

vijećnicima biti dostavljena i projekcija do 2020. godine na koju su vijećnici slobodni uložiti 

amandmane. 

 

Vijećnik MARIN LAZARIĆ: treba naći prostora za igrališta do 1 milijun kuna namijenjena 

djeci uzrasta od 3 do 8 godina. U proračunu za 2018. godinu obavezno treba predvidjeti 

uređenje kuhinje u školi.   

 

2. pitanje 

Načelnik JOSIP BORIĆ: nekada nismo imali trgovački centar, sad ga imamo. Konzum ima 

novu upravu koja očigledno smatra da je jedan objekt u Loparu dovoljan. Imamo uz Konzum 

i trgovinu Nikola i trgovinu „Na Muli“. 

 

Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE: 

1. pitanje 

Zavod za javno zdravstvo provodi mjere kontrole dezinsekcije i deratizacije. Problem je 

neodržavanje privatnih površina. Treba poraditi na komunalnom redu. Tijekom sezone sve je 

bilo u redu osim Kašteline i Stolca gdje se nakuplja smeće koje se redovito ne odvozi pa je 

bilo glodavaca. Možda da se redovitije odvozi otpad? 

2. pitanje 

Provedena je jesenska akcija kontrole kanalizacijskog sustava i uočena je prisutnost crnog 

žohara. Metode dezinsekcije se primjenjuju, ali potrebno je i ispirati sustav.  

 

1. pitanje 

Odgovara direktor ZDENKO JAKUC: od petog do devetog mjeseca plaže se intenzivno čiste. 

Problem je nekultura gostiju koji otpad ostavljaju izvan koša. Možda koševi nisu na „pravim“ 

lokacijama. Svaka dojava o višku otpada neka se odmah proslijedi na Lopar Vrutak.  

 

2. pitanje 

Što se tiče kanalizacijskog sustava, on je kompletno ispran pred dvije godine. Ispiranje je 

samo po sebi problem radi oborinske odvodnje spojene na sustav. Treba ispitati kakvih 

nametnika ima tako da se tretiranja ne vrše napamet nego ciljano. 

 

Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ: 

1. pitanje 

Općina je provodila nekoliko ukidanja statusa javnog dobra. Što je s predmetom Andreškić – 

Pećarina? Tko podnosi zahtjev za ukidanje statusa obzirom da u materijalima imamo samo 

prijedlog odluke? 

 



Odgovara vijećnik  ALEN ANDREŠKIĆ obzirom da je obnašao dužnost općinskog 

načelnika: općinsko vijeće je ukinulo status javnog dobra, zainteresirana stranka je otkupila 

dio, što se tiče Općine posao je zaključen. 

 

Načelnik JOSIP BORIĆ: zahtjev podnosi stranka kojoj određena površina javnog dobra treba. 

 

Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ: 

1. pitanje 

Da li je naplaćen komunalni doprinos za parkiralište između hotela Lopar i hotela Sahara? 

Ima li Općina saznanja da se unutar auto kampa uklanja cesta i planira postavljanje novih 

mobil homova, a Općina je zaprimila očitovanje Ministarstva graditeljstva vezano uz 

ograničavanje broja mobil homova unutar auta kampa? da li ispostavljen račun za turističko 

zemljište u San Marinu? 

 

1. pitanje 

Načelnik JOSIP BORIĆ: 

Ukoliko postignemo dogovor, komunalni doprinos biti će plaćen. Za cestu u auto kampu 

nemamo saznanja, komunalni redar me nije izvijestio, bio sam odsutan. Dopis Ministarstva 

graditeljstva nije bio predmet primopredaje, komunalno redarstvo će izići na teren. 

 

 Predsjednik zatvara aktualni sat. 

 

Usvajanje zapisnika 2. sjednice Općinskog vijeća: 

 Vijećnik MARIN LAZARIĆ: ima generalnu primjedbu na zapisnik. Moli da se 

zapisnik vodi kao da sadrži i diskusiju, a ne samo zaključak. Zaključci su točni, samo je sve 

skupa šturo. Ispraviti pa glasovati. 

 Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ: slaže se s vijećnikom Lazarićem, zapisnik mora 

sadržavati raspravu. Kod točke 1. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika jasno je vođena rasprava i iz nje se moglo zaključiti koja je 

namjera bila (da zamjeniku plaća iznosi 50% plaće načelnika), odnosno kakva se Odluka 

donosi, zaključak nije istinit. Zapisnik nije prihvatljiv i potrebno ga je izmijeniti. 

 Načelnik JOSIP BORIĆ: postoji razlika između rasprave, zaključka i akta. Sabor je 14 

sati raspravljao o opozivu Vlade i na kraju glasao o zaključku. 

 Predsjednik zaključuje raspravu i daje zapisnik na glasovanje koji se usvaja sa 6 

glasova ZA (Damir Paparić, Alen Andreškić, Dragan Borić, Rajka Paparić, Ivan Pičuljan, 

Dino Ivanić) i 4 PROTIV (Marin Lazarić, Daniela Glažar Ivče, Rajko Ivanić, Dino Ivanić, 

Slađan Čolić). 

 Prelazi se na točke dnevnog reda sjednice. 

  

TOČKA 1. 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Lopar 

 

 Polugodišnji izvještaj usvaja se konsolidirano tj. Proračun Općine Lopar s 

proračunskim korisnikom Centrom za kulturu Lopar (eliminiraju se međusobni prijenosi 

proračuna i proračunskog korisnika). Za polugodišnje izvršenje Proračuna Općine Lopar 

dostavljamo Vam Plan i izvršenje proračuna – opći i posebni dio od 01.01.2017. do 

30.06.2017. godine, te presliku financijskih izvještaja koji su dostavljeni Ministarstvu 

financija putem Fine. Za polugodišnje izvršenje plana (proračuna) Centra za kulturu Lopar 



dostavljamo Vam presliku financijskih izvještaja. Za konsolidirani izvještaj dostavljena je 

preslika financijskih izvještaja za prvo polugodište 2017. godine. 

 Obzirom da nema posebne rasprave, predsjednik polugodišnji obračun Proračuna 

Općine Lopar daje na glasovanje te se isti jednoglasno usvaja. 

 

 

TOČKA 2. 

Izvješće o radu DV „Pahuljica“, područno odjeljenje Lopar 

 

 Ravnateljica DV „Pahuljica“ dostavila je izvješće o radu za Područno odjeljenje Lopar 

uz ispriku što je spriječena i ne nije u mogućnosti nazočiti sjednici. Izvješće je informativno i 

o njemu se ne glasuje. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ iznosi primjedbe na rad vrtića, prvenstveno na predškolski 

odgoj kojeg u Loparu gotovo i nema, nema standarda, a najviše ispaštaju roditelji. Sustav 

funkcioniranja vrtića je neorganiziran. Djeca se pozivaju na testiranja za školu nespremna. 

Potrebno imati osobu samo za predškolski odgoj. Iznosi primjedbu na rad odgojiteljica u 

Loparu koje snimaju djecu koja npr. ne pospremaju igračke i te snimke objavljuju u viber 

grupi što smatra neprimjerenim. Zalagati će se za besplatan boravak djece u vrtiću. 

 Vijećnica DANIELA GLAŽAR IVČE: pregledi i testiranja djece za upis u školu 

provode se u veljači, djeca uglavnom nisu spremna, tako funkcionira godinama. Matični vrtić 

obuhvaća najveći broj djece. 

 Vijećnik MARIN LAZARIĆ: prostor vrtića nije adekvatan, treba organizirati 

dvosmjenski rad vrtića do 22 sata. 

 Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ: potrebno osnovati odbore koji će se baviti određenim 

temama, primjedbe su na mjestu. Svake se godine provodi anketa o interesu za cjelodnevni 

boravak u vrtiću. Zapisnik sjednice općinskog vijeća dostaviti ravnateljici. 

 Predsjednik zatvara raspravu. 

 

TOČKA 3. 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu 

 

 Usvojeni Proračun Općine Lopar za 2017. godinu (bez proračunskog korisnika) 

iznosio je: 

Ukupni prihodi i primici: =19,677.800,00 HRK, 

Ukupni rashodi i izdaci:   =19,019.278,56 HRK. 

Prijedlogom ovih I. Izmjena i dopuna predlaže se smanjenje prihoda i primitaka za iznos od 

=2,738.835,60 HRK, pa bi ukupni prihodi i primici iznosili =16,938.964,40 HRK. 

Također, prijedlogom ovih I. Izmjena i dopuna predlaže se smanjenje rashoda i izdataka za 

iznos od =2,779.259,68 HRK,  pa bi ukupni rashodi i izdaci iznosili =16,240.018,88 HRK. 

 

Centar za kulturu Lopar, kao proračunski korisnik Općine Lopar, ima usvojen Proračunski 

plan (Proračun) na iznos prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u iznosu od =428.000,00 

HRK. 

Prijedlogom Izmjena i dopuna predlaže se smanjenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 

na iznos od =309.209,00 HRK. 

 



Nakon postupka konsolidacije, Konsolidirani Proračun Općine Lopar za 2017. godinu 

nakon usvajanja I. Izmjena i dopuna, iznosio bi: 

Ukupni prihodi i primici: =16,999.964,40 HRK, 

Ukupni rashodi i izdaci:   =16,301.018,88 HRK. 

 

Obrazloženje pojedinih pozicija koje su izmjenjene u I. Izmjenama i dopunama  

Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu 

 (Rebalans proračunskog korisnika Centra za kulturu Lopar posebno je obrazložen) 

 

PRIHODI I PRIMITCI 

 

Pozicija 1. – 9.1 - Porez i prirez na dohodak (skupina konta 611) – izvršeno je 

povećanje/smanjenje na tim pozicijama temeljem ostvarenja istih do izrade ovog rebalansa. 

Naplatu i evidencija poreza na dohodak vodi nadležna Porezna uprava, tako da nemamo 

evidenciju potraživanja i dugovanja. Plan prihoda od poreza n dohodak izrađen je na bazi 

prošle godine, a eventualni manji mjesečni prihod kompenzira Minoistarstvo financija (taj 

prihod evidentira se kao tekuća pomoć na računu konta 6331, pozicija 16). 

 

Pozicija 11 – Porez na korištenje javnih površina – povećanje od =50.000,00 kuna zbog 

većeg zaduženja tog poreza za 2017. godinu (novi korisnici i premjera dosadašnjih). 

 

Pozicija 13 – Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića – povećanje od 

=40.000,00 kuna zbog bolje turističke sezone, a time i potrošnje u ugostiteljskim objektima 

koji su obveznici ovog poreza, te naplate dugovanja iz prethodne godine. 

 

Pozicija 14 – Porez na tvrtku – smanjenje od =15.000,00 kuna, ovaj porez je ukinut od 01. 

siječnja 2017. godine, te je ovo prihod od zaostalih potraživanja. Trenutno je uprihodovano 

=10.979,93 kuna. 

 

Pozicije 15 – 20.1 – Pomoći (skupina konta 63)  – izvršene su izmjene temeljem sklopljenih 

Ugovora za sredstva koja bi trebala biti doznačena u proračun do kraja proračunske godine. 

 

Pozicije 25 – 27 – Naknade za koncesije i upotrebu pomorskog dobra (koncesijsko 

odobrenje) – (skupina konta 6421) – došlo je do povećanja zbog većeg zaduženja 

koncesijskih odobrenja u 2017. godini. 

 

Pozicija 36 – Boravišna pristojba – povećanje od =30.000,00 kuna zbog povećane naplate 

iste od strane TZO Lopar kao posljedica povećanja broja gostiju i noćenja. 

 

Pozicija 41 – Komunalni doprinos – povećanje od =100.000,00 kuna zbog naplate prihoda 

temeljem počeka od 1 godine na koji obveznici iamju pravo temeljem članka 22. st. 5. Zakona 

o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13 i 

65/17). 

 

Pozicija 46 – Prihodi od prodaje zemljišta – povećanje od =800.000,00 kuna zbog prodaje 

nekretnina i naplate potraživanja (zemljište Zad Vrh). 

 



Pozicija 47 – Prihodi od prodaje rudnih bogastava (kamen) – povećanje od =90.000,00 

kuna zbog sklopljenih Ugovora o kupoprodaji tehničko-građenog kamena temeljem natječaja. 

 

RASHODI I IZDATCI 

 

Pozicija 2 – Naknada za rad članovima Općinskog vijeća – smanjenje od =14.147,21 kuna 

zbog raspuštanja starog sastava Općinskog vijeća u travnju i konstituiranja novog tj. dva 

mjeseca (svibanj i lipanj) nije bilo Općinskog vijeća zbog loklanih izbora. 

 

Pozicija 2.1 – Naknada troškova izborne promidžbe za izbor članova općinskog vijeća – 

nova pozicija na iznos od =16.500,00 kuna, temeljem Odluke o visini naknade troškova 

izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 42/17), koja je donesena 27. travnja 2017. 

godine, te prema kojoj u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 1.001 – 5. 000 

stanovnika, pravo na naknadu imaju političke stranke i grupe birača za svakog izabranog 

člana vijeća u iznosu od =1.500,00 kuna. 

 

Pozicija 4 – Naknade za rad povjerenstava i slično – povećanje od =18.446,76 kuna zbog 

troškova stalnog i proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva i biračkog odbora za 

loklane izbore. 

Pozicija 8 – Plaće za redovan rad (ured načelnika) – povećanje od =76.483,13 kuna zbog 

korištenje naknade plaće u trajanju od 6 mjeseci nakon prestanka dužnosti za bivšeg načelnika 

Alena Andreškića. 

 

Pozicija 13 – Naknada za rad donačelnika općine – smanjenje od =22.468,00 kuna zbog 

korištenja naknada za prvih pet mjeseci za donačelnika koje je dužnost obavljao bez 

zasnoivanja radnog odnosa (Frane Gabrić). 

 

Pozicija 15 – Plaće za redovan rad (Jedinstveni upravni odjel) – smanjenje od 

=97.825,391 kn zbog odlaska pročelnika na novu dužnost (Dominik Paparić – zamjenik 

načelnika), preraspodjelom djelatnika, te samanjem troškova za plaću tajnice koja je bila 

zaposlena do 17. svibnja 2017. godine. 

 

Pozicije 22 – 47 - Ostali rashodi uprave (skupina konta 32) – povećanje/ili smanjenje 

određenih pozicija izvršeno je prema ostvarenju do izrade ovog rebalansa i plana do kraja 

godine. 

 

Pozicija 76.1 – Oglašavanje sa zračnim prijevoznicima (PGŽ) – nova stavka na iznos od 

=34.027,44 kuna temeljem sklopljneog Ugovora s PGŽ-om za sufinanciranje ovih rashoda. 

 

Pozicija 100 – Sufinanciranje turističke ambulante i djece turista – smanjenje od 

=40.000,00 kuna jer turistička ambulanta nažalost nije bila u radu za vrijeme ovogodišnje 

turističke sezone. 

 

Pozicija 112 – Pomoć za novorođenčad – povećanje od =22.000,00 kuna zbog većeg broja 

novorođene djece i naknade za treće i slijedeće dijete koja je veća od naknade za prvo i drugo 

rođeno dijete. 

 



Pozicija 114 – Refundacija troškova nabave knjiga – smanjenje od =12.588,00 kuna zbog 

manje iskazanog interesa roditelja za nabavu knjiga i udžbenika, a i većina nabavljenih nije 

preuzeta od strane osoba koje su iste naručile. 

 

Pozicija 127.1 - Održavanje pomorskog dobra Podkošino – nova stavka u iznosu od 

=80.015,00 kuna zbog radova na tom području koje je sufinancirala i PGŽ u iznosu od 

=60.000,00 kuna. 

 

Pozicija 130.1 – Izmjera nekretnina radi usporedbe sa postojećim evidencijama – nova 

pozicija na iznos od =100.000,00 kuna odnosi se na izmjeru stambenih i poslovnih objekata 

na području Općine Lopar radi usporedbe za komunalnu naknadu i u budućnosti porez na 

nekretnine. Prve izmjere 50 objekata iskazale su povećanje površina od 120% u donosu na 

postojeće evidencije što ukazuje na opravdanost ovog rashoda (troška). 

 

Pozicije 131 – 133 – Prostorno planiranje (projektna dokumentacija) – ukupno smanjenje 

od =410.000,00 kuna zbognemogućnosti izradenovog prostornog plana i ostale projektne 

dokumentacije. 

 

Pozicije 134 – 136 – Gospodarstvo i poduzetništvo (Radna zona „Sorinj“) – ukupno 

povećanje od =543.440,64 kune zbog povećanog opsega radova za što skorije dovođenja u 

uporabu navedene radne zone. 

 

Pozicija 148 – Održavanje i uređenje nenaplatnog parkirališnog platoa na Melku – 

smanjenje od =169.166,25 kuna zbog nemogućnosti izvođenja radova koji su predviđenoi na 

toj poziciji. 

 

Pozicija 154 – Sufinanciranje nabave komunalnih vozila – smanjenje u iznosu od 

=58.371,89 kuna zbog nenabavke novog komunalnog vozila od strane komunalnog društva 

Lopar Vrutak. 

 

Pozicija 154.1 - Naknade štete pravnim i fizičkim osobama – nova stavka u iznos od 

=58.371,89 kuna odnosi se na rashod koji je isplaćen fizičkim osobama prilikom kupnje 

zemljišta na kojima su bile višegodišnje kulture (masline i sl.), prema Ugovoru ili procjeni 

poljoprivrednog vještaka (Željko Peran). 

 

Pozicija 155 – Kupnja zemljišta – povećanje od =1,130.000,00 kuna zbog povrata sredstava 

za nekretninu u radnoj zoni (Jana Lekaj) i kupnje nekretnine pored sportske dvorane (sadašnje 

skladište građevinskog materijala trgovačkog društva Elpaso). 

 

Pozicija 176 – Izgradnja polivalentne sportske dvorane – smanjenje od =1,600.000,00 

kuna zbog kašnjenja radova od strane izvođača. 

 

Rashodi za javne potrebe ostale su iste prema sklopljenim Ugovorima, osim za Drušvo 

športske rekreacije „Lopar“ (sa =114.800,00 kuna na =85.000,00 kuna) i UVDR „Lopar“ (sa 

=196.000,00 kuna na =120.000,00 kuna), koji su zahtjevom tražili smanjenje zbog 

nemogućnosti izvršavanja planiranih aktivnosti i programa. 

Pojedine pozicije u ovom rebalansu smanjene su na =0,00 kuna, odnosno neće biti realizirane 

zbog nemogućnosti izvršenja istih iz raznih okolnosti. 



 Predsjednik otvara raspravu.  

 Vijećnik MARIN LAZARIĆ: primjećuje smanjenje iznosa na projektima.  

 Načelnik JOSIP BORIĆ: ima dovoljno pokrenutih projekata i do kraja godine neće se 

započinjati s novima. 

 Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ: primjećuje smanjenje stavke kod DV Pahuljica. 

Nabavljena sjenica nije po standardima, nije adekvatna niti sigurna. 

 Zamjenik načelnika DOMINIK PAPARIĆ: odgajateljice su birale sjenicu. 

 Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ: pohvale za dostavu materijala na „4. razini“ iako je 

zakonska obveza „3. razina“. Mišljenja je da će ovo biti jedan od „boljih“ proračuna. Pohvaliti 

ostvarenje prihoda.  

 Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ opaska na povećanje stavke na radovima u Radnoj zoni, 

na koje se to radove odnosi? 

 Načelnik JOSIP BORIĆ: odnosi se na radove vodovoda i odvodnje.  

 Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ: smanjenje stavke na nenaplatnom parkirališnom platou 

Melak, zašto radovi nisu izvršeni?  

 Načelnik JOSIP BORIĆ: jedan manji dio ostao nedovršen koji je u planu zajedno s 

izvođenjem obalnog zida čiji investitor je Lučka uprava Rab. u primopredaji nismo detaljno 

rješavali, može sada bivši načelnik pojasniti. 

 Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ: Općinsko vijeće je donijelo odluku o sufinanciranju 

parkirališta, a kako su Hrvatske ceste investitor, Općina se obvezala sufinancirati dio 

isključivo za parkiralište, dokumentacija glasila na Općinu Lopar jer po PPUO Lopar taj 

prostor nije obuhvaćen lučkim područjem. Proračun je donesen prije Sporazuma s Hrvatskim 

cestama. 

 Vijećnik: SLAĐAN ČOLIĆ: nova stavka, isplata naknade štete pravnim i fizičkim 

osobama prilikom kupnje nekretnina. Kome su isplaćene? 

 Voditelj Odsjeka za računovodstvo, proračun i financije MLADENKO PERIĆ: iznos 

se odnosi na isplatu Malić Josipu za masline na zemljištu na Livačini i Paparić Antunu za 

drva na nekretnini čiji dio je otkupljen za protupožarnu cestu. 

 Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ: kod kupnje zemljišta ovisi da li procjena vrijednosti 

uključuje nasade i sl. ili ne i o tome ovisi da li se obeštećenje knjiži na stavku kupnje zemljišta 

ili posebno na stavku obeštećenja. 

 Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ: povećanje 100.000,00 kuna na stavci energija? Bilo je 

rečeno da će se troškovi energije smanjiti jer se prijelazi na centralno grijanje? 

 Voditelj Odsjeka za računovodstvo, proračun i financije MLADENKO PERIĆ: stavka 

se odnosi na javnu rasvjetu, nova rasvjetna tijela. Predlaže da se na stavci 39 doda 15.000,00 

kuna, a sa stavke 31 oduzme isti iznos. Iznos se odnosi na popravak auta koji pokriva kasko 

polica osiguranja, ali Općina će platiti račun pa onda primiti refundaciju po polici. 

 Predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Lopar za 2017. godinu s amandmanom  da se na stavci 39 doda 15.000,00 kuna, a sa 

stavke 31 oduzme isti iznos te se iste usvajaju sa 7 glasova ZA (Damir Paparić, Alen 

Andreškić, Dragan Borić, Rajka Paparić, Ivan Pičuljan, Dino Ivanić, Slađan Čolić) i 3 

SUZDRAŽA glasa (Marin Lazarić, Daniela Glažar Ivče, Rajko Ivanić). 

 

 

 

 

 

 



TOČKA 4. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

općinskom vijeću Općine Lopar za 2017. godinu 

 

 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Lopar za 2017. godinu, donijeta je na sjednici Općinskog vijeća 

Općine Lopar dana 18. travnja 2017. godine i objavljena je u „Službenim novinama 

Primorsko-goranske županije“ broj 13/17. Kako su 21. svibnja održani lokalni izbori na 

kojima je došlo do promjena u sastavu Općinskog vijeća prema zastupljenosti stranaka, 

potrebno je donijeti novu Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2017. godinu. U priloženoj Odluci zasebno 

su navedeni iznosi za I. i II. tromjesečje, te za III i IV. tromjesečje 2017. godine, tj. za „stari“ i 

„novi“ sastav Općinskog vijeća Općine Lopar u trenutku konstituiranja istih. 

 Temeljem članka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 i 96/16), sredstva za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, iz proračuna jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi. 

 Također, temeljem članka 4. istog Zakona pravo na redovito godišnje financiranje iz 

sredstava proračuna jedinice lokalne i područne regionalne samouprave imaju političke 

stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave izabrani s liste grupe birača. 

 Sredstva iz članka 3. ovoga Zakona raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 

sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih 

članova u predstavničkom tijelu u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 Temeljem članka 7. stavka 2. istog Zakona, Odluku o raspoređivanju sredstava iz 

proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema članku 5. stavku 1. 

ovoga Zakona donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na 

poseban račun nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave iz stavka 3. ovoga članka, tromjesečno u jednakim iznosima. 

 Predloženi godišnji iznos po pojedinom vijećniku iznosi =1.600,00 kuna, odnosno 

=400,00 kuna za svako tromjesečje (kvartal). Članovi podzastupljenog spola u sastavu 

Općinskog vijeća (u ovom slučaju žene) imaju pravo na naknadu u visini 10% od godišnjeg 

iznosa, tj. =160,00 kuna godišnje ili =40,00 kuna tromjesečno. 

 Predlaže se Općinskom vijeću usvajanje ove Odluke, a za slijedeće godine donijeti će 

se nove Odluke s manjim, istim ili većim iznosima za rad političkim stankama u skladu s 

proračunskim sredstvima. 

 Obzirom da nema posebne rasprave, predsjednik daje Odluku o raspoređivanju 

sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću Općine Lopar za 2017. 

godinu na glasovanje i ista se jednoglasno donosi. 
  

 



TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke o naknadi članovima Općinskog vijeća Općine Lopar 

 

 Trenutno važeća Odluka o naknadama općinskog načelnika, članova Općinskog 

poglavarstva, članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općine Lopar donesena je dana 

16. travnja 2007. godine i objavljena je u „Službenim novinama Primorsko-goranske 

županije“ broj 16/07. Visina mjesečne naknade u neto iznosu za predsjednika Općinskog 

vijeća u iznosu od =1.200,00 kuna, potpredsjednike Općinskog vijeća u iznosu od =500,00 

kuna, te ostale članove Općinskog vijeća u iznosu od =400,00 kuna, ostale su identične i u 

ovoj Odluci. Ukupni mjesečni rashod (trošak) za nakade članovima Općinskog vijeća Općine 

Lopar, zajedno s pripadajućim porezima i doprinosima temeljem važećih odredbi Zakona o 

porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16) iznosi =8.486,87 kuna, tj. ukupni rashod 

(trošak) na godišnjoj razini iznosi =101.842,44 kune. Članovi Općinskog vijeća mogu 

predložiti i usvojiti i drugačije naknade u mjesečnim iznosima ili donijeti Odluku da se 

naknada isplaćuje prema svakoj održanoj sjednici i nazočnosti članova vijeća na sjednici 

(neisplata za neopravdani izostanak i sl.) ili Odluku za rad bez naknade. Članovi Općinskog 

vijeća imaju pravo i na dnevnicu, te naknadu prijevoznih troškova ako idu na službeni put. 

Visina dnevnice za službeno putovanje članovima Općinskog vijeća određuje se sukladno 

zakonskim propisima o visini dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu. 

Naknade prijevoznih i ostalih priznatih troškova na službenom putu određuju se u visini 

stvarnih izdataka, a naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe određuje se 

u visini od =2,00 kune po prijeđenom kilometru. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Vijećnik MARIN LAZARIĆ predlaže da se ukupni godišnji iznos za naknade 

prenamjeni za nabavu tableta vijećnicima.  

 Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ se slaže s prijedlog, ali je mišljenja neka svaki vijećnik 

osobno odluči što će s naknadom.  

 Načelnik JOSIP BORIĆ: nabava tableta ili laptopa za vijećnike je u planu kroz 

Proračun u 2018. godini, a svaki vijećnik pojedinačno neka odluči što će sa svojom 

naknadom. 

 Predsjednik zaključuje raspravu i daje  Odluku o naknadi članovima Općinskog vijeća 

Općine Lopar na glasovanje te se ista jednoglasno usvaja. 

 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog donošenja Zaključka o sklapanju kupoprodajnog ugovora za kč.br. 429/1 k.o. Lopar 

 

 U cilju uređenja centra mjesta, predlaže se otkup k.č.br. 429/1, oranica, upisana u 

zk.ul.br. 3068 k.o. Lopar. Vlasnik nekretnine je Ivo Sirovina, Sesvete, Goranec, Pekčeci 2. 

Prijedlog je sklapanje kupoprodajnog ugovora na iznos od =400.000,00 kuna. Procjenu 

vrijednosti izradio je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, Šestan Elizabeta. 

 Zaključak o otkupu navedene nekretnine već je prethodno donijelo Općinsko vijeće  

općine Lopar, 2012. godine, međutim kupoprodajni ugovor nije realiziran. 

 Od općinskog vijeća traži se donošenje zaključka kojim bi se općinskom načelniku 

odobrilo potpisivanje navedenog kupoprodajnog ugovora s uvjetima sukladno Odluci o 

uvjetima, načinu i  postupku raspolaganja nekretninama. Načelnik daje informaciju o 

izrađenoj procjeni vrijednosti nekretnine u iznosu od 46.100,00 eur. 

 Predsjednik otvara raspravu: 



 Vijećnik MARIN LAZARIĆ: što se na navedenoj nekretnini predviđa prostornim 

planom? 

 Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ: to je neizgrađeno građevinsko zemljište, UPU Centar. 

Voditi računa o tečaju kod isplate, u ugovoru maksimalno zaštititi interese općine, kod isplate 

odmah provesti uknjižbu. Predvidjeti predaju u posjed, slobodnu od stvari i osoba, možda 

obaviti razgovor s korisnikom i promisliti u budućnosti o otkupu susjedne k.č. 428/1? 

 Vijećnik RAJKO IVANIĆ: da li je korisniku omogućeno preseljenje i u kojem roku? 

 Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ: tvrtka prednik korisnika, Moj mir ima sklopljen 

ugovor s Općinom Lopar za plato u Radnoj zoni Sorinj koji je potrebno revidirati i zaštititi 

interese Općine Lopar. Zatražiti obavezno povijesni ZK izvadak i povijest promjena na 

navedenoj nekretnini. Ugovor neka obavezno izradi odvjetnička kuća. Izmijeniti zaključak da 

se iznos ispravi na maksimalnu kupoprodjnu cijenu od 350.000,00 kuna. 

 Obzirom da je rasprava time zaključena, predsjednik daje na glasovanje Zaključak uz 

amandman na način da isti sadrži ograničenje kupoprodajne cijene na 350.000,00 kuna.   

 Zaključak se usvaja sa 8 glasova ZA (Damir Paparić, Alen Andreškić, Dragan Borić, 

Rajka Paparić, Ivan Pičuljan, Daniela Glažar Ivče, Dino Ivanić, Slađan Čolić i 2 

SUZDRŽANA (Marin Lazarić i Rajko Ivanić). 

 

TOČKA 7. 

Zamolba za isplatu jednokratne novčane pomoći, Rizah Kovačević, Lopar 79 

 

 Dana 18. rujna 2017. godine, Općini Lopar obratio se gdin Rizah Kovačević iz 

Lopara, Lopar 79 za zamolbom za isplatu jednokratne novčane pomoći u svrhu liječenja 

(operacija oka, rehabilitacija nakon operacije noge).  

 Načelnik JOSIP BORIĆ dodaje da je isplata jednokratne pomoći moguća jedino 

posebnom odlukom općinskog vijeća. Predlaže isplatu iznosa od 2.000,00 do 3.000,00 kuna. 

 Predsjednik otvara raspravu: 

 Vijećnik DRAGAN BORIĆ iznosi kako je upoznat sa teškom životnom situacijom u 

kojoj se podnositelj zamolbe nalazi i predlaže isplatu iznosa od 3.000,00 kuna. 

 Obzirom da je rasprava time zaključena, predsjednik daje Zaključak o isplati 

jednokratne novčane pomoći u iznosu od 3.000,00 kuna na glasovanje te se isti jednoglasno 

usvaja.  

 

TOČKA 8. 

Zamolba za isplatu jednokratne novčane pomoći, Ruta Matahlija, Lopar 340 

  

 Dana 09. listopada 2017. godine, Općini Lopar obratio se gdin Nedeljko Matahlija iz 

Lopara, Lopar 340 za zamolbom za isplatu jednokratne novčane pomoći u svrhu liječenja 

njegove kćeri Rute Matahlija (rođ. 16. lipnja 2014.g.). Djevojčica boluje od akutne 

limfoblastične leukemije i hospitalizirana je na Odjelu za hematologiju i onkologiju klinike za 

pedijatriju kliničkog bolničkog centra Rijeka od 31. kolovoza ove godine. 

 Općinskom vijeću Općine Lopar predlaže se isplata jednokratne novčane pomoći u 

iznosu od 5.000,00 kuna. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ predlaže da iznos pomoći bude 7.000,00 kuna. 

 Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ predlaže da iznos pomoći bude 8.000,00 kuna, kao kod 

isplate iznosa pomoći za 3. rođeno ili usvojeno dijete. 



 Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ suglasan je s prijedlogom vijećnika ALENA 

ANDREŠKIĆA  i povlači izneseni prijedlog. 

 Obzirom da je rasprava zaključena, predsjednik daje na glasovanje Zaključak o isplati 

jednokratne pomoći u iznosu od 8.000,00 kuna na glasovanje te se isti jednoglasno usvaja. 

 

TOČKA 9. 

Prijedlog donošenja Zaključka o sklapanju ugovora o korištenju prostora bez naknade 

 

 Općinskom vijeću Općine Lopar daje se na znanje i usuglašavanje, prijedlog Ugovora 

o korištenju prostora bez naknade. Riječ je o prostoru Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab, 

Područna škola Lopar, a koji je u vlasništvu Općine Lopar. Kako do sada odnos vlasnika i 

korisnika nije bio reguliran, sastavljen je prijedlog ugovora o korištenju prostora bez naknade. 

Isti je prethodno dostavljen osnovnoj školi na usuglašavanje, a osnovna škola je ishodila 

suglasnost na tekst ugovora i na taj način dobila suglasnost osnivača da isti može potpisati. 

Kako bi općinski načelnik potpisao navedeni ugovor, traži se prethodna suglasnost općinskog 

vijeća kao predstavničkog tijela obzirom da je riječ o imovini Općine Lopar koja se ustupa na 

korištenje. 

 Predsjednik otvara raspravu. Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ konstatira kako je tekst 

ugovora u redu i da je potrebno definirati uređenje okoliša zgrade. 

 Obzirom da je rasprava zaključena, predsjednik daje prijedlog Ugovora na glasovanje 

te se isti jednoglasno usvaja. 

 

TOČKA 10. 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu  kč. 10169 k.o. Lopar 

 

 Riječ je o ukidanju statusa javnog dobra u površini od 14m
2
 za koju se podnositelj 

zahtjeva (Perić Marija) koji površinu koristi, očitovao da je istu voljan otkupiti. 

 Predsjednik otvara raspravu.  

 Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ postavlja pitanje da li je podnositeljica zahtjeva 

potpisala izjavu da je spremna prihvatiti procjenu sudskog vještaka kada dođe do trenutka 

kupoprodaje? 

 Zamjenik načelnika DOMINIK PAPARIĆ odgovara kako je stranka potpisala sve 

potrebne izjave. 

 Predsjednik daje Odluku o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu  kč. 10169 k.o. 

Lopar koja se jednoglasno usvaja. 

 

TOČKA 11. 

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  Općine 

Lopar 

 

 Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), a u skladu sa 

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa 

i velikih nesreća za  područje Općinu Lopar, KLASA:011-03/16-01/01, URBROJ:2169/02-

01-16-11 od svibnja 2016. godine, čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ br. 13/13 i 36/13), te suglasnosti Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje – Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, KLASA:810-03/17-01/01 

URBROJ:543-12-01-17-4 od 18. rujna 2017. godine, Općinskom vijeću Općine Lopar daje 



se na razmatranje i usvajanje Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Općine Lopar. 

 Obzirom da po navedenoj točki nema posebne rasprave, predsjednik Općinskog vijeća 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  Općine Lopar daje 

na glasovanje te se ista jednoglasno odnosi. 

 

TOČKA 12. 

Prijedlog Zaključka o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Lopar 

 

 Temeljem članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08 

71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 

154/14 i 70/16) jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, 

zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite tako da osigurava sredstva i za, između 

ostalih, organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Temeljem članka 190. Zakona, 

predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, na prijedlog općinskih, 

odnosno gradskih vijeća imenuje potreban broj doktora medicine, odnosno drugih 

zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan 

zdravstvenih ustanova.  

 Sukladno Pravilniku o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti 

(„Narodne novine“ broj 46/11, 6/13 i 63/14) županijska skupština utvrđuje za područje jedne 

ili više općina odnosno grada potreban broj mrtvozornika i imenuje ih. Potreban broj 

mrtvozornika utvrđuje se sukladno broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave. 

 Upravni odjel za zdravstvo Primorsko – goranske županije, dana 20. rujna 2017. 

godine dostavio je Općini Lopar dopis kojim traži prijedlog za imenovanje mrtvozornika za 

područje Općine Lopar. Na temelju traženog, a sukladno zakonskim propisima, predlažemo 

slijedeće osobe za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Lopar: 

  Anđelka Debelić – Odorčić, dr.med. 

 Aris Dizdarević, dr.med. 

  

 Obzirom da po navedenoj točki nema posebne rasprave, predsjednik Općinskog vijeća 

Zaključak daje na glasovanje te se isti jednoglasno usvaja i prosljeđuje Županijskoj skupštini 

Primorsko - goranske županije. 

 

Sjednica se prekida u 13:25 sati i biti će nastavljena dana 14.11.2017. godine u 16:00 sati. 

 

Dana 14.11.2017. godine u 16:00 sati nastavlja se sjednica općinskog vijeća kojoj  

prisustvuju vijećnici: Dino Ivanić, Slađan Čolić, Damir Paparić, Alen Andreškić, Dragan 

Borić, Ivan Pičuljan, Rajka Paparić.  

Izostali su: Marin Lazarić, Daniela Glažar Ivče, Rajko Ivanić, Antun Paparić.  

Ostali prisutni: Josip Borić, načelnik, Dominik Paparić, zamjenik načelnika, Marijana 

Protulipac Tomičić, pročelnica JUO. 

 

Točka o kojoj se raspravlja je: 

 

 

 

 



TOČKA 13. 

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Lopar 

 

 Nacrt Odluke i obrazloženje, članovi vijeća dobili su za prethodnu sjednicu i općinski 

načelnik ostaje kod tog prijedloga.  

 Plaće i naknade načelnika i njegovog zamjenika definirani su u Zakonu o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10). Temeljem 

članka 3. navedenog Zakona, koji glasi: „Osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana, 

gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika određuje odlukom predstavničko 

tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnašaju dužnost, na 

prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika“. Također u članku 4. 

određena je i najviša visina plaće koju mogu primati načelnici, pa je tako najviša visina plaće 

za općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika 

određena u visini umnoška koeficijenta 4,26 i osnovice za izračuna plaće državnih 

dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, a koja 

trenutno iznosi =3.890,00 kn bruto („Narodne novine“ broj 151/14), tj. 4,26 x 3.890,00 kn = 

16.571,40 kuna. U članku 5. navedenog Zakona, određeno je da koeficijent za obračun plaće 

zamjenika općinskog načelnika može iznositi najviše do 85% koeficijenta općinskog 

načelnika čiji su zamjenici.  Prema članku Odluke o plaći i drugim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika načelnika Općine Lopar, predloženi su koeficijenti za obračun plaće 

načelnika od 3,81 odnosno u bruto iznosu od =14.820,90 kuna, te zamjenika načelnika od 

3,23 odnosno =12.564,70 kuna u bruto iznosu. Koeficijent plaće zamjenika načelnika iznosi 

84,78% u odnosu na plaću načelnika. Novoizabrani načelnik Općine Lopar, Josip Borić, svoju 

će dužnost obavljati volonterski bez naknade, tako da će na teret proračunskih rashoda Općine 

Lopar otpadati plaća zamjenika načelnika Dominika Paparića u bruto iznosu od =13.192,94 

kuna (koeficijent 3,23 x osnovica =3.890,00 kn = 12.564,70 kn + 5% na staž u iznosu od 

=628,24 kuna), odnosno neto iznos plaće od =8.933,31 kuna. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ: volio bi da je postignut dogovor između HDZ-a i 

MODES-a? Greške u proceduri su nedopustive. O čemu glasamo točno – prvom prijedlogu 

Odluke ili podnesenom amandmanu na prethodnoj sjednici? Osobno smatra da je predloženi 

iznos plaće previsok.  

 Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ: nakon svih okolnosti, ostaju kod prijedloga od 50%. 

 Načelnik JOSIP BORIĆ: zamjenik uredno dolazi na posao. Načelnik donio Odluku o 

njegovim ovlastima. 

 Vijećnik ALEN ANDREŠKIĆ: zamjenik ne pokazuje dovoljan angažman, ali će 

podržati odluku. Primjedba na obrazloženje u kojem stoji da se ne zna koje to poslove 

zamjenik radi. Vijećnici ne znaju koje to poslove zamjenik obavlja. Dužnosnici nemaju 

propisano radno vrijeme. Glasamo o plaći dužnosnika za kojeg znamo kako i koje poslove 

obavlja. 

 Načelnik JOSIP BORIĆ: daje vijećnicima na uvid Odluku o ovlastima koje su 

praktički kao i načelnikove. Prihvaća kompromisno rješenje da plaća zamjenika načelnika 

iznosi 80% plaće načelnika.  

 Vijećnik SLAĐAN ČOLIĆ: ne može podržati prijedlog od 80%. Ostaje suzdržan. 

Daje amandman na 75%. 

 Načelnik JOSIP BORIĆ amandman ne prihvaća. 

 Predsjednik daje na glasovanje predloženu Odluku o plaći i drugim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika načelnika Općine Lopar te se ista donosi sa 5 glasova ZA (Damir 



Paparić, Alen Andreškić, Dragan Borić, Ivan Pičuljan, Rajka Paparić.  i 2 PROTIV (Dino 

Ivanić, Slađan Čolić) 

 

Sjednica je završila u 16:30 sati. 

 

Zapisnik sastavila               Predsjednik općinskog vijeća 

 

 

_______________________________                       _______________________ 

Marijana Protulipac Tomičić, bacc.oec.            Dino Ivanić, bacc.oec. 


