
IZVJEŠĆE NAČELNIKA OPĆINE LOPAR ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 30.06.2018. GODINE 

 

I. UVODNI DIO 

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Lopar, Općinski načelnik 

obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom 

radu.  

U izvještajnom razdoblju ostvarena je korektna suradnja sa vijećnicima Općine Lopar, 

zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar, sa ovlaštenim osobama na 

razini Županije, gradova, općina, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba s kojima Općina Lopar 

surađuje i radi. 

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA  

 

1. U području zaposlenosti 

U Općini Lopar je na dan 30.06.2018. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 

bilo ukupno zaposleno 6 djelatnika, i jedna djelatnica u programu stručnog 

osposobljavanja. 

Dužnosnici  općinski načelnik-volonter  

Zamjenik načelnika-dužnost obavlja profesionalno u mandatu 

CZK Lopar- 1 djelatnik na neodređeno  

U proteklih šest  mjeseci  u programu SRO uz rad zaposlena je jedna djelatnica za koju 

HZZ isplaćuje plaću i refundira Općini Lopar iznose za mirovinsko osiguranje. 

 

2. U području financija  

U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove vezane uz izvršavanje 

proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, nadzirao je 

vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o 

prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Lopar kao i druge poslove i aktivnosti vezane za 

financijsko poslovanje Općine Lopar. 

 Stanje svih dospjelih a nepodmirenih obveza Općine Lopar na dan 01.01.2018. godine  

iznosi 2.052.879,37 kn  

Stanje 30.06.2018. - 1.758.471,00 kn 

Dospjelo:1.203.053,00 kn 

Nedospjele obveze u ukupnom iznosu: 555.408,00 kn 

Stanje poslovnih računa na dan 31.12.2017. godine iznosilo je: 759.402,00 kn.  

U trenutku izrade Izvješća sa stanjem na dan 30.06.2018. godine: 718.923,00 kn 

Manjak prihoda za pokriće na dan 01.01.2018. godine - 3.732.653,00 kn 

Na dan 30.06.2018. godine - 1.021.902,00 kn 

U izvještajnom razdoblju općina se nije kreditno zaduživala. 



U izvještajnom razdoblju za sljedećih šest mjeseci 2018. godine ti rezultati očekivano biti 

će još bolji što ćemo iskazati u sljedećem izvješću. 

 

3. U području javnosti rada  

Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenim novinama PGŽ, na službenoj web 

stranici Općine Lopar, www.opcina-lopar.hr, na oglasnoj ploči Općine Lopar, na 

sjednicama Općinskog vijeća Općine Lopar, u komunikaciji sa građanima i sl. Općina 

Lopar objavljuje gotovo sve relevantne podatke koji su u svakom trenutku dostupni preko 

naših mrežnih stranica i osiguravaju izrazitu razinu transparentnosti u radu. 

Dobra suradnja uspostavljena je sa dnevnim novinama Novi List i portalom Rabdanas s 

kojim je potpisan i ugovor o praćenju svih aktivnosti Općine Lopar, komunalnih poduzeća, 

TZ Lopar i CZK Lopar, kao i drugim medijima koji traže informacije o radu Općine Lopar. 

U općini Lopar u posjeti je bila pomoćnica ministrice MRRFEU, direktor Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost i direktor hrvatskih voda VGO Rijeka. Na razini suradnje 

s ministarstvima načelnik je prisustvovao brojnim sastancima na kojima su doneseni 

zaključci i odluke koji Općini Lopar pomažu u funkcioniranju. 

 

4.   U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva  

Općina je sufinancirala rad dječjeg vrtića „Pahuljica“ i prijevoz učenika te stipendije. 

Izvršene su pripremne radnje za ugovaranje Idejnog projekta za izgradnju novog dječjeg 

vrtića u Loparu koji je i ugovoren zajedno sa svim potrebnim geodetskim podlogama. 

Ugovorom  o najmu bez naknade prostora  potpisanim sa DV Pahuljica uređeni su 

međusobni odnosi između Općine Lopar i DV Pahuljica u pogledu korištenja prostora za 

obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja. 

 

5.   U području protupožarne i civilne zaštite 

Osigurali smo nesmetani rad službe motrenja. 

U skladu sa proračunskim iznosima pratili smo potrebe DVD Lopar.  

Formirali smo stožer civilne zaštite i donijeli potrebne odluke u skladu sa zakonom. Od 

dokumenata valja napomenuti da su završeni: Plan zaštite od požara za područje Općine 

Lopar i Plan zaštite od velikih nesreća za područje Općine Lopar. Iste će se donijeti u 

drugoj polovici godine. 

 

6.   U području sporta 

U području sporta općina je u skladu s javnim potrebama udruga pratila aktivnosti DŠR 

Lopar ,Futsal akademiju „Loparski tići“  i osnivanje MNK Lopar. Ugovoreno je 

opremanje školskog igrališta umjetnom travom kao i dobava dva vaterpolo 

igrališta u pripremi turističke sezone. 

 



7.   U području socijalne skrbi i zdravstva 

Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe građana u 

području socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Programa socijalne skrbi primjenom mjera i 

brigom za socijalno ugrožene građane. 

Odlukom OV Općine Lopar isplaćene su dvije jednokratne pomoći obiteljima. 

 

8.   U području urbanizma i  prostornog planiranja  

Načelnik općine naslijedio je PPU Općine Lopar u izradi sa obavljenom Javnom 

raspravom u 12. mjesecu 2016. godine. 

Pokrenuo sam aktivnosti na nastavku izrade ID PPU Općine Lopar i održao potrebne 

sastanke sa predstavnicima izrađivača te smo dogovorili hodogram aktivnosti na pripremi 

ponovne javne rasprave. U petom mjesecu održan je sastanak sa vijećnicima na kojem 

su upoznati sa dinamikom izrade PPU Općine Lopar. 

Nakon što su pokrenute nove izmjere i evidencija svih zgrada na prostoru Općine 

Lopar u suradnji s Geodetskim zavodom iz Rijeke nastavili smo sa istima i u prvoj 

polovici 2018. godine sa željom da u toku 2018. godine iste i završimo u potpunosti.  

Podaci u programu Atlas 14  nadograđivat će se u budućnosti sa podacima izgrađene  

infrastrukture u prostoru.  

 

9.   U području komunalnog gospodarstva 

U skladu sa  godišnjim ugovorom o održavanju javnih površina koje Općina Lopar ima sa 

komunalnim društvom Lopar Vrutak d.o.o. odvijale su se aktivnosti komunalnog  

održavanja cjelokupnog prostora općine. 

Kao načelnik u skladu sa zakonom preuzeo sam dužnost člana skupštine i        

imenovao nove članove NO u Lopar Vrutak d.o.o. i Loparko d.o.o.. 

Komunalna društva 2017. godinu završila su sa pozitivnim financijskim rezultatima 

Lopar Vrutak d.o.o. - dobit - 36.606,51 kn 

Loparko d.o.o. - dobit - 369.334,31 kn 

Općinsko vijeće donijelo je Plan upravljanja otpadom na području Općine Lopar za 

razdoblje 2017.-2022. i Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja zbrinjavanja 

MKO i BKO na području Općine Lopar. 

 

Aktivnosti na sanaciji odlagališta Sorinj i izgradnje pretovarne stanice na 

odlagalištu otpada Sorinj 

U skladu sa sporazumom sa Gradom Rabom ,Dundovo d.o.o. raspisalo je natječaj i 

izabralo izvođača radova na izgradnji pretovarne stanice na odlagalištu otpada „Sorinj“. 

Ugovor je vrijednosti: 8,4 mil. Kn bez PDV-a. 

Obveze Općine Lopar i Grada Raba iznose 20% ukupne cijene. Ostalih 80% su sredstva  

FZOEU. 



Radovi se izvršavaju ,općina svoje obveze uredno ispunjava u dijelu elektrifikacije i 

izgradnje pretovarne stanice na odlagalištu otpada „Sorinj“. 

Započeli smo sa odvozom MKO na ŽCGO Marišćina. 

Od strane grada Raba ishođena je građevna dozvola za reciklažno dvorište i osigurano    

sufinanciranje iste od strane FZOEU u iznosu 1,485 mil. kn. 

U dijelu sanacije odlagališta nakon lokacijske dozvole pristupilo se izradi glavnog projekta 

za sanaciju odlagališta „Sorinj“ u suradnji s gradom Rabom koji je nositelj izrade iste. 

Ugovori za pristupnu cestu zoni i odlagalištu te za izgradnju i reciklažnog dvorišta  

potpisani su dana 23.04.2018. godine u prostoru Općine Lopar i uz prisustvo direktora 

FZOEU g. Dubravka Ponoša i predstavnika izvođača radova i predstavnika grada Raba i 

komunalnih poduzeća Dundovo d.o.o. i Lopar Vrutak d.o.o. 

Stvoreni su svi preduvjeti da se Općina Lopar i Lopar-Vrutak d.o.o. mogu javljati na svaki 

natječaj FZOEU i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. 

 

10.   Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Lopar 

U suradnji sa „Infoprojektom“ Rijeka omogućili smo potpuni uvid u imovinu općine putem 

registra imovine koji je potrebno nadograđivati mjesečno i godišnje unosom novih 

nekretnina. 

Naručena je izrada nove Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar i 

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar kao završetak 

procesa transparentnog upravljanja imovinom koji će biti  moguće vrednovati u skladu sa 

zakonskim odredbama. Oba dokumenta donesena su na sjednici Općinskog vijeća 

Općine Lopar održanom 5.06.2018. godine. 

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar sadrži sve čestice 

predviđene za kupnju i prodaju na području Općine Lopar u svrhu legalizacije 

objekata i realizacije projekata od interesa za Općinu Lopar. 

Raspisani su natječaji za javne površine i koncesijska odobrenja nakon imenovanja 

odbora za javne površine i vijeća za koncesijska odobrenja. Dodijeljeni su novi ugovori na 

5 godina za javne površine i napisana su sva rješenja za koncesijska odobrenja za 

2018.godinu. 

Donesena nova Odluka o komunalnom redu na području Općine Lopar 07.05.2018. 

godine. 

 

11.   Infrastrukturni projekti 

Izgradnja Sportske dvorane u Loparu 

Nakon odluke OV Općine Lopar u 2016. godini potpisan ugovor na iznos - 9.306.801,48 

kn 

Do 30.06.2018. - realizacija - 8.476.055,78  kn - okončana situacija za I. fazu 

izgradnje sportske dvorane u Loparu. 



U razdoblju 6 mjeseci vođeni razgovori sa MMRFEU o mogućnosti sklapanja sporazuma 

za zatvaranje financijske konstrukcije za cijelu II fazu izgradnje Sportske dvorane u 

Loparu. Isti je odobren u mjesecu srpnju. 

Županija PGŽ osigurala je u proračunu 1.000.000,00 kn za istu svrhu u 2018. godini. 

 

Projekt izgradnje nerazvrstane spojne  ceste „Zad Vrh“ 

Ugovor potpisan na iznos:1.108.387,13 kn 

Prilikom primopredaje radovi su bili već zaustavljeni radi zabrane radova u sezoni. Do 

kraja godine nisu nastavljeni. Izvođač dostavio izvješće i zatražio produljenje roka 

izgradnje. Ponuđen je dodatak ugovora. U mjesecu ožujku 2018. ugovoreni su projekti 

odvodnje, vodoopskrbe i oborinske odvodnje i javne rasvjete kao i DTK mreže koju treba 

ugraditi u trup ceste. Ishođenje građevne dozvole  za vodu, odvodnju, DTK i oborinsku 

odvodnju u tijeku kako bi cesta bila kompletirana. 

U veljači je potpisan ugovor sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju na iznos - 1.017.500,00 kn prihvatljivih troškova za ulaganje u nerazvrstane 

ceste koje imaju potrebnu dokumentaciju koja se mogu utrošiti do 2020. godine za ovu 

cestu. 

Iznos realizacije u 2017. godine: 340.824,96 kn 

Projekt uređenja groblja - polje G 6 

Ugovor potpisan temeljem okvirnog sporazuma koji predviđa izvođenje u dvije godine. 

Iznos: 2.083.722,50 kn 

Realizirano ukupno sa 31.12.2017. godine: 130.475,00 kn od ugovora na iznos; 

561.606,25 kn 

Odrađeni radovi iskopa za izvještajno razdoblje. 

 

Projekt „Izgradnje nerazvrstane pristupne ceste radnoj zoni i komunalnom 

odlagalištu Sorinj“ - raskinut okvirni sporazum sa G.P.P Mikić zbog isteka svih rokova i 

neosiguranih sredstava za izgradnju još u veljači 2017. godine 

Raspisan natječaj i izabran izvođač i nadzor. Ukupan iznos potpisanog ugovora sa 

izvođačem - 2.749.337,00 kn s PDV-om. 

Za investiciju osigurana sredstva sufinanciranja od strane MRRFEU - 1.100.000,00 kn. 

PGŽ - 250.000,00 kn, Grad Rab - 500.000,00 kn. 

U suradnji sa Lučkom upravom Rab završena je realizacija projekta „Obalnog zida  

trajektne luke Lopar.“ 

Završena je projektna dokumentacija za projekt „Dogradnja luke Melak“ i predana LU 

Rab na ishođenje GD. Osiguran dio sredstava u suradnji sa MMPI za I. fazu izgradnje 

luke Melak. 

 

 



Ostali projekti faza realizacije: 

Za projekt „Izgradnja ceste do groblja“ dobivena lokacijska dozvola, isplaćeni vlasnici 

najvećih čestica u potpunosti. Ostalo za riješiti čestice u skladu sa lokacijskom dozvolom. 

Dječji vrtić Lopar - ugovorena izrada Idejnog projekta i podloga, ostvareno 

sufinanciranje od strane Ministarstva socijalne skrbi i demografije u iznosu 70.000,00 kn. 

Osigurana sredstva za otkup čestica. 

 

III. ZAKLJUČAK 

Preuzimajući dužnost načelnika Općine Lopar u skladu sa obećanjima prilagođene su i 

aktivnosti općinskih službi u smislu funkcioniranja općine ali i odnosa prema projektima 

općine.  

Izmijenjen je Statut Općine Lopar i usklađen sa zakonom. 

U uredskom poslovanju izvršili smo informatizaciju službi općine, uz nabavu novih 

računala i računalnih programa . 

Od 8. sjednice Općinskog vijeća  održane 07.05.2018. godine iste se sazivaju elektronički 

i materijali su dostupni putem aplikacije sjednica.e-grad.hr. Za vijećnike nabavljeni su 

tableti koje koriste u svom radu. 

Izvršili sve radnje za nesmetano djelovanje uredskog poslovanja općine u budućnosti. 

Izradili smo novu web-stranicu Općine Lopar . 

Rokovi plaćanja svih računa za usluge, materijal i radove svedeni su na manje od 30 

dana. 

Svi radovi na investicijskim projektima plaćeni su u potpunosti. 

Zbog zatečenog stanja u naplati potraživanja tokom 2017. godine činili smo prve korake 

u pokušajima naplate potraživanja-razgovori, opomene, ovrhe. 

Zbog potraživanja koja su do vremena preuzimanja dužnosti već otišla u rokove zastare 

u skladu sa novom odlukom koju ću donijeti o procedurama i načinu naplate 

potraživanja predložit ću OV Općine Lopar mjere otpisa za sva potraživanja koja 

godinama nismo uspjeli naplatiti iz raznih razloga. Dio potraživanja riješit ćemo putem 

tužbi i ovrha jer smatram da je naplata potraživanja uvažavajući sve specifičnosti, 

socijalne kriterije, mogućnosti dogovora i sporazuma jedna od temeljnih zadaća općinskih 

službi i ogledalo ozbiljnosti pristupa rješavanju problema općine Lopar. 

 

 

 

 

 


