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PREDGOVOR

COVID19 ali i usprkos tome nismo odustali od želje 
da nam društveni život i u novim okolnostima bude 
bogatiji i sadržajniji.

Zahvaljujem se svojim suradnicima i vijećnicima 
Općinskog vijeća kao i svima vama dragi moji 
sumještani na pruženoj potpori tokom godina jer su 
pripremljene i donesene odluke uvijek za cilj imale 
dobrobit svima nama a ukupno su značile ostvaren 
razvojni ciklus u vrlo zahtjevnom vremenu.

Usprkos brojnim nametnutim obvezama općini 
pokušali smo kroz sve segmente djelovanja ne 
opteretiti dodatno izdvajanja kućanstva a pomoći 
gospodarstvu u skladu sa mogućnostima same 
općine. Uvođenjem transparentnosti u poslovanje, 
uvođenjem reda u bazama podataka i dobrom pri-
premom projekata koji su dobili podršku u sufinan-
ciranju Vlade RH putem ministarstava i PGŽ mogli 
smo osigurati dovoljno financijskih sredstava te 
ostvariti sve planirane projekte i pripremiti nove. 

Kao zastupnik u Hrvatskom saboru bio sam u 
mogućnosti kreirati zakone a kao načelnik iste 
provoditi u praksi što nam je omogućilo lakšu 
provedbu svakog zakona a na vrijeme smo mogli 
spriječiti mogući negativan efekt na naš svakod-
nevni život. A to znači lakšu, bržu i jednostavniju 

Drage Loparke i Loparani, 
na kraju mandata, poštujući zakonske i statutarne 
odredbe ispunjavam svoju obvezu koja načelniku 
omogućava podnošenje pisanog izvješća o svom 
radu. Osnova mog Izvješća je program kojeg sam 
prije pune četiri godine predstavio i s kojim smo 
izašli pred vas. Taj program odražavao je našu 
viziju Općine Lopar, a ona je bila temelj razvoja s 
jedinim ciljem sadržanim u boljoj budućnosti za sve 
vas, za svu našu djecu i nove generacije. 

Na kraju ovog mandata osvrćući se unazad četiri 
godine kada sam krenuo sa suradnicima ostvari-
vati predloženi vam predizborni program, vrteći 
brojne dokumente, odluke i slike projekata jasno 
je da smo učinili velik iskorak u realizaciji važnih 
projekata za Općinu Lopar. Na stranicama ovog 
izvješća slikom i riječju vidjet ćete kako smo mije-
njali našu općinu nabolje.

U proteklom razdoblju realizirali smo desetke pro-
jekata većih i manjih koji su mijenjali vizuru i izgled 
našeg prostora općine, omogućili bolju infrastruk-
turu u mjestu i izvan njega, koji su postali dodatna 
vrijednost i sadržaj kojeg možemo koristiti. Veliku 
važnost dali smo i društvenom životu koji je na 
kraju mandata poremetila pandemija koronavirusa 
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proceduru kod realizacije projekata i povećanja 
životnog standarda naših građana. Bez tog zajed-
ništva lokalne i državne politike rezultati našeg 
rada na terenu bili bi puno skromniji. Posjeti našoj 
općini od strane predsjednika Vlade RH g. Andreja 
Plenkovića, predsjednika Hrvatskog sabora g. 
Gordana Jandrokovića, mnogih ministara, držav-
nih tajnika, brojnih zastupnika u Hrvatskom saboru 
dovoljno ukazuju na podršku koju uživamo u svemu 
što radimo za našu općini i naš otok Rab.

Kruna našeg rada i odlične suradnje sa regional-
nom i državnom vlasti u proteklom mandatu bit 
će svakako završetak tri financijski i u izvedbi naj-
veća projekta od osnivanja Općine Lopar. Sportska 
dvorana s dvoranskim trgom građena kroz dvije 
faze vrijednosti 28,2 mil kn s PDV-om u suradnji 
sa MRRFEU, izgradnja komunalne luke Melak vri-
jednosti 19,2 mil s PDV-om u suradnji sa ŽLU Rab 
i izgradnja pretovarne stanice, reciklažnog dvori-
šta sa sanacijom odlagališta otpada „Sorinj“ vri-
jednosti 22,84 milijuna kuna bez PDV-a u surad-
nji sa Gradom Rabom i Vladom RH jasno pokazuje 
da sva tri prostora danas izgledaju drugačije nego 
2017. godine.

Dovršetkom sva tri projekta osigurat ćemo bogatiji 
i sadržajniji društveni i sportski život, uredno i orga-
nizirano zbrinjavanje otpada u općini a na moru 
više vezova za naše sumještane i sigurnost luke u 
svim vremenskim uvjetima.

Tu ne staje naša želja i vizija o Loparu kakvog 
želimo 2025. godine. Pripremamo i nove projekte 

za budućnost općine od zgrade novog dječjeg 
vrtića, dogradnje zgrade TZ Lopar, izgradnje zgrade 
KD Lopar Vrutak, aglomeracije Lopar, spojne ceste 
od groblja do D105, izgradnje objekata u poslovnoj 
zoni „Sorinj“ do brojnih manjih projekata.

Dragi sugrađani, sve što ćete na narednim strani-
cama moći vidjeti i pročitati rezultat je rada broj-
nih dragih ljudi: mog zamjenika Dominika Papa-
rića, zaposlenika Općine Lopar, zaposlenika KD 
Lopar Vrutak i KD Loparko i direktora Zdenka 
Jakuca, Turističke zajednice Općine Lopar i direk-
tora Marina Mušća, CZK Lopar i ravnateljice Tonke 
Kavran, vijećnika u Općinskom vijeću i predsjed-
nika Dina Ivanića, KD Vrelo Rab i direktora Ivana 
Lušića, ŽLU Rab i ravnatelja Nenada Debelića i 
poštovanog gradonačelnika Grada Raba g. Nikole 
Grgurića i njegovog zamjenika Denisa Deželjina. Ja 
kao prvi među njima nosio sam odgovornost danu 
mi na izborima ulažući svoje znanje i sposobnosti 
svaki slobodan trenutak da to vaše povjerenje ne 
iznevjerim ni na koji način.

Bez svih njih, bez svih vas samozatajnih i dobrih 
ljudi koji živite svoj svakodnevni život satkan od 
trenutaka koje čine svakodnevni problemi, ali i 
radosti, sve ovo ne bi bilo moguće ostvariti... Vi 
ste ti koji najbolje sagledavate sve što radimo. Vaša 
ocjena našeg rada je jedino mjerilo naših propusta 
ili ostvarenja, a da bi nas mogli vrednovati objek-
tivno podnosim i ovo izvješće koje sadrži samo dio 
trenutaka proteklog mandata.

Vaš načelnik

Josip Borić
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PROGRAM 2017. 
OSTVARENO DO 2021.

 U ovom mandatnom razdoblju realizirali smo sljedeće projekte:

Dograđen prostor arhiva Općine Lopar u PŠ Lopar OSTVARENO

Opremljena kuhinja PO Lopar DV Pahuljica u PŠ Lopar OSTVARENO 

Sanirano pročelje zgrade PŠ Lopar i otvori kotlovnice PŠ Lopar OSTVARENO

PO Lopar DV Pahuljica opremljen opremom za cjelodnevni boravak OSTVARENO

Centralno grijanje prostora općine, topla voda u sanitarijama PŠ Lopar  OSTVARENO

Informatizacija Općine Lopar i elektroničke sjednice OV Općine Lopar OSTVARENO

Nove web stranice Općine Lopar OSTVARENO

Restauracija tri slike u župnoj crkvi Sv.Ivana OSTVARENO 

Ugradnja grijanja i hlađenja u župnoj crkvi Sv.Ivana OSTVARENO

Dogradnja polja 4 groblja u Loparu OSTVARENO

Uređenje parkirališnog prostora ispred groblja u Loparu OSTVARENO 

Sanacija krova i unutarnje uređenje mrtvačnice na groblju u Loparu OSTVARENO

Asfaltiranje čekališnog platoa u trajektnoj luci Lopar OSTVARENO

Igralo „Brod“ na plažama Livačina i Gornji Mel OSTVARENO

Igrala u Parku Kapić, plažama (Rajska plaža, Donji Mel, Livačina), Rtić OSTVARENO

Umjetna trava na školskom igralištu PŠ Lopar OSTVARENO

Uređenje parkirnih mjesta na Rtiću OSTVARENO

Izgradnja trafostanice u Poslovnoj zoni „Sorinj“ u suradnji s HEP-om OSTVARENO

Izgradnja trafostanice „Brdarovo“ u suradnji s HEP-om OSTVARENO

Stambeno zbrinjavanje HRVI Miljenko Urelić OSTVARENO

Izgradnja Grba RH u suradnji sa UVDR Lopar OSTVARENO

Oblaganje zidova kamenom „Kod Šima“ i „Zad Vrh“ OSTVARENO
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Izgradnja Javne rasvjete na području Općine Lopar – novih 50 rasvjetnih mjesta OSTVARENO

Izgradnja sportske dvorane u Loparu U IZVOĐENJU

Izgradnja dvoranskog trga U IZVOĐENJU

Izgradnja pretovarne stanice na odlagalištu otpada „Sorinj“ OSTVARENO

Izgradnja reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada „Sorinj“ OSTVARENO

Sanacija odlagališta „Sorinj“ OSTVARENO

Izgradnja obalnog zida u trajektnoj luci Lopar OSTVARENO

Izgradnja luke Melak U IZGRADNJI

Uređenje parkirališta u luci San Marino U IZGRADNJI

Nerazvrstana cesta u RZ Sorinj
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Luka Melak 

Sportska dvorana Lopar

Nerazvrstana cesta „Zad Vrh“ – I Faza 

foto: Darko Tršinar
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Centar Općine Lopar
Groblje u Loparu G6, dogradnja 
polja 4 sa uređenjem okoliša

Pretovarna stanica, reciklažno dvorište, sanacija 
odlagališta „Soirnj“

Hrvatski grb izgrađen u organizaciji UVDR Lopar

Foto punkt na trajektnom pristaništu u Loparu

foto: Darko Tršinar
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NOVE I OBNOVLJENE CESTE, 
UREĐENI VODOTOCI I  
ODVODNJA
Izgradnja ceste u Poslovnoj zoni „Sorinj“ OSTVARENO

izgradnja ceste „Zad Vrh“ OSTVARENO

Asfaltiranje i uređenje od D-105 do raskrižja za groblje OSTVARENO

Asfaltiranje nerazvrstane ceste Livačina OSTVARENO

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na lokacijama u Općini Lopar  
(Romotina,Brnovi,Mesurinići,kod Marušića) 

OSTVARENO

Uređenje vodotoka Livačina u suradnji sa Hrvatskim vodama OSTVARENO

Uređenje vodotoka Dražica u suradnji s Hrvatskim vodama OSTVARENO

Uređenje vodotoka Andreškići u suradnji s Hrvatskim vodama OSTVARENO

Uređenje nogostupa „centar - ambulanta Lopar „ sa izmjenom rasvjete OSTVARENO

Dogradnja sustava odvodnje  Livačina-lučica San Marino OSTVARENO

Novi kolektor sustava odvodnje CS 3  prema Perićima OSTVARENO

Nova crpna stanica CS4 OSTVARENO

Cesta u RZ Sorinj Cesta „Zad Vrh“
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Asfaltiranje cesta prema groblju Asfaltiranje „Romotina“

Asfaltiranje od D105-do raskrižja „Kod Šima“ Asfaltiranje i uređenje okoliša mjesnog groblja u Loparu

 Asfaltiranje „Brnovi“ Asfaltiranje „Kod Marušića“
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Asfaltiranje u „Mesurinića“ Asfaltiranje na „Livačini“

Vodotok „Dražica“

Vodotok „Andreškići“
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Natkrivanje vodotoka „Livačina“
Natkrivanje vodotoka „Andreškići“ 
od Rtića do Rajske plaže

 Uređenje šetnice od Centra do Ambulante Lopar Oblaganje zidova kamenom Kod Šima

Nova CS 4 Vodoopskrba i odvodnja „Zad Vrh“
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Proračun je temeljni dokument financijskog poslo-
vanja Općine Lopar te je u njemu evidentirano pri-
kupljanje i raspored novca koji se sukladno zakon-
skim propisima uplaćuje u općinski proračun. Kroz 

PRORAČUN OPĆINE LOPAR

ovo mandatno razdoblje, na prihodovnoj strani Pro-
računa ostvaren je pozitivan trend uslijed kojeg su 
stvoreni uvjeti za ostvarenje svih razvojnih ciljeva 
Općine Lopar.

 2017.  2018.  2019.  2020.

1. Prihodi poslovanja =11,555.254,98 =14,586.592,44 =14,838.988,55 =9,483.504,52

2.  Prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine 
– kapitalni prihod

=4,674.475,59 =3,859.172,55 =744.850,03 =1,272.741,40

3.  Primici od financijske 
imovine i zaduživanja =0,00 =0,00 =2,794.160,11 =2,205.839,89

4. Ukupni prihodi i primici =16,229.730,57 =18,445.764,99 =18,377.998,69 =12,962.085,81

Planirani prihodi i primici 2021. godine Općine 
Lopar planirani su u iznosu od =17,347.911,45 kn, 
dok su ukupni prihodi i primici na konsolidiranoj 

razini (zajedno s proračunskim korisnikom Centar 
za kulturu Lopar) planirani i usvojeni u iznosu od 
=17,372.911,45 kn.
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9.483.504,52

4.674.475,59
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PRIHOD / PRIMITAK
IZNOS (kn) STRUKT.

Prihodi od poreza (porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu – 
kuće za odmor i korištenje javnih površina, porez na promet nekretni-
na, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića)

=4,550.000,00 26,23 %

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 
(pomoći proračunu iz drugih proračuna – tekuće i kapitalne iz držav-
nog i županijskog proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, 
pomoći temeljem prijenosa EU sredstava)

=7,000.000,00 40,35 %

Prihodi od imovine (prihodi od financijske imovine – kamate na 
oročena sredstva, zatezne kamate, tečajne razlike, prihodi od nefi-
nancijske imovine – koncesije, koncesijska odobrenja, zakup poslov-
nog prostora, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru)

=929.121,20 5,36 %

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 
posebnim propisima i naknada (naknada za korištenje grobnog 
mjesta, prodaja državnih biljega, turistička pristojba i ostale naknade, 
vodni doprinos, prihodi s osnova osiguranja, prihodi od refundacija 
troškova, komunalni doprinos i komunalna naknada)

=4,198.790,25 24,20 %

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi 
od donacija (tekuće donacije)

=10.000,00 0,06 %

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (ostale kazne – komunalno 
redarstvo i ostali prihodi – otpis obveza, odobrenje i sl.)

=30.000,00 0,17 %

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prihdi od 
prodaje zemljišta i rudnih bogatstava)

=600.000,00 3,46 %

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (prihodi od 
prodaje opreme i prijevoznih sredstava)

=30.000,00 0,17 %

Primici od financijske imovine i zaduživanja (dugoročni krediti) =0,00 0,00 %

S V E U K U P N O: =17,347.911,45 100,00 %
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ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA 
SKRB

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog 
interesa za Općinu Lopar čiji je cilj pružanje pomoći 
socijalno ugroženim stanovnicima općine, kao i oso-
bama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okol-
nostima, koja uključuje prevenciju, promicanje pro-
mjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih 
potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, 
u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja 
korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih 
životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u 
društvo i društveni život Općine Lopar.

Prava i socijalne usluge koje osigurava Općina 
Lopar definirana su kroz Odluku o socijalnoj skrbi. 
Općina Lopar donijela je novu Odluku o socijalnoj 
skrbi na području Općine Lopar (Službene novine 
Primorsko-goranske županije broj 34/20) u listo-
padu 2020. godine.

Do tada je na snazi vrijedila Odluka o socijalnoj 
skrbi na području općine iz 2008. godine (Službene 
novine Primorsko-goranske županije broj 16/08).

Najviše tražena i ostvarena prava temeljem važeće 
Odluke su:

Pravo na pomoć za novorođeno dijete

Pravo na pomoć za novorođeno dijete imaju rodi-
telji koji su u tekućoj kalendarskoj godini dobili 
dijete, kao i posvojitelji djece bilo koje dobi i to za: 

• 1. dijete u iznosu od 5.000,00 kn

• 2. dijete u iznosu od 7.000,00 kn

• 3. dijete u iznosu od 15.000,00 kn

•  4. i svako sljedeće rođeno ili posvojeno dijete u 
iznosu od 30.000,00 kn. 

U 2017. g. za pomoć za novorođeno dijete ispla-
ćeno je 49.000,00 kn (na temelju 8 zahtjeva), u 
2018.g. 70.000,00 kn (na temelju 15 zahtjeva), u 
2019.g. 24.000,00 kn (na temelju 8 zahtjeva), a u 
2020.g. 36.000,00 kn (na temelju 7 zahtjeva).

Ukupno – 2017.-2021. za 38 zahtjeva isplaćeno 
179.000 kn

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć (korisniku 
se isplaćuje godišnje 3.000,00 kn). Za pomoć za 
socijalno ugrožene utrošeno je u 2017.g. 31.000,00 
kn, u 2018.g. 10.000,00 kn, u 2019.g. 11.000,00 kn 
i u 2020.g. 11.000,00 kn.

UKUPNO-jednokratne naknade 2017.-2021. – 
63.000 kn
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Općina Lopar sudjeluje i u brojnim programima 
zdravstvene zaštite stanovništva i turista za 
koje je u 2017. g. utrošeno 60.010,00 kn, u 2018.g. 
96.650,00 kn, 2019.g. 148.960,00 kn, a u 2020.g. 
80.020,00 kn i to za sljedeće aktivnosti:

• Sufinanciranje turističke ambulante

•  Sufinanciranje pedijatrijske ordinacije za djecu 
turista

•  Sufinanciranje liječenja školske djece (I-VIII.
razreda)

•  Sufinanciranje programa „Rano otkrivanje pore-
mećaja u razvoju zgloba kuka“

•  Program „Prevencija oštećenja bubrega“

U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdrav-
stvo Primorsko-goranske županije provode se i 
programi: Logopedski tretman, Pregled dermato-
loga u sklopu ranog otkrivanja melanoma, Zlatno 
doba života, Koraci za budućnost bez nasilja, Skri-
ning osteoporoze kod žena. Općina Lopar sufinan-
cira i dolazak specijalista Doma zdravlja, dijalizu, 
kao i medicinske usluge koje nisu pokrivene od 

HZZO-a, trenutno se sufinancira i Međunarodnu 
ljetna škola robotike i umjetne inteligencije Felix 
Arba 2021.

Sukladno Odluci o sufinanciranju dijela pogreb-
nih troškova (Službene novine Primorsko-goran-
ske županije, broj 34/20) Općina Lopar snosi troš-
kove za podmirenje dijela pogrebnih troškova u 
iznosu od 3.000,00 kuna za svakog umrlog s pre-
bivalištem u Loparu koji će biti sahranjen na mje-
snom groblju u Loparu kao i za prijevoz pokojnika 
na obdukciju

Općina Lopar sufinancira i Program stambenog 
zbrinjavanja Hrvatskog branitelja i ratnog voj-
nog invalida iz Domovinskog rata sa područja 
Općine Lopar. Stambeno zbrinjavanje odnosi se 
na izradu projektne dokumentacije za izgradnju 
stambenog objekta, ishođenje potrebnih priklju-
čaka, materijali te samu izgradnju objekta u raz-
doblju 2019.-2021.g. 

Za stambeno zbrinjavanje HRVI kroz sufinancira-
nje utrošeno je 574.249,99 kn u izradu projektne 
dokumentacije i izgradnju objekta.

Stambeno zbrinjavanje HRVI Miljenko Urelić
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Predškolski odgoj 
Resor predškolskog odgoja, čije je financiranje, dje-
lovanje i pokrivenost, odgovornost jedinice lokalne 
samouprave, pa tako i Općine Lopar imao je u prote-
klom mandatu posebnu pažnju Općine Lopar.

U općini se djelatnost predškolskog odgoja odr-
žava putem Područnog odjeljenja Dječjeg vrtića 
„Pahuljica“ Rab. U ovom mandatu odredili smo da 
ćemo ostvariti u suradnji sa vodstvom Dječjeg vrtića 
„Pahuljica“ program cjelodnevnog boravka naših 
mališana u vrtiću. Da bi isto bilo ostvarivo uredili smo 
u potpunosti novu kuhinju za spremanje obroka i 
opremili odjeljenje potrebnom opremom od dječjih 
ležaljki do opreme odjeljenja novom opremom. Od 
školske godine 2019/2020 započeo je program cje-
lodnevnog boravka tokom cijele godine.

Za Dječji vrtić „Pahuljica“ Općina Lopar sudjeluje 
u sufinanciranju u iznosu od 70% pune (67% do 
ožujka 2020. g.) mjesečne (ekonomske) cijene 
za: 10 satni program i druge programe u skladu 
sa potrebama djece i zahtjevima roditelja prema 
broju djece s područja Lopara za radno mjesto rav-
natelja, voditelja knjigovodstva i druge zaposlene 
(zdravstveni djelatnik, logoped, pedagog, domar te 
u cijelosti financira plaće i ostale rashode za zapo-
slene djelatnike vrtića koji rade u Loparu).

Za potpuno rješenje pitanja predškolskog odgoja 
odredili smo odlukom OV Općine Lopar lokaciju za 
izgradnju dječjeg vrtića u Loparu, izradili idejni pro-
jekt, dobili lokacijsku dozvolu, ušli u rješavanje imo-
vinsko-pravnih odnosa te naručili izradu glavnog i 
izvedbenog projekta budućeg vrtića u Loparu koji će 
biti smješten pored PŠ Lopar iza zgrade DVD Lopar.

ODGOJ, OBRAZOVANJE I SPORT 
U OPĆINI LOPAR

_Dječji vrtić Lopar_
jugozapad

jugoistok
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Općina Lopar već dugi niz godina obilježava blag-
dan sv. Nikole, za djecu važan i veseo dan, na način 
da svako dijete od rođenja do polaska u školu 
dobije prigodan dar. Podjela darova najmlađim 
skupinama dijeli se u prostoru PŠ Lopar.

Osnovno i srednje školstvo 
Kao i u prethodnim mandatima, Općina Lopar nasta-
vila je brigu o pedagoškom standardu i objektima 
naše PŠ Lopar. Tako smo u prethodne četiri godine 
u suradnji sa OŠ Ivan Rabljanin uredili i obojali unu-
tarnji prostor svih učionica i hodnika, donirali novi 
TV prijamnik, a na općinu preuzeli sufinanciranje 
70% svih troškova grijanja i ostalih troškova zgrade 
s obzirom da općina dijeli prostor sa PŠ Lopar.

Posebnim ugovorom sa Glazbenom školom „Ivan 
Matetić Ronjgov“ sufinanciramo rad škole sa uče-
nicima koji istu polaze a žive na području Općine 
Lopar.

Općina preko HZJZ sufinancira logopeda a udžbe-
nici su odlukom Vlade RH besplatni za sve osnov-
noškolce.

Općina putem javnih potreba sufinancira produženi 
boravak učenika i u tu svrhu zaposlena je jedna 
djelatnica u OŠ Ivan Rabljanin.

Produženi boravak u Loparu za osnovnoškolce 
financiran je sredstvima Općine Lopar.

2017. =39.848,31 kn, 2018. =64.186,46 kn, 
2019. =77.670,08 kn, 2020. =78.900,70kn

Općina Lopar svake godine prati naše srednjoš-
kolce i studente a da bi olakšala školovanje i studi-
ranje u 4 godine podneseno je ukupno 46 zahtjeva 
za stipendijama za što je do 2020. godine ispla-
ćeno ukupno 276.800,00 kn.

Za usluge prijevoza Općina Lopar sklapa godišnji 
ugovor sa prijevoznikom za prijevoz srednjoško-
laca i studenata do svojih škola i fakulteta izvan 
otoka dok je po otoku i do prve stanice na kopnu 
prijevoz besplatan.

Sport
Da bi omogućili bolje uvijete za bavljenje sportom 
Općina Lopar krenula je u izgradnju Sportske dvo-
rane u Loparu. Taj objekt je u završnoj fazi izgradnje 
nakon čega bi trebalo isti opremiti opremom i otvo-
riti nakon dobivanja uporabne dozvole. Zahvaljujući 
iznimno dobroj suradnji sa MRRFEU i uz pomoć kre-
dita od 5.000.000,00 kn te uz manju pomoć PGŽ 
zatvorena je financijska konstrukcija za I i II fazu 
izgradnje dvorane u Loparu. Kako se ista nalazi na 

Dječji vrtić „Pahuljica“ PO Lopar

_Dječji vrtić Lopar_
jugozapad

jugoistok

Dječji vrtić u projektiranju
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ulazu u mjesto bilo je potrebno urediti i okoliš iste 
koji je obuhvatio i dvoranski trg za koji je ishođena 
građevinska dozvola i koji se paralelno gradi sa zavr-
šetkom dvorane. Završetkom ovog objekta i dvoran-
skog trga sam centar mjesta poprimit će novi izgled 
a društveni i sportski život općine imat će višena-
mjenski prostor za održavanje sportskih i društvenih 
manifestacija na najvišoj razini.

Da bi ugodnije i više koristili igralište ispred PŠ 
Lopar 2018. godine uredili smo isti postavljanjem 
umjetne trave na prije izgrađeno igralište.

Na području Općine Lopar djeluje MNK Lopar 
koji se ustrojio u skladu sa Zakonom o udrugama 
čiji rad prati Općina Lopar sa sredstvima iz pro-
računa.

Svake godine u suradnji sa organizatorima održa-
vaju se i dva tradicionalna sportska događaja koje 
sufinancira Općina Lopar.

Malonogometna akademija „Loparski tići“ i Malo-
nogometni turnir „Mala Gospa“ koji je 2019. godine 
proslavio jubilarnih 25 godina održavanja.

Turnir Mala Gospa 2019. godine povodom 25 godina tradicionalnog 
održavanja turnira u malom nogometu
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Sportska dvorana u Općini Lopar, završni radovi

Futsal akademija „Loparski tići„ održava se svake 
godine uz financijsku podršku Općine Lopar

Školsko igralište prekriveno je umjetnom travom

MNK Lopar seniori MNK Lopar juniori
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Od samog osnutka Općine Lopar, pa tako i u 
posljednje 4 godine, suradnja Općine Lopar sa 
TZO Lopar vidljiva je na svim poljima, poglavito na 
nabavci urbane opreme i dječjih igrala, aktivno-
stima na pripremi turističkih sezona, organizaciji 
manifestacija… Načelnik Općine Lopar je po funk-
ciji predsjednik TZO Lopar, tako da se sve aktiv-
nosti i planovi donose u izravnoj koordinaciji. Do 
2019. godine po Zakonu o turističkim zajednicama 
i promicanju hrvatskog turizma TZ je u proračun 
Općine Lopar godišnje uplaćivala 30% sredstava 
od turističke pristojbe (u 2017. 662.627,62 kn, u 
2018. 725.355,74 kn, u 2019. 775.025,19 kn) a od 
2020. se ta sredstva izravno raspoređuju u općin-
ski proračun. Iz tih sredstava financira se uređe-
nje mjesta u funkciji poboljšanja uvjeta boravka 

turista (uređenje šetnica, plaža, parkirališta, javne 

rasvjete, nabavka urbane opreme, dječjih igrala…).

Tako je u posljednje 4 godine u suradnji Općine 

Lopar, TZO Lopar i Lopar Vrutka d.o.o. postavljeno 

10-tak dječjih igrala (Livačina, Rajska plaža, Gor-

nji Mel, Donji Mel, park Kapić, park šuma Borići…), 

postavljene su nove klupe, koševi, table turističke 

signalizacije i city lightovi, prihranjuje se sunčališni 

dio pješčanih plaža, u nekoliko navrata zasađeni 

su novi borovi iznad plaže Livačina, uređuju se pri-

lazi plažama, drveni prijelazi preko plaža, psiho-

loške brane, plažni tuševi, javni wc-i, nabavljaju 

se sportski rekviziti za plaže (odbojkaška igrališta, 

vaterpolo igrališta, golovi za nogomet na pijesku, 

penjalište – bolder…).

TURIZAM U OPĆINI LOPAR

Dodjela nagrade HTZ za najbolju plažu godine u Osijeku 2019.godine
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Sav taj angažman nagrađen je 2018. godine kada 
je Rajska plaža ušla među 3 najbolje plaže u Hrvat-
skoj i 2019. kada je na Danima hrvatskog turizma 
održanima u Osijeku dobila nagradu za najbolju 
plažu u Hrvatskoj. Također 2019. godine Lopar 
je ušao u najuži izbor u kategoriji „Malo misto – 
autohtona primorska destinacija“.

Općina Lopar konstantno financijski i organizacijski 
podupire i manifestacije na području Općine Lopar 
kao što su Eko-akcija „Neka školji budu bolji“, Smo-
tra klapa „Poslije kampanela“, Festival skulpture u 
pijesku, Paradise Samba Festival, Ribarske fešte, 
Loparska noć, Eko etno fest, Rab Island Trail… 
Godišnji iznosi sufinanciranja manifestacija kreću 
se oko 150.000,00 kn godišnje.

Općina Lopar aktivno se uključila i u projekt Rab 
Archaeological Traces sufinancirajući mobilnu apli-
kaciju sa 200.000,00 kn.

Također, u uvjetima pandemije virusa Covid 19, 
putem Stožera civilne zaštite i aktivnim sudjelova-
njem u informiranju svojih žitelja dala je svoj dopri-
nos u sprečavanju širenja pandemije i „normalnom“ 
odvijanju turističke sezone. Aktivno se uključuje u 
Zborove iznajmljivača te koordinaciju udruga s pod-
ručja Općine Lopar u raznim aktivnostima. U surad-
nji sa TZO Lopar, Općina Lopar dodjeljuje priznanja i 
prigodne poklone za sve dugogodišnje stalne turiste 
koji su vjerni Loparu dulje od 30 godina.

Turističkoj zajednici Općine Lopar je krajem 2020. 
godine u okviru 1. FLAG natječaja dodijeljeno 
2.465.367,70 kn za projekt „Čovik i more – ribar-
ska i pomorska baština Lopara“. Općina Lopar je u 
proračunu za 2021. godinu osigurala 500.000,00 
kn za prvu fazu dogradnje, a u drugoj fazi koja je 
predmet natječaja, urediti će se interpretacijski 
centar na temu ribarstva i pomorstva.

Ostvareni turistički promet za razdoblje 2017.-2020. po vrsti 
smještajnih kapaciteta
    2016. 2017. 2019. 2020.

Vrsta 
kapaciteta

br. 
ležaja dolasci noćenja dolasci noćenja dolasci noćenja dolasci noćenja

SAN MARINO 
SUNNY 
RESORT

926 18.343 114.824 19.186 126.826 20.488 122.740 4.164 25.463

HOTEL 
EPARIO

38 419 2.790 570 3.510 493 3.330 123 938

SAN MARINO 
CAMP. 
RESORT

3490 31.241 258.909 30.986 265.821 31.421 263.074 15.455 141.552

KAMP IRC 
RAB

120 1.192 9.720 1.339 10.099 1.497 11.289 1.011 8.344

OBITELJSKI 
SMJ.

6158 40.353 328.094 43.145 349.156 42.612 359.128 30.276 270.222

UKUPNO 10.732 91.548 714.337 95.226 755.412 96.511 759.561 51.029 446.519
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Obiteljski smještaj
    2016. 2017. 2019. 2020.

PRUŽ.  
USLUGA

br. 
ležaja dolasci noćenja dolasci noćenja dolasci noćenja dolasci noćenja

Obrtnici/ 
d.o.o. 570 5.117 38.215 5.160 36.910 5.166 37.606 3.293 25.071

Paušal 4 118 33.349 263.728 36.041 276.538 36.035 270.209 25.544 204.484

UKUPNO 4 688 38.466 301.943 41.201 313.448 40.931 303.996 28.837 229.555

Loparska noć

22



MANDATNO IZVJEŠĆE NAČELNIKA OPĆINE LOPAR  2017.-2021.

Ribarske fešte

Ribarska feštaMTB utrka u Loparu

Sanba festival u Loparu
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U Općini Lopar djeluje Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Lopar te moramo istaknuti njihov aktivan 

rad na razvoju vatrogastva i brojnim našim aktivno-

stima u kojima su nam pružali nesebičnu pomoć. 

Općina je sve financijske obveze prema VZ otoka 

Raba uspješno realizirala tijekom cijelog man-

datnog razdoblja, a sva potreba za neophodnom 

logističkom pomoći DVD Lopar koja se pojavlji-

vala tijekom četiri godine mandata nesebično je 

pružena od strane djelatnika općinske uprave. O 

sigurnosti građana i njihove imovine te našeg pre-

krasnog kraja nesebično brine 33 operativna vatro-

gasca i 85 članova koji raspolažu svom potrebnom 

opremom i aparatima za sve vrste intervencija.

VATROGASTVO I CIVILNA 
ZAŠTITA

Tokom razdoblja 2017.-2021. iz općinskog prora-

čuna za njihov rad izdvojeno je:

RASHOD IZNOS (kn)

PROTUPOŽARNI NADZOR (OSM.) =94.985,08

DVD – REDOVNA DJELATNOST =640.000,00

DVD – SUF.PLAĆE DJELATNIKA =106.095,57

DVD – NABAVA OPREME =225.070,26

U K U P N O : =1,066.150,91

DVD Lopar
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Radi obavljanja redovite vatrogasne djelatnosti 
svake se godine u proračunu planiraju zakonom 
zadana sredstva i isplaćuju VZ otoka Raba. Vatro-
gasna zajednica otoka Raba sa svojim dobrovolj-
nim vatrogasnim društvima svake godine provodi 
i dodatne posebne mjere zaštite od požara, od 
interesa za RH tijekom ljetne sezone. U proteklom 
mandatnom razdoblju osigurana su sredstva teme-
ljem kojih je DVD Lopar mogao zanoviti i nabaviti 
svu potrebnu opremu kojom je mogao izlaziti na 
intervencije i požare.

Općina Lopar redovito provodi aktivnosti na koju ju 
obvezuje Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ br. 82/15, 118/18 i 21/20). Koordinaciju 
aktivnosti vrši Stožer civilne zaštite Općine Lopar 
čiji je osnovni sastav načelnik Općine Lopar imeno-
vao 2017. godine. U proteklom razdoblju usklađeni 
su i izrađeni zakonom određeni dokumenti. Svake 
godine analizira se stanje sustava CZ i predlaže 

Općinskom vijeću donošenje godišnjeg plana 
razvoja sustava.

Plan zaštite od požara kao osnovni dokument 
donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine 
Lopar 18.02.2020. godine. Procjena rizika od veli-
kih nesreća na području Općine Lopar izrađen je i 
bit će donesen tokom ove 2021. godine.

 Pojavom pandemije COVID–19 Stožer civilne 
zaštite koordinirao je djelovanje i nadzor te pro-
vodio mjere Stožera CZ RH i PGŽ. Znak obostra-
nog zadovoljstva i dobre suradnje pokazuje pomoć 
loparskih vatrogasaca koji su pružili pomoć Stožeru 
civilne zaštite Općine Lopar u sprječavanju šire-
nja epidemije zaraze korona virusom Covid-19 na 
našem području kao i nesebičnu pomoć koju su 
pružili unesrećenima u potresu na Banovini počet-
kom 2021. godine. Na kraju mandata, svim vatro-
gascima i volonterima ovim putem upućujemo 
iskrenu zahvalu na prijateljstvu, pomoći i suradnji.

Vježba DVD Lopar  Pomoć u zbrinjavanju unesrećenih na plažama

Odmor nakon akcije traženja nestale osobe DVD Lopar

25



MANDATNO IZVJEŠĆE NAČELNIKA OPĆINE LOPAR  2017.-2021.

i edukativnim aktivnostima koje potiču čitanje od 
najranije dobi) i Gradim svoj svijet (desetak ciklusa 
likovno – kreativnih radionica od kojih su neki 
rezultirali privremenim ili trajnim kreativnim insta-
lacijama u javnim prostorima).

U sklopu projekta Glazbom kroz godinu organi-
zirano je 20-ak koncerata renomiranih izvođača 
kojima se nastojalo promovirati različite glazbene 
žanrove (klasika, jazz, blues…) te hrvatske autore 
i izvođače. 2019. g. pokrenut je i projekt Kazali-
šte za sve te je organizirano nekoliko vrlo uspješ-
nih predstava, a velik naglasak stavljen je i na 
kulturno – umjetnički amaterizam te je u sklopu 
projekta Kreativnost u svakodnevici organizirano 
10-ak ciklusa likovno – kreativnih radionica za 
srednjoškolce i odrasle od kojih su neki rezultirali 

U razdoblju od 2017. do 2021. g. Centar za kulturu 
Lopar realizirao je nekoliko desetaka programa iz 
područja kulture i kulturne baštine na godišnjoj 
bazi. Mnogi od njih obuhvaćali su niz podaktivno-
sti čija se provedba znala odvijati i tijekom neko-
liko mjeseci.

Uz već tradicionalne veće manifestacije poput 
Smotre klapa Posle kampanela, Festivala skul-
pture u pijesku, Loparske noći, Eko – etno festa 
i karnevalskih zbivanja, posljednjih godina osmi-
šljen je niz novih program kojima se nastoji obo-
gatiti društveni i kulturni život mjesta te razvijati 
publiku. Za djecu su tako pokrenuti programi Kaza-
lište od malih nogu (organizirano je 20-ak pred-
stava za djecu i nekoliko dramskih radionica), Mala 
čitaonica (čitaonice popraćene raznim kreativnim 

KULTURA I KULTURNA  
BAŠTINA,CRKVA
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privremenim ili trajnim izložbama ili instalacijama 
u javnim prostorima.

Uz izvedbene programe, u proteklom razdoblju 
realiziran je i niz edukativnih programa za djecu i 
odrasle koji su velikim dijelom bili usmjereni boljem 
upoznavanju lokalne kulturne i prirodne baštine pa 
su tako organizirana brojna predavanja, radionice 
i drugi programi u sklopu Noći muzeja, Festivala 
znanosti, Noći istraživača te samostalno, a do 
2019. djelovala je i Škola miha.

Od 2017. g. prikupljeno je nekoliko tisuća rabljenih 
knjiga te su 2018. i 2019. g. postavljenje tri kućice 
tzv. Biblioteke na plaži koje funkcioniraju po prin-
cipima BookCrossinga. 

U proteklom razdoblju prikazivalo se neko-
liko ciklusa dokumentarnih filmova, a zahvalju-
jući prvenstveno sredstvima Ministarstva kulture 
i medija RH 2019. g. kupljena je digitalna kino 
opreme te je u budućnosti namjera pokrenuti 
kino-prikazivačku djelatnost. 

Čitav niz aktivnosti bio je usmjeren na istraživanje 
i očuvanje kulturne baštine pa je tako zalaganjem 
ustanove Pokladni običaj loparski maškari počet-
kom 2021. g. uvršten na Listu nematerijalnih kul-
turnih dobara RH, odnosno pri Ministarstvu kul-
ture i medija RH registriran je kao kulturno dobro. 
O loparskim maškarima HRT je u 2019. g. snimao 
dokumentarni film koji je od tada u više navrata 
prikazan na nacionalnoj televiziji. 

Od 2017. g. Lopar je uključen u dva program-
ska pravca Rijeke 2020 – Europske prijestolnice 

kulture. U sklopu PP 27 susjedstava, koji se pro-

vodi u partnerstvu s Gradom Rabom, 2020. g. rea-

liziran je iznimno opsežan projekt Rab Archaeo-

logical Traces koji turistički valorizira i prezentira 

ranije nepoznatu kulturnu baštinu otoka in situ 

- na trima novouređenim poučnim stazama te 

pomoću virtualnog vodiča (mobilna aplikacija). U 

sklopu PP Lungomare Art usuglašeno je idejno 

rješenje i pripremljena sva potrebna dokumenta-

cija za postavljanje umjetničkog objekta japanske 

umjetnice Harumi Yukutake u Kapiću, no sama 

izvedba je zbog okolnosti koronavirusa nažalost 

stavljena na čekanje.

U proteklom razdoblju na godišnjoj bazi pripreman 

je i uređivan godišnjak Općine Lopar – Loparska 

beseda, a početkom 2021. izrađena je web stra-

nica Centra za kulturu Lopar.

 U župnoj crkvi Sv.Ivana ugrađen je sustav grijanja 

i hlađenja samog objekta a prije toga restaurirane 

su tri slike u čemu je Općina Lopar pomogla sufi-

nanciranjem.

Tokom mjeseca rujna 2020. godine odlukom 

biskupa Krčke biskupije u župu Lopar koja pokriva 

područje Općine Lopar na službu je došao novi 

župnik vlč. Božidar Volarić. Naš dugogodišnji 

župnik vlč.Frane Brozić premješten je u župu Veli 

Lošinj. Ovom prilikom zahvaljujem se vlč. Frani Bro-

ziću na svemu učinjenom u svojoj službi za našu 

općinu i sumještane. Novom župniku vlč. Božidaru 

Volariću želim puno uspjeha u obnašanju svoje 

službe u budućem vremenu.
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Loparski maškari uvršteni na Listu nematerijalnih kulturnih dobara RH

Eko-etno festival u Loparu  Festival skulpture u pijeksu

Mali Loparski maškari na Karnevalu u Rijeci
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Gradim svoj svijet CZK Lopar

Kreativnost u svakodnevici
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GOSPODARENJE OTPADOM 
NA PODRUČJU OPĆINE LOPAR 
2017. – 2021. GODINA

Dana 27. veljače 2018. godine Odlukom Općinskog 
vijeća Općine Lopar, a sukladno Zakonu o održi-
vom gospodarenju otpadom te temeljem Plana 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske od 
2017. – 2022. godine donesen je Plan gospoda-
renja otpadom Općine Lopar za razdoblje 2017. – 
2022. godine.

Tokom 2018. godine Općinsko vijeće Općine Lopar 
donijelo je još dvije značajne odluke vezane za 

otpad i to 30. siječnja 2018. godine donesena je 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja  

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada te 03. kolovoza iste godine 

donesena je Izmjena i dopuna odluke o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunal-

nog otpada. Temeljem navedenih odluka 2018. 

godine donesen je Cjenik javne usluge prikupljanja 

Odlagalište otpada Sorinj 2017. godine
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miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 
za koji je izvršno tijelo Općine Lopar 29. listopada 
2018. godine izdalo suglasnost, te je cjenik kre-
nuo sa primjenom od 01.01.2019. godine. Temeljem 
novog cjenika prihodi od otpada domaćinstava sa 
područja Općine Lopar u 2020. godini nisu značaj-
nije promijenjeni u odnosu na 2016. godinu kada 
je bio na snazi stari cjenik. Tako su ukupni prihodi 
od odvoza otpada domaćinstava u 2016. godini 
iznosili 868.750,00 kuna s PDV-om dok su 2020. 
godine iznosili 832.064,00 kuna s PDV-om. Dakle 
iz navedenih iznosa je vidljivo da su ukupni prihodi 
od odvoza otpada za domaćinstva smanjeni što je 
ujedno i rezultat savjesnog ponašanja korisnika i 
odgovorno vođenje društva. Osim selektiranja i 
odgovornog ponašanja na cijenu utječe i kompo-
stiranje biootpada. Kompostiranjem se ostvaruje 
popust od 8% na cijenu obvezne minimalne javne 
usluge odnosno fiksni dio cijene. Moramo istaknuti 
da korisnici sa područja Općine Lopar plaćaju naj-
niži varijabilni dio cijene u Primorsko-goranskoj 
županiji koji iznosi 0,0735 kuna po litri miješa-
nog komunalnog otpada dok ostatak županije ima 
cijenu od 0,80 kn/l ili 0,90 kn/l.

Općina Lopar i Lopar Vrutak d.o.o. zajedno sa Fon-
dom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 
proteklim su godinama nabavili značajnu količinu 
opreme i vozila potrebnih za obavljanje djelatnosti. 
Tako je Lopar Vrutak d.o.o. u 2018. godine naba-
vio crne spremnike s ugrađenim čipom za miješani 
komunalni otpad od 80 l, 120 l i 240 l u vrijedno-
sti 137.000,00 kuna. 2019. godine nabavljeno je 7 
komada polupodzemnih spremnika s „otpadomje-
rom“ u vrijednosti 199.638,00 kuna, te 29 komada 
spremnika u obliku zvona za selektivno prikuplja-
nje otpada veličine 1,1 m³ u vrijednosti 77.343,00 
kuna. Iste godine nabavljeno je 95 komada kom-
postera za podjelu domaćinstvima u vrijednosti 
90.715,50 kn, te 50 komada crnih spremnika za 
miješani komunalni otpad veličine 740 litara u vri-
jednosti 46.400,00 kuna. Svi navedeni iznosi su 
bez PDV-a.

Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i ener-
getsku učinkovitost 2020. godine Općina Lopar 
nabavila je 105 kompostera za domaćinstva u vri-
jednosti 98.910,00 kuna bez PDV-a, stroj za usit-
njavanja biljnih ostataka u vrijednosti 162.099,00 
kuna bez PDV-a, polupodzemni kontejner za papir 

Odlagalište otpada „Sorinj“ 2021. godine
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i karton u vrijednosti 21.850,00 kuna bez PDV-a, 
te žičane spremnike za PET ambalažu 10 komada 
i INOX poklopce u vrijednosti 50.000,00 kuna bez 
PDV-a. Omjer u financiranju Fonda i Općine Lopar 
iznosio je 60:40. Uz sufinanciranje Fonda nabav-
ljeno je i 15 komada plavih spremnika za papir i kar-
ton od 740 litara, 140 komada plavih spremnika za 
papir i karton od 240 litara i 140 žutih spremnika za 
plastiku od 240 litara. Udio u financiranju nabavlje-
nih spremnika Fonda i Općine Lopar iznosi 85 : 15.

U 2021. godini Lopar Vrutak d.o.o. potpisao je 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europ-
skih fondova u visini 85% vrijednosti nabave dva 
kamiona za sakupljanje otpada čija isporuka se 
očekuje do ljeta 2021. godine. Vrijednost ugovora 
1.400.000,00 plus PDV.

2018. godine započela je gradnja pretovarna sta-
nice na odlagalištu Sorinj u vrijednosti 8,5 milijuna 
kuna bez PDV-a od čega je 80% sredstava osigu-
rano putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske 
učinkovitosti, a 20% sredstava osigurali su Grad 
Rab i Općina Lopar u omjeru 75:25. Pretovarna sta-
nica puštena je u pogon 2019 godine.

Reciklažno dvorište Sorinj stavljeno je u funkciju 
2020. godine. Vrijednost ovog projekta iznosila je 
nešto više od 1,8 milijuna kuna, a 85% prihvatljivih 
troškova financirala je Europska unija iz Kohezij-
skog fonda dok su 15% troškova financirali Grad 
Rab i Općina Lopar.

2020. godine započela je sanacija odlagališta 
Sorinj koja je završena početkom 2021. godine, a 
čija vrijednost iznosi 12,64 milijuna kuna bez PDV-
a. Ovaj projekt financiran je sredstvima Europske 
unije iz Kohezijskog fonda EU u razdoblju 2014. 
- 2020. u visini od 85 % prihvatljivih troškova, iz 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
u visini 10% prihvatljivih troškova, te 5% od strane 
Općine Lopar i Grada Raba u omjeru 25:75.

Ukupna uložena sredstva u 4 godine za gospodare-
nje otpadom na prostoru Općine Lopar iznosi preko 
31.500.000,00 kuna s PDV.

Vlakić-nezaobilazni sadržaj ljeta

Održavanje i uređenje plaža

Novi spremnici svakom kućanstvu

Komposteri
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Ležajke na plaži-visoki standard upravljanja plažom

Nova oprema za KD Lopar Vrutak Dva nova kamiona u 2021. godini za KD Lopar Vrutak

Novi traktor za KD Lopar Vrutak
„Lopar pokosi-travi prkosi“ – traktor  

KD Lopar Vrutak u košnji trave
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OPĆINA LOPAR – PRIJATELJ 
SVAKOM DJETETU

Općina Lopar od 2017. godine ušla je u realizaciju 
programa nabavke igrala za djecu u suradnji sa TZ 
Općine Lopar koji je rezultirao brojnim igralima na 
najvažnijim plažama i lokacijama u Općini Lopar a 

koje mogu slobodno koristiti djeca. Igrala su obo-
gatila prostore plaža Rajska plaža,Livačina, Gornji 
i Donji Mel, park Kapić, Rtić. Ukupno u razdoblju 
2017.-2021. Uloženo oko 600.000,00 kn.

Igralo brod na plaži Livačina
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Igralo brod na plaži Gornji Mel

Igralo na plaži Donji Mel Brana igralo-na plaži Livačina

Igralo u parku Kapić  Igralo na Rtiću
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Općine Lopar u suradnji sa ŽLU Rab u razdoblju 
2017.-2021. godina uložila je veliki napor da se 
izgradi luka Melak. Nakon ishođenja građevinske 
dokumentacije u tri godine u luku Melak uložit će 
se ukupno 19,3 mil. kn od čega najviše iz MMPI 17,7 
mil.kn a ostatak su sredstva županije Primorsko-go-
ranske i ŽLU Rab.

Za komunalnu lučicu „San Marino“ izrađen je pro-
jekt uređenja i dogradnje koji je pokrenut u 2021. 
godine sredstvima MMPI u iznosu 2 mil. kn kojima 
će se u prvoj fazi urediti plato parkirališta. Taj dugo-
ročni projekt osmišljen je idejno i realizirat će se u 
sljedeće dvije godine.

Tokom turističke sezone 2019. i 2020. Općina Lopar 
po prvi puta imala je brzobrodsku liniju koju je 

POMORSKA POVEZANOST I 
LUKE 

održavao brodar G&V Line iz Zadra a spajao je Lopar 
sa Rijekom, Krkom, Novaljom, Silbom i Zadrom.

Vrhunski uvjeti putovanja kao i brzina i točnost u odr-
žavanju linija bila su velika pomoć brojnim turistima 
kao i mještanima Lopara koji su liniju koristili. Gotovo 
10 000 prodanih karata jasno su pokazali opravda-
nost uspostave takve linije u turističkoj sezoni 2019. I 
2020. Godine. Linija je uspostavljena na komercijal-
noj osnovi bez sufinanciranja Općine Lopar.

Početkom ove 2021. godine raspisan je novi natje-
čaj za državnu trajektnu liniju Lopar-Valbiska za 
sljedećih 5 godina. Na natječaju brodar Jadrolinija 
ponudila je najnoviji trajekt u floti m/t „Lošinj“ koji 
je već odvozio probne vožnje na zadovoljstvo svih 
putnika. 

Rješenje za komunalnu luku San Marino
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Katamaran Antonija brodara G& V 
line iz Zadra na rivi u Loparu

Prvo pristajanje katamarana Melita  brodara G&V Line iz Zadra na rivi u Loparu 2019. godine

Novi trajekt “ Lošinj“ u luci Lopar

Prvo pristajanje  
katamarana u sezoni 2020. godine

Lukobran luke Melak Ministar MMPI Oleg Butković u obilasku luke Melak
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SURADNJA SA INSTITUCIJAMA 
RH I PRIMORSKO-GORANSKE 
ŽUPANIJE

Kao načelnik Općine Lopar u proteklom mandatu 
inzistirao sam na uzornim odnosima općine sa svim 
institucijama u RH i sa Primorsko-goranskom župani-
jom. Općina Lopar kao pouzdan partner koji je spre-
man na suradnju, koja ima potrebnu dokumentaci-
ju,koja nudi projekte, realizaciju, koja nudi pomoć 
jedan je od najvažnijih prioriteta u radu u proteklom 
mandatu. Samo takvim odnosom mogli smo posti-
gnuti da nam Vlada RH putem ministarstava direk-
tno u proračun pomogne sa kapitalnim pomoćima za 
nekoliko projekata u iznosu od 13.118.085,60 kn, a 
Primorsko-goranska županija pomogla je sa kapital-
nim pomoćima sa ukupno 2,428.861,09 kn.

Povodom blagdana Male Gospe ujedno i dana 
Općine Lopar općina je organizirala svečane sjed-
nice koje su svojim dolascima uveličali brojni 
ministri,državni tajnici i pomoćnici ministara kao 
i predstavnici javnih poduzeća i županije Primor-
sko-goranske. 

Povodom manifestacije Loparska noć posjetio nas 
je i predsjednik Hrvatskog saborag. Gordan Jan-
droković a povodom obilježavanja Dana žrtava svih 
totalitarnih i autoritarnih režima posjetio nas je i 
predsjednik Vlade RH g. Andrej Plenković.

Predsjednik Vlade RH g. Andrej Plenković u posjeti Golom otoku
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Prvo pristajanje katamarana Melita  brodara G&V Line iz Zadra na rivi u Loparu 2019. godine

Obilježavanje Dana žrtava totalitarnih i autoritarnih režima, 23.08.2020. godine na Golom otoku

Predsjednik Hrvatskog sabora g. Gordan Jandroković 
na Loparskoj noći Oleg Butković na lukobranu luke Melak
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otpada Sorinj, izgradnju pretovarne stanice, reci-
klažnog dvorišta, sortirnice te izgradnju pristupne 
ceste zajedno s potrebnom infrastrukturom. Done-
sen je Plan gospodarenja otpadom Općine Lopar za 
razdoblje 2017.-2022. godine kao i Odluka o načinu 
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komu-
nalnog otpada i biorazgradivog otpada.

Donesene su nove odluke o komunalnom redu, ko-
munalnoj naknadi, vrijednosti boda komunalne na-
knade, komunalnom doprinosu kao i nova Odluka o 
socijalnoj skrbi kojom su povećani iznosi jednokrat-
ne pomoći za novorođenčad. Donesen je i Program 
zbrinjavanja hrvatskog branitelja Miljenka Urelića.

Sklopljen je ugovor sa Geodetskim zavodom Rijeka 
za provedbu izmjere stambenog prostora na područ-
ju općine te izradu baze podataka.

Usvojena je i Odluka o usvajanju Strategije razvoja 
Općine Lopar za razdoblje od 2020. do 2030. go-
dine. 

Donesene su i odluke vezane uz II. fazu izgradnje 
sportske dvorane.

Iako je bila predložena točka dnevnog reda na 35. 
sjednici Općinskog vijeća I. Izmjene i dopune PPU 
Općine Lopar vijećnici (SDP: PGS, nezavisni, Modes) 
istu nisu htjeli raspraviti niti istu donijeti tako da je 
jedan od najvažnijih dokumenata za razvoj Općine 
Lopar ostao nedonesen i prepušten sljedećem sazi-
vu da ga raspravi i donese.

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG 
VIJEĆA (2017.-2021.)

Općinsko vijeće Općine Lopar konstituirano je 23. 

lipnja 2017. godine. 

Vijeće ima 11 vijećnika od kojih je 5 sa kandidacijske 

liste HDZ-a (Damir Paparić, Alen Andreškić, Dragan 

Borić, Ivan Pičuljan i Rajka Paparić), 4 sa kandidacij-

ske liste koalicije SDP, HNS, PGS i HSS (Marin Laza-

rić, Daniela Glažar Ivče, Rajko Ivanić i Antun Paparić) 

te 2 sa kandidacijske liste MODES (Dino Ivanić i Sla-

đan Čolić).  Za predsjednika je izabran Dino Ivanić 

(MODES), za potpredsjednike Ivan Pičuljan (HDZ) i 

Marin Lazarić (SDP). 

Zbog smrti vijećnika Antuna Paparića, na 4. sjednici 

OV (12. prosinca 2017.) prisegu polaže Tomislav Pe-

trinić koji zamjenjuje preminulog vijećnika. U 2019. 

godini vijećnik Marin Lazarić, na vlastiti zahtjev, stav-

lja svoj mandat u mirovanje te ga zamjenjuje Joško 

Matahlija koji prisegu polaže na 17. sjednici OV (11. 

ožujka 2019.).

Vijeće je održalo 35 sjednica. Od 8. sjednice 

(07.5.2018.) vijećnici su dobili tablet računala te se 

materijal više ne dostavlja u papirnatom obliku već 

putem aplikacije E-sjednica. Šest  sjednica održano 

je u elektroničkom obliku, a četiri sjednice održane 

su putem video konferencije zbog epidemiološke 

situacije s pandemijom Covid 19. 

Neke od najbitnijih odluka koje je Vijeće donijelo u 

ovom sazivu vezano je uz rješavanje pitanja otpada. 

Donesene su odluke vezane uz sanaciju odlagališta 
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U rad vijeća umjesto papira uvedeni računalni tableti

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Lopar 2017. godine

Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom  
Dana Općine Lopar
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ZAKLJUČAK 
Za kraj dragi sugrađani, nadam se da Vam je ovo izvješće na 
poseban način približilo rad Općine Lopar u proteklom man-
datu. Pokušao sam riječju, slikom i brojkom pokazati da svaka 
navedena aktivnost, svaki ostvareni broj i svaka slika traži zna-
nje, sposobnost, vrijeme i novac. Traži organizaciju i odgovorne 
ljude. Dugo smo željeli općinu kao instituciju. Našu lokalnu admi-
nistraciju. Danas je imamo i na nama je da je uređujemo, da 
bude uvijek bolja, da pridonosi razvoju ali i da organizira dobar 
život na prostoru na kojem živimo. U promatranom razdoblju 
ja sam bio volonter a moj zamjenik Dominik Paparić dužnost je 
obnašao profesionalno. U općini imamo zaposleno 7 službenika 
koji su dali veliki doprinos u ostvarenju ovih rezultata.

Rad u javnim službama za javni interes uvijek je predmet 
rasprava. Kako paralelno obnašam i dužnost saborskog zastu-
pnika za mene taj rad zrači ljubavlju prema rodnom kraju i sva-
kim trenutkom provedenim u radu i stvaranju vrijednosti koje će 
ostati iza nas. Na kraju svega, ostaje mi osobno zadovoljstvo i 
predivan osjećaj kojeg čini spoznaja da smo u svome rodnom 
kraju iza sebe ostavili trag. Taj trag za mene je, od najranije mla-
dosti, smisao postojanja i ljudskog života. Propustiti priliku da 
stvaramo još više nije dobro. Kao i sada, dok ovo pišem, pitam 
se jesmo li što propustili? Jesmo li vam napisali i prikazali sve što 
smo radili? Teško je opisati svaki dan u protekle četiri godine, a 
trebalo je. Svaki je od njih bio ispunjen radom i svaki je na svoj 
način obilježio naš život. Slagali smo svoju priču stvarajući pro-
jekte koje smo vam obećali. Nadam se da ste u svemu što ste 
vidjeli i vi osjetili taj naboj, optimizam koji tjera naprijed i daje 
snagu da stvaramo još više. Zbog svega, hvala vam! Hvala vam 
na toj iskrenoj i vjernoj podršci koju nam sve ove godine pru-
žate. Bez vas bi ovo izvješće bilo šturo, tek ispunjena obveza 
bez duše. S vama u zajedništvu, ispisali smo stranice koje zrače 
optimizmom i vjerom u bolje sutra. 

načelnik
Josip Borić
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foto: Darko Tršinar
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