
 

 

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi 

(„Narodne novine“, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15 i 123/17) i članka  37.Statuta Općine Lopar  (“Službene novine Primorsko-goranske 

županije“, broj 8/18  ) općinski načelnik podnosi 

 

 

IZVJEŠĆE NAČELNIKA OPĆINE LOPAR ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-30.06.2019. 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. 

  

Krajem 2017. godine  Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o razvrstavanju jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, a temeljem koje je 

Općina Lopar  zadržala poziciju jedne od najrazvijenijih jedinica lokalne samouprave 

te  je svrstana na 74. mjesto od svih 555 JLS u RH i  u VII. skupinu jedinica lokalne 

samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini iznadprosječno 

rangiranih jedinica lokalne samouprave. 

Uvažavajući samu vrijednost Općine Lopar koja je u svojoj  13 godini  postojanja postala 

prosperitetna sredina dužni smo kao izabrani čelnici Općine Lopar voditi istu prema još 

boljim ostvarenjima stvarajući uvijete za dobar i sadržajno kvalitetan život na području 

Općine Lopar. 

Svakako da tome doprinose i ostvarenja koja su nam pokazana od strane neovisnih 

institucija kao što je i godišnje ostvarenje transparentnosti javnih financija koje ocjenjuje 

Institut za javne financije . Temeljem postignutih rezultata 2018. godine možemo utvrditi 

da je Općina Lopar sa prihodom od 14.444,61 u PGŽ na prvom mjestu od svih 36 JLS. 

a na nivou RH na 8. mjestu svih 428  općina. Ostvareni su i odlični rezultati u ostalim 

promatranim kategorijama. 

 

 

 

 

 

 



II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA  

1.U području zaposlenosti 

U Općini Lopar je na dan 30.06.2019.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo 

ukupno zaposleno 6 djelatnika i jedna djelatnica koja je nakon provedenog natječaja 

dobila ugovor na određeno vrijeme. 

Dužnosnici  općinski načelnik-volonter  

Zamjenik načelnika-dužnost obavlja profesionalno u mandatu 

CZK Lopar - 1 djelatnik na neodređeno,1 djelatnik na određeno radno vrijeme  

Na raspisani natječaj za voditelja odjela za komunalne poslove nismo dobili 

zadovoljavajuću prijavu te je radno mjesto ostalo nepopunjeno do daljnjega 

 
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. 

Ukupni prihodi i primici Općine Lopar u razdoblju od 01.01.2019. – 30.06.2019. godine 

ostvareni su u iznosu od =4,457.539,75 kn. 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Lopar u razdoblju od 01.01.2019. – 30.06.2019. godine 

iznosili su =5,865.261,66 kn.  

Manjak prihoda i primitaka: =1,407.721,91 kn. 

Višak prenesenih prihoda iz prethodnih razdoblja: =226.870,53 kn. 

Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju na dan 30.06.2019.: =1,180.851,38 kn. 

Stanje obveza Općine Lopar na dan 01.01.2019. godine iznosilo je =2,244.365,80 kn. 

Stanje obveza Općine Lopar na dan 30.06.2019. godine iznosilo je =2,031.935,24 kn, od 

čega se na obveze za rashode poslovanja odnosilo =721.291,50 kn, a na obveze za 

rashode za nabavu nefinancijske imovine iznos od =1,310.643,74 kn). 

Dospjelele obveze Općine Lopar na dan 30.06.2019. godine: =1,539.244,24 kn 

Nedospjele obveze Općine Lopar na dan 30.06.2019. godine: =492.691,00 kn. 

Stanje poslovnih računa na dan 31.12.2018. godine iznosilo je =2,081.535,27 kn.  

Stanje poslovnih računa na dan 30.06.2019. godine iznosilo je =437.868,55 kn. 

U izvještajnom razdoblju Općina Lopar se nije kreditno zaduživala ,iako je nakon odluke 

Općinskog vijeća pokrenula proceduru potpisivanja ugovora o kreditu sa PBZ na iznos 

5.000.000,00 kn nakon pribavljenih svih potrebnih suglasnosti. 

Gore iskazani podaci odnose se na Općinu Lopar (bez proračunskog korisnika). Detalnjije 

izvješće o financijskom poslovanju Općine Lopar zajedno s proračunskim korisnikom 

Centrom za kulturu Lopar, biti će iskazano u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju  

Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu. 

 



  

3.U području javnosti rada  

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 organizaciji TZ Lopar i CZK Lopar- HRT je pripremio i snimio materijale povodom 

održavanja Karnevala u Loparu tj. „Loparskih maškara“. Snimanje trajalo gotovo 7 dana. 

Brojne tv kuće snimale su priloge sa područja Općine Lopar a snimljena je i emisija „Đir 

po Loparu“ sa urednikom Davorom Jurkotićem. 

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 . 

U razdoblju prvih 6 mjeseci 2019. godine posjetio nas je dva puta ministar mora ,prometa i 

infrastrukture g. Oleg Butković prilikom obilaska radova na luci Melak u mjesecu siječnju i 

lipnju. Nekoliko sastanaka održano je u MRRFEU( tema -sportska dvorana Lopar), 

Ministarstvu državne imovine(tema-čestice u vlasništvu RH), i Ministarstvu zaštite okoliša i 

energetike (tema-pretovarna stanica, sanacija odlagališta otpada, uređenje vodotoka 

(bujice) Livačina) 

 

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

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

redovito u mjesečnim iznosima. 

Sa danom 1.04.2019. započeo je u DV „ Pahuljica“ PO Lopar sa primjenom cjelodnevni 

boravak djece predškolske dobi. Vrtić je opremljen nedostajućom opremom  (TV, zavjese, 

tepisi, igrala za djecu , i kuhinja sa potrebnom opremom za spremanje obroka), ugovorno 

su uređeni odnosi u suradnji sa ravnateljicom i gradom Rabom. 

Potpisani su ugovori sa OŠ Ivan Rabljanin -Rab i SŠ „Markantun De Dominis“ Rab, 

temeljem iskazanih Javnih potreba za 2019. godinu. 

Za prostor kotlovnice naručena su nova vrata kao i za ulaz na sportsko igralište ispred 

PŠ Lopar. 

5. U području protupožarne i civilne zaštite 

Osigurali smo nesmetani rad službe motrenja uz pomoć VZ grada Raba i DVD Lopar. 

U skladu sa proračunskim iznosima pratili smo potrebe DVD Lopar.  

Potpisan je i ugovor na temelju programa rada HGSS za 2019. godinu vrijednosti 

20.000,00 kn. 

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 2019. nakon dobivanja potrebnih suglasnosti. 



 

6. U području sporta i opreme za  dječja igrališta 

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

akademiju „Loparski tići“  , MNK Lopar i MNK Rab, te karate klub Enpi Rab. 

Tokom mjeseca svibnja i lipnja montirana su nova igrala na području plaže Livačina 

(brod), na području plaže Črnika( ljuljačka i lokomotiva) na području plaže Mel (ljuljačka) i 

na području parka Kapić (lokomotiva). Općina Lopar uložila je u igrala oko 200.000,00 kn. 

U suradnji sa Imperial Rivijerom d.d. Rab izmijenjena je cjelokupna ogradna mreža na 

sportskom igralištu u sportskom centru. 

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. 

Do 30.06.2019. godine isplaćeno 5 naknada za novoređenčad. 

8. U području urbanizma i  prostornog planiranja  

Načelnik općine naslijedio je PPU Općine u izradi. Nakon prve javne rasprave održane u 

12. mjesecu 2016. godine održana je II javna rasprava u razdoblju 12.12.2018.-

20.12.2018. na koju je pristiglo preko 350 primjedbi. U toku je formiranje izvješća sa II 

ponovljene javne rasprave.  

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 izmjere su 

završene sa 2018. godinom. Rezultat novih izmjera je-površina iz baze komunalne 

naknade do 2018. godine-73 484 m2, nakon provedenih izmjera- 179 331 m2. 

Povećanje-105 847 m2 ili 144%. 

 Nove izmjere poslužile su i sastavljanju novog cjenika za odvoz otpada te su u bitnome 

pridonijele i povećanju prihoda od komunalne naknade i poreza na kuće za odmor iako je 

vrijednost boda komunalne naknade ostala ista. U mjesecu ožujku svim vlasnicima  

objekata na području Općine Lopar dostavljena su nova rješenja za obračun komunalne 

naknade .  

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

infrastrukture u prostoru.  

9. U području komunalnog gospodarstva 

Općinsko vijeće donijelo je nove odluke o komunalnoj naknadi, komunalnim 

djelatnostima i vrijednosti boda komunalne naknade te odluku  o visini iznosa 

paušala po smještajnoj jedinici ( privatni iznajmljivači i kampovi) 

- 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. 

 

 



 

 

Komunalna društva 2018. godinu završila su sa pozitivnim financijskim rezultatima 

Lopar Vrutak d.o.o.- dobit- 251.812,00 kn/ ukupni prihod- 6.999.155,00 kn 

Loparko d.o.o.- dobit- 36.807,00 kn/  ukupni prihod- 1.714.273,00 kn 

Od 1.01.2019. godine temeljem donesene odluke Upravu groblja preuzelo je komunalno 

društvo Lopar-Vrutak d.o.o. Lopar. 

Načelnik Općine Lopar potpisao je i novi cjenik  JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA 

MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA koji je u primjeni od 

1.01.2019. godine . 

U siječnju je održana tribina sa  temom gospodarenje otpadom, njegovog razvrstavanja 

te primjene novog cjenika pružatelja usluge prikupljanja i odvoza otpada na području 

Općine Lopar. 

Do datuma 10.06.2019. godine Općina Lopar i komunalna društva završila su sve 

najvažnije pripremne radnje(uređenje javnih površina, šetnica, parkirališta, košnja trave, 

građevinski radovi ,uređenje plaža, javne usluge)za uspješno odvijanje turističke sezone. 

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: 8,340.663,89 kn bez PDV-a. 

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

FZOEU. 

Pretovarna stanica dobila je uporabnu dozvolu sa danom-16.11.2018. 

Za izgradnju reciklažnog dvorišta, nakon prihvaćanja projektne prijave, s MZOE i FZOEU  
zaključen  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Grad Rab (23.4.2018.). 

 Ukupna vrijednost    projekta je 1.840.268,75 kn, a maksimalni iznos dodijeljenih 
bespovratnih sredstava je 1.485.028,62 kn. Nakon četvrtog postupka javne nabave (u 
prva tri vrijednost ponuda premašivala je iznos osiguranih sredstava)   GPP MIKIĆ i Grad 
Rab (26.3.2019.) zaključuju  Ugovor o građenju na iznos  1.224.302,50 kn + PDV. 
Radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Sorinj bit će dovršeni u rujnu ove 
godine. 
U vezi projekta sanacije odlagališta Sorinj (faza III), 9.7.2019.  od MZOE  Grad Rab kao 
nositelj projekta dobio Odluku o financiranju za projektni prijedlog Sanacija i zatvaranje 
odlagališta neopasnog otpada Sorinj. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 
22.381.393,63 kn, a stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda 
iznosi 85 %, odnosno 19.024.184,58 kn. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je 
trenutno na ovjeri u MZOE. 
Ove jeseni  provesti će se  postupci  javne nabave za radove, usluge stručnog nadzora i 
usluge upravljanja projektom 
 
Na temelju odluke OV Općine Lopar potpisan je sporazum sa Gradom Rabom o uređenju 

međusobnih odnosa i upravljanja sa pretovarnom stanicom na odlagalištu otpada 



„Sorinj“. Isti je proslijeđen komunalnim društvima na uređenje detaljnijih odnosa između 

komunalnih društava u smislu upravljanja i troškova. 

 

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. 

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2019. godinu 

donesen je  30.11.2018. 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 nove  javne površine i koncesijska odobrenja. Dodijeljeni su 

novi ugovori za javne površine i napisana su sva rješenja za koncesijska odobrenja za 

2019.godinu. 

11. Infrastrukturni projekti 

Izgradnja Sportske dvorane u Loparu 

Nakon odluke  OV Općine Lopar  u 2018. godini potpisan je ugovor za dovršetak 

izgradnje Sportske dvorane u Općini Lopar,  na iznos-15.882.360,64 kuna plus  PDV sa 

izvođačem GPP Mikić,Omišalj, i ugovor o projektantskom nadzoru sa Capital ing. na 

iznos:125.000,00 kn plus PDV. 

Ugovor o stručnom nadzoru potpisan je sa   Fluming Eko d.o.o.-. Na iznos-119.000,00 

kn plus PDV 

Do 30.06.2019. godine  temeljem ugovora ispostavljeno je ukupno 6 privremenih 

situacija na iznos 6.420.859,08 kn. 

Izvedeno: južna i istočna fasada, postavljeno 90% bravarije bez ostakljenja, završeni 

izolacijski radovi ravnih krovova ,limovi, postavljene spinkler instalacije ,uređen je  

spinkler  bazen kao i  bazen za UNP Plin, odvodnja i oborinska odvodnja te spoj na 

odvodnju ( prekop ceste). 

Općina je sa datumom 6.07.2019. godine potpisala ugovor o kreditu na iznos 

5.000.000,00 kn sa PBZ nakon provedenih postupaka i suglasnosti Vlade RH. 

Projekt izgradnje nerazvrstane spojne  ceste „Za Vrh“ 

Nakon raskida ugovora sa izvođačem radova. 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. Ishođena je  građevinska  dozvola  za vodoopskrbu, 

odvodnju i DTK infrastrukturu kako bi cesta bila kompletirana. 

Nakon četiri javna natječaja i odluke OV Općine Lopar potpisat će se ugovor sa 

izvođačem radova  GPP „Mikić“na sveukupni iznos:1.424.023,55 kn bez PDV-a. 

U sufinanciranju projekta sudjeluju MRRFEU, Općina Lopar, Vrelo i Loparko , Hrvatske 

vode .Planirano uvođenje u posao 1.10.2019. godine. 



 

 

 

Projekt uređenja  groblja G6 - polje 4 

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

Iznos : 2.083.722,50 kn 

Realizirano ukupno sa 31.12.2018. godine,1.321.598,45 kn. 

2.01.2019. godine potpisan treći pojedinačni ugovor unutar okvirnog sporazuma 

ma iznos:762.116,25 kn. 

Završeni armiranobetonski radovi, izrađene sve grobnice (betonske i zemljane, 

niše). Naručen kamen i materijal za završno uređenje groblja(staze, krov, 

kosturnice, niše).   

 

Projekt „Izgradnje  nerazvrstane pristupne ceste radnoj zoni i komunalnom 

odlagalištu Sorinj“ 

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

izvođačem-2.749.337 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. 

Do dana 30.06.2019. godine izvedeno radova u iznosu-1.561.975,00 kn. 

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

ŽLU Rab na ishođenje akta za izgradnju. Ugovorena je izgradnja luke i počeli su 

radovi koji su radi početka turističke sezone zaustavljeni. Istu sufinancira MMPI u 

dvije godine s iznosom 13.000.000,00 kn. Ostalo je obveza ŽLU Rab i županije PG. 

Projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta i uređenje šetnice od centra do ambulante 

u Loparu 

- Projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta- 

- u sklopu priprema turističke sezone 2019. godine i uređenja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Lopar  ugovoreno je asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine 

Lopar  u iznosu 546.812,50 kn sa PDV-om 

Asfaltiranje izvršeno na ukupno- 12 lokacija sa 3155m2 ugrađenog asfalta. 

-Za projekt uređenja pješačke staze u Loparu od centra do ambulante ugovorena je 

vrijednost projekta -353.750,00 kn sa PDV-om 

Izvedeno 2/3 radova ali zbog lošeg vremena tokom kraja mjeseca travnja i cijelog svibnja 

dio radova odgođen za razdoblje nakon 1.10.2019. godine. 

 

 



 

 

 

Projekt uređenja bujice „Livačina“ 

-do 10.06.2019. godine završeni su radovi Hrvatskih voda na uređenju bujice „Livačina“  

po projektu koje su naručile i izradile Hrvatske vode i u potpunom financiranju od strane 

Hrvatskih voda. 

 

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. Predana dokumentacija za ishođenje lokacijske 

dozvole. 

Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad- odabrano idejno 

rješenje,naručen idejni projekt i potpisan ugovor sa IPZ iz Zagreba. 

 

      Zaključak 

 Na kraju izvještajnog razdoblja  mogu utvrditi da smo u izvještajnom razdoblju  održali  3 

sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar sa ukupno 40 točaka dnevnog reda,te, uz brojne 

rasprave i dvojbe ,primjedbe donosili odluke i omogućili nesmetano odvijanje investicija 

na području Općine Lopar. 

Kao načelnik općine sa suradnikom inzistirao sam u svom radu na poboljšanju svih 

poslovnih procesa i uvođenju još više reda u sustavu naplate svih prihoda Općine po 

svim osnovama 

U skladu s Planom upravljanja nekretninama na području Općine Lopar za 2019. godinu 

krenuli smo sa rješavanjem svih statusa vezanih uz odluke OV Općine Lopar o ukidanju 

statusa javnog dobra posebno u procesima legalizacije objekata na području Općine 

Lopar. 

Donošenjem vrlo ambicioznog proračuna Općine Lopar u 2019. godini mogli bi ostvariti i 

prvi proračun Općine veći od 20 milijuna kuna. Prvih 6 mjeseci 2019. godine i ostvarenja 

pokazuju da je uz velik napor isto moguće i tome smo se usmjerili u radu. 

Uz još dobrih rasprava na vijeću te inicijative same Općine Lopar i građana možemo svi 

zajedno i dalje doprinositi razvoju naše Općine Lopar. 

         NAČELNIK 

                   Josip Borić 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


