IZVJEŠĆE NAČELNIKA OPĆINE LOPAR ZA RAZDOBLJE 01.07.2018.-31.12.2018. 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 dobra 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. Posebno nam je važna dobra suradnja sa državnim tijelima, ministarstvima s
kojima smo rješavali brojne predmete i probleme posebno u drugom dijelu 2018. godine.
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.U području zaposlenosti
U Općini Lopar je na dan 31.12.2018.g. 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 ukupno 11 mjeseci u programu stručnog osposobljavanja bez
zasnivanja radnog odnosa 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. Posebnu pažnju nastavno smo dali potpunom
uređenju financijskih obveza prema dobavljačima roba, usluga i radova ali i rješavanju
pitanja upravljanja općinskom imovinom. Općina Lopar javljala se na otvorene natječaje i
javne pozive za sufinanciranje od strane PGŽ i ministarstava, te Agencije za plaćanja u
poljoprivredi vezano uz prijavu projekata općine na financiranje iz europskih fondova.
Samo izvršenje proračuna za 2018.godinu pokazuje da smo imali jednu uspješnu
proračunsku godinu temelj koje je izgradnja važnih infrastrukturnih projekata a koji su se
u velikim iznosima sufinancirali od strane ministarstava i PGŽ.
Stanje svih dospjelih a nepodmirenih obveza Općine Lopar na dan 31.12.2018.godine
iznosi =2.244.366 kn
Dospjelo: =1.233.825 kn
Najviše dospjelih obveza je za rashode poslovanja u iznosu od =417.053 kn, te za
obveze za nabavu nefinancijske imovine od =816.772 kn. U prvom mjesecu većina ovih
obveza je podmirena.

Nedospjele obveze u ukupnom iznosu =1.010.541 kn.
Od nedospjelih obveza iznos od =483.578 kn odnosi na nedospjele obveze za rashode
poslovanja te iznos od =526.963 kn na nedospjele obveze za nabavu nefinancijske
imovine.
Stanje poslovnih računa na dan 31.12.2018.. iznosilo je: =2.081.535 kn. U trenutku
izrade Izvješća sa stanjem na dan 30. 06. 2018.godine: =288.229 kn.
Manjak prihoda i primitaka za pokriće na dan 01.01.2018. iznosio je =878.571 kn.
Manjak prihoda i primitaka na dan 30.06.2018. iznosio je =1.021.902 kn.
Na dan 31.12.2018. godine
Ukupni prihodi i primici Općine Lopar u 2018. godini iznosili su =18.445.765 kn, dok su
ukupni rashodi i izdaci bili =17.340.324 kn.
Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi =1.105.441 kn.
Na kraju izvještajnog razdoblja Općina Lopar iskazala je višak prihoda i primitaka u
iznosu od =1.105.441 kn, što s prenesenim manjkom prihoda i primitaka iz prethodnog
razdoblja u iznosu od =878.571 kn, daje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem
razdoblju u iznosu od =226.870 kn.
Sa 31.12.2018. godine Općina Lopar više ne prenosi manjak proračuna u sljedeću
godinu u ovom slučaju 2019. godinu.
U izvještajnom razdoblju općina se nije kreditno zaduživala.
U izvještajnom razdoblju za sljedećih šest mjeseci 2019. godine rezultat mora slijediti
financijsku konsolidaciju Općine Lopar.

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 .
Posebna pažnja u izvještajnom razdoblju dana je izradi posebnih akata o pravu na pristup
informacijama, javnom savjetovanju o izradi proračuna za 2019. godinu i nastavku rada na
transparentnosti rada Općine Lopar.
U izvještajnom razdoblju nastavljena je dobra suradnja sa dnevnim novinama Novi List i
portalom Rabdanas, kao i drugim medijima koji traže informacije o radu Općine Lopar..
Prilikom obilježavanja Dana Općine Lopar svojim prisustvom počastili su nas brojni dužnosnici
državne i regionalne razine kao i tokom ljeta. U službenom posjetu općini Lopar bili su ministar
Oleg Butković, ministar Gari Capelli, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković,
saborski zastupnici Branka Juričev-Martinčev, Davor Lončar, Miro Kovač, pomoćnica
ministrice MRRFEU Tajana Huzak, pomoćnik ministra Anđelko Petrinić brojni načelnici i
gradonačelnici prijateljskih općina i gradova.

4. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva
Općina je sufinancirala rad dječjeg vrtića „Pahuljica“ i prijevoz učenika te stipendije.
Izrađen je Idejni projekt za izgradnju novog dječjeg vrtića u Loparu koji je i ugovoren
zajedno sa svim potrebnim geodetskim podlogama. Isti je prezentiran i vijećnicima na
sjednici održanoj dana 06.11.2018. godine.
Nastavljene su aktivnosti na uspostavi cjelodnevnog boravka u PO Lopar, DV Pahuljica,
nabavom kuhinje i uređenjem igrala i prostora PO Lopar, DV Pahuljica.

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 još nije dovršen i zato je dopunjavan: Plan zaštite od
požara za područje Općine Lopar i Plan zaštite od velikih nesreća za područje Općine
Lopar. Iste će se donijeti u toku 2019. 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. Nakon što je
ugovoreno opremanje školskog igrališta umjetnom travom kao i dobava dva
vaterpolo igrališta isti su i realizirani.
Prilikom Dana Općine Lopar organiziran je povodom obilježavanja 25.godina
malonogometnog turnira „Mala Gospa“ veliki malonogometni turnir sa sudjelovanjem i
dvije prvoligaške ekipe.

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.

8. U području urbanizma i prostornog planiranja
Načelnik općine naslijedio je I. IDPPU Općine Lopar u izradi sa obavljenom Javnom
raspravom u 10. mjesecu 2016. godine.
U razdoblju od 12.12.2018. godine do 20.12.2018. godine održana je druga ponovljena
javna rasprava o IDPPU Općine Lopar sa javnim izlaganjem dana 18.12.2018. godine.
Na istu je zaprimljen velik broj primjedbi i u tijeku je izrada izvješća sa 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 u prvoj
polovici 2018. godine sa željom da u toku 2018. godine iste i završimo u potpunosti.
Krajem 2018. godine završene su izmjere svih objekata na području Općine Lopar i
dostavljeni su svi podaci o izmjerama. Podaci u programu Atlas 14 nadograđivat će se u
budućnosti sa podacima izgrađene infrastrukture u prostoru.
Temeljem dostavljenih podataka izdana su nova rješenja Poreza na kuće za odmor
temeljem kojih se vidljivo povećao prihod samog poreza u toku 2018. godine.

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.
Komunalna društva 2018. godinu završila su sa pozitivnim financijskim rezultatima
Lopar Vrutak d.o.o.- dobit =201.592,00 kn
Loparko d.o.o.- dobit =32.810,00 kn
Općinsko vijeće donijelo je ODLUKU O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE
NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE
ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE LOPAR.
U skladu sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu općinsko vijeće Općine Lopar
donijelo je i Odluku o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade i Odluku o
Komunalnoj naknadi na sjednici 30.11.2018. godine.
Donesene su i sve potrebne odluke kojima je Lopar Vrutak d.o.o. preuzeo upravljanje
grobljem sa datumom 01.01.2019. godine.
Sa danom 30.11.2018. godine potpisan je novi cjenik za odvoz otpada na području
Općine Lopar nakon brojnih kalkulacija i izbora potrebnih parametara kojim smo htjeli
postići maksimalno pravedno rješenje uvažavajući novi trošak kojeg imamo odvozom
MKO na CZGO Marišćina.
Aktivnosti na sanaciji odlagališta Sorinj i izgradnje pretovarne stanice na
odlagalištu otpada Sorinj
U toku mjeseca studenog dobivena je uporabna dozvola za izgrađen objekt Pretovarna
stanica „Sorinj“ nakon završetka izgradnje istog.
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. Raspisan je i prvi natječaj
koji je poništen ,te se do kraja godine pripremao i drugi natječaj za izgradnju reciklažnog
dvorišta.
U dijelu sanacije odlagališta nakon lokacijske dozvole dobivena je i građevinska dozvola
te je isti projekt prijavljen na otvoreni poziv za sufinanciranje iz EU fondova.
Općina Lopar prijavila se na otvoreni natječaj FZOEU za nabavku kanti za MKO te
potpisala prvi ugovor za dodjelu istih nakon pregleda dokumentacije.

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 donesen je na
sjednici Općinskog vijeća Općine Lopar održanom 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.
Odlukom Općinskog vijeća Općine Lopar realizirana je i prodaja prvog platoa u
Poslovnoj zoni Sorinj za izgradnju skladišta pića.

11. Infrastrukturni projekti
Izgradnja Sportske dvorane u Loparu
Nakon odluke OV Općine Lopar u 2018. godini potpisan je ugovor za dovršetak
izgradnje SPORTSKE DVORANE, na lokaciji k.č. 410 k.o. Lopar, na iznos
=15.882.360,64 kuna plus PDV, sa izvođačem G.P.P. 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, na iznos =119.000,00 kn plus
PDV.
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. MRRFEU se putem sporazuma obvezalo u
dvije godine 2018. i 2019. osigurati iznos od 7.750.000,00 kn. Općina Lopar obvezala se
osigurati dio sredstava od kreditnog zaduženja u iznosu od 5.000.000,00 kn u skladu sa
odlukama Općinskog vijeća Općine Lopar.
Županija PGŽ osigurala je u proračunu 1.000.000,00 kn za istu svrhu u 2018. godini.

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.
Proveden prvi natječaj u mjesecu listopadu koji je i poništen. Pripremljen drugi natječaj
koji je planiran sa početkom 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 31.12.2017. godine:130.475,00 kn od ugovora na iznos:
561.606,25 kn
U toku 2018. godine potpisan je drugi ugovor na iznos 760.000,00 kn i odrađeni su
radovi u dijelu potpornih zidova, kosturnice, i grobnih mjesta bez zemljanih
grobova.

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.
U toku godine realizirana su sredstva cjelokupna MRRFEU i PGŽ te dio sredstava
Općine Lopar.
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 ŽLU
Rab na ishođenje građevinske dozvole. Ishođena je građevinska dozvola na investitora
LU Rab. Osiguran dio sredstava u suradnji sa MMPI za I fazu izgradnje luke Melak u
iznosu od 5.000.000,00 kn. Radovi počeli u mjesecu listopadu 2018. godine. U toku
2019. godine osigurana su i preostala sredstva MMPI u iznosu od 8.000.000,00 kn za
2019. godinu.

ZAKLJUČAK
Na kraju izvještajnog razdoblja mogu utvrditi da smo uz 7 sjednica Općinskog vijeća
Općine Lopar, uz brojne rasprave i dvojbe, primjedbe donosili odluke i omogućili
nesmetano odvijanje investicija na području Općine Lopar.
Potpuna financijska konsolidacija, transparentni prikaz imovine Općine Lopar, nove baze
podataka ,javnost rada i savjetovanja sa javnošću te uspješna turistička sezona
najvažniji su pokazatelji funkcioniranja i rada općinskih službi, načelnika i zamjenika
načelnika te Općinskog vijeća Općine Lopar u drugoj polovici 2018. godine. U toku 2019.
godine očekuju nas završetak nekih projekata, nastavak završetka sportske dvorane, i
početak nekih novih projekata u toku i krajem 2019. godine. Daljnji rad na rješavanju
imovinsko-pravnih odnosa, sudjelovanje Općine Lopar u projektu Rijeka EPK 2020.
godine, brojne društvene manifestacije i događaji i nadam se konačno početak sanacije
odlagališta otpada „Sorinj“ te izgradnja prvih objekata u dijelu Poslovne zone „Sorinj“.
Uz još dobrih rasprava na vijeću te inicijative same Općine Lopar i građana možemo svi
zajedno i dalje doprinositi razvoju naše Općine Lopar.

