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PRIJEM ZA PODUZETNIKE OPĆINE
Tradicionalni,
božićno-novogodišnji
prijem za obrtnike, poljoprivrednike i poduzetnike s područja općine Lipovljani
održan je 29. prosinca 2014. godine u
općinskoj vijećnici u nazočnosti općinskog
načelnika, njegovog zamjenika i predsjednice Općinskog vijeća.
Na početku prijema, Mario Ribar,
načelnik općine, podsjetio je sve prisutne
na tešku, 2014. godinu, u kojoj su poplave
čak 4 puta pričinile štete stanovnicima

općine Lipovljani. Borba s poplavom,
elementarnom nepogodom znatnih
razmjera, oduzimala je dosta vremena
općinskim službama, a stvorila je i niz
problema i neplaniranih troškova, no
općina Lipovljani nastavila je s planovima razvoja, posebno izgradnjom
komunalne infrastrukture.
Kako bi poduzetnicima, ali i svim drugim građanima, stvorila što bolje uvjete za
rad i razvoj, općina Lipovljani nastavila je s
razvojem komunalne infrastrukture, a pripremani su i
projekti za dugoročni razvoj,
poput izgradnje prometnog
čvora Lipovljani, te projekta
razvoja turističke infrastrukture koji će se financirati iz

fondova EU. Osim toga, uvedene su i poticajne, financijske mjere, za poljoprivrednike
i za zapošljavanje, te razni oblici subvencija.
Svim gospodarstvenicima Mario Ribar je zahvalio što se trude održati i razviti svoj posao,
u ova teška i krizna vremena, te naglasio da
će se poticajne mjere za sve poduzetnike u
obrtništvu i poljoprivredi nastaviti i iduće,
2015. godine. Razgovaralo se o raznim
temama i o još jednoj neizvjesnoj godini.

ZA ROĐENJE
POTPISAN UGOVOR O STIPENDIRANJU DJETETA POVEĆANA
STUDENTA AGRONOMSKOG FAKULTETA NOVČANA POMOĆ
U uredu općinskog načelnika općine zaštite bilja, s redovitim polaganjem ispiLipovljani Maria Ribara, u ponedjeljak, 29.
prosinca potpisan je ugovor o stipendiranju
studenta Domagoja Matejaša iz Lipovljana.
Potpisivanju ugovora bile su još prisutne
Ankica Matejaš, majka studenta Domagoja
i Natalija Rohan, pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Lipovljani.
Svake jeseni općina Lipovljani raspisuje
javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija kojima želi omogućiti viši i kvalitetniji
studentski standard studentima s područja
općine Lipovljani. Svake godine raspisuje se
natječaj za više studentskih stipendija, u prosjeku za 4 stipendije, i uglavnom, za deficitarna
zanimanja na području općine Lipovljani, gdje
bi studenti, nakon završenog studiranja, odmah mogli pronaći prvo zaposlenje.
Ove jeseni također je raspisan javni
natječaj za dodjelu 4 stipendije, no na
natječaj se javio samo Domagoj Matejaš,
student treće godine Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Općinsko vijeće na zadnjoj
sjednici donijelo je odluku da mu se dodjeli
stipendija, pa su božićni praznici na fakultetu iskorišteni za potpisivanje ugovora.
Mjesečni iznos stipendije je 700 kuna, a
isplaćuje se 10 mjeseci u godini. Stipendija je
nepovratna ako se školovanje završi, no ako
student prekine ili odustane od studiranja,
stipendija se mora vratiti u općinski Proračun.
Domagoj Matejaš, student je 3. godine
Agronomskog fakulteta u Zagrebu, smjer
URED ZA INFORMIRANJE
OPĆINE LIPOVL JANI
Trg Hrvatskih branitelja 3
44322 Lipovljani
Tel/Fax: 044 611 214
Mobitel: 099 279 66 22
E-pošta: info@lipovljani.hr

ta. Kako je to zanimanje koje je traženo,
zbog ulaska u Europsku uniju, te izmjena ili
uvođenja novih zakonskih propisa, očekuje
se bez poteškoća pronalazak zaposlenja,
nakon 5-to godišnjeg studija. Mario Ribar,
općinski načelnik, zaželio mu je uspješno
studiranje, te brzi pronalazak posla na lipovljanskom području.
Nova saznanja iz tog područja, te
poštivanje europskih propisa, naglašeno
je u razgovoru, važno je i poljoprivrednicima s lipovljanskog područja. Stoga je
studentu Domagoju Matejašu zaželjeno
uspješno studiranje i, ovom stipendijom,
bolji studentski standard. Općina Lipovljani trenutno financira 8 studenata, za
što je izdvojeno 56.000 kuna iz općinskog
Proračuna, a spremna je izdvojiti novac za
još veći broj stipendija kako bi riješila potrebu za deficitarnim kadrovima na području
općine Lipovljani.

Za svako prvo ili drugo rođeno dijete, u
obiteljima na području općine Lipovljani, od
početka 2015. godine roditelji mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć
od 1.000 kuna. Za treće i svako dalje rođeno
dijete jednokratna novčana pomoć iznosi
2.000 kuna. To je gotovo duplo više od
dosadašnjeg iznosa novčane pomoći koja je
za prvi i drugo dijete iznosila 600 kuna, a za
treće i svako dalje dijete 1.300 kuna.
Odluku o povećanju jednokratne novčane
pomoći, na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici, donijeli su vijećnici Općinskog vijeća
općine Lipovljani, u okviru odluke o socijalnoj skrbi svojih građana. Kao i ostale
oblike pomoći, i ova o jednokratnoj novčanoj
pomoći roditeljima za novorođeno dijete, financira se iz Proračuna općine Lipovljani.
Novčana pomoć, uz rođenje djeteta,
na području općine Lipovljani isplaćuje se
već niz godina, u raspnu od 600 do 1.300
kuna. No, vijećnici koalicije vladajućih
stranaka HSS-SDP-HSU-HNS-HSLS u pripremi Proračuna za 2015. godinu predložili
su povećanje jednokratne novčane potpore. Isto su, u amandmanima na prijedlog
Proračuna za 2015., predložili i vijećnici oporbenog HDZ-a, pa je Mario Ribar, načelnik
općine Lipovljani u kreiranju Proračuna
pronašao prostor za povećanje sredstava, i
to gotovo dvostruko više nego što je to bio
iznos iste potpore do prošle godine.
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IZGLASAN OPĆINSKI PRORAČUN VEĆI OD 12 MILIJUNA KUNA
U 2015. godini općina Lipovljani imat
će općinski Proračun u visini od 12.350.000
kuna, a toliki prihod temelji se na redovnim
poreznim prihodima i prihodima od kandidiranih projekata, te projekata koji će
tijekom iduće godine tek biti kandidirani na
raspisane natječaje, jer su tijekom ove godini pripremljeni. Vijećnici Općinskog vijeća
općine Lipovljani sa 11 glasova za i 2 glasa
protiv oporbenih vijećnika HDZ-a, izglasali
su Proračun općine Lipovljani za 2015. godinu, koji je predložio Mario Ribar, općinski
načelnik, na 11. sjednici vijeća održanoj u
petak, 19. prosinca pod predsjedanjem Anke Doležal, predsjednice Općinskog vijeća.
Usvojeni Proračun općine Lipovljani za
2015. godinu u konačnici je veći za gotovo
400.000 kuna i od samog prijedloga Proračuna
iznesenog na 10. sjednici Općinskog vijeća
sredinom studenog, koji je tada iznosio
11.965.000 kuna. Zbog porezne reforme
Vlade Republike Hrvatske, općina Lipovljani
imat će u 2015. godini manje oko 350.000
kuna poreznih prihoda, no građani, kao u nekim drugim, uglavnom gradskim sredinama,
to neće osjetiti jer neće biti povećanja komunalne naknade, ili ostalih obveza, već će
novac tražiti kandidiranjem svojih projekata
u ministarstvima i EU fondovima.
Proračun u iznosu od 12.350.000 kuna veći je za gotovo milijun i pol kuna od
Proračuna za 2014. godinu, i trebat će zaista
veliki trud općinskih službenika, ali i sreća
na natječajima, da se ostvare svi planirani
projekti.
Od ukupno 12.350.262 kune za iduću
godinu, prihod od poreza očekuje se

u iznosu od 3.143.000 kuna, kapitalne
pomoći iz državnog Proračuna u iznosu
od 2.690.000 kuna, kapitalne pomoći od
tijela državne vlasti – fondova, u iznosu od
350.000 kuna, tekuće pomoći iz državnog
Proračuna u iznosu od 82.000, tekuće
pomoći iz županijskog Proračuna u iznosu
od 124.700 kuna, prihoda od imovine u
iznosu od 3.850.000 kuna, u čemu je oko
3 milijuna naftne i plinske rente, primitak
od zaduživanja u iznosu od 870.000 kuna
u svrhu pred financiranja izgradnje kanalizacije iz EU fondova, prihod po posebnim
propisima u iznosu od 983.000 kuna, prihod od prodaje nefinancijske imovine od
gotovo 4.000 kuna i prihod od donacija u
iznosu od 102.000 kuna.
Rashodi u idućoj godini iz Proračuna
općine Lipovljani također su planirani na
12.350.000 kuna, od čega je 60.000 planirano za rashode Općinskog vijeća, a 232.000
kuna za rashode općinskog načelnika. Uz
proračunsku rezervu od 25.000 kuna, za

rashode i programe razvoja, te financiranje
općinskih ustanova, udruga građana u sportu i kulturi, obilježavanju važnih datuma i
manifestacija, te za ostale rashode, o kojima brine Jedinstveni upravni odjel Općine
Lipovljani, planirano je 12.057.000 kuna. Polovina od toga, odnosno preko 6,5 milijuna
kuna, predviđeno je razvoje projekte.
Klub oporbenih vijećnika HDZ-a
predložio je smanjenje više pozicija u
Proračunu kako bi se uštedjelo 240.000
kuna za koje su predložili da se i ulože u
razne programe, koji vrijede više od milijun
kuna. Uz djelomično prihvaćanje prijedloga za povećanje nagrade za novorođeno
dijete, svi drugi prijedlozi su odbijeni, kao
financijski – neodrživi, jer navedena ušteda
nije bila dostatna za sve programe koji su
bili predloženi za financiranje iz navedene
uštede. Šest prijedloga za financiranje
imali su i vijećnici vladajuće koalicije koji su
prihvaćeni i planirani u Proračunu općine
Lipovljani za 2015. godinu.

KONTROLA IZVEDENIH RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJE
KOJA JE SUFINANCIRANA IZ PREDPRISTUPNOG–IPARD EU PROGRAMA
Kontrolori iz odjela Mjere strukturne potpore u Agenciji za plaćanja
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju RH obišli su, u utorak, 24.
veljače radilište izgradnje kanalizacije u centru Lipovljana. Projekt
izgradnje
sekundarnih
kanala
glavnog kolektora KO-2 u centru Lipovljana i u ulici Sv. Barbare, prvi je
projekt na području općine Lipovljani koji se sufinancira sredstvima
iz pred pristupnog programa EU, iz
IPARD programa, mjera 301, a kontrola izvođenja i kvaliteta radova,
sastavni je dio nadzora nad provedbom projekta.
Zajedno s predstavnikom izvođača
radova, poduzećem‘Georad’iz Zagreba, nadzornim inženjerom Hrvojem Ljubojevićem
i predstavnikom investitora općinom Lipovljani, kontrolori Ksenija Smajić i Ivica
Palčić, provjeravali su sve izvedene radove
i ugradbeni materijal, prema izrađenom
projektu odvodne trase u centru Lipovljana.

Izmjereni su svi otvori i profili, provjerene
debljine nasipanog pijeska i kamena i
prekontrolirani svi takozvani ”skriveni radovi”, odnosno oni radovi koji se ne vide kada
se završi posao izgradnje kanalizacije.
Stoga se kontrola vrši tijekom izvođenja
radova. Trasa u centru Lipovljana obiđena
je u cijelosti, a nakon kontrole napisan je

zapisnik u kojem nema primjedbi.
Kontroli iz Agencije su zadovoljni
viđenim, poštuje se izrađeni projekt
sekundarnih kanala, a kontrola će se
vršiti i ubuduće.
Tijekom izgradnje kanalizacije
u centru Lipovljana bit će postavljeno gotovo 2 kilometra odvodne
trase, za čiju je izgradnju iz IPARD
programa odobreno 895.000 kuna.
Sama izgradnja bit će sufinancirana
s 864.000 kuna, bez PDV-a, a još
30-tak tisuća kuna odobreno je za
troškove izrade projekta, konzultantske usluge i izradu elaborata o
zaštiti okoliša.
Nakon završetka radova na izgradnji nove kanalizacije u centru Lipovljana,
uključujući i dio u ulici Ante Starčevića do
raskrižja s ulicom Josipa Kozarca, krenut
će rekonstrukcija prometnice u ulici Ante
Starčevića do zgrade vatrogasnog doma,
a radovi na kanalizaciji nastavit će se ispod
pruge, u ulici Sv. Barbare.
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UOČENE NOVE „DIVLJE“ DEPONIJE

Redovnim obilaskom naselja i terena na
području općine Lipovljani, komunalni redar jepočetkom veljače ove godine uočio
nova divlja odlagališta raznovrsnog otpada.
Novo odlagalište nalazi se u Piljenicama uz
rijeku Pakru, 100-tinjak metara ispod drugog
drvenog mosta, uz cestu Piljenice – Gradine.
Općina Lipovljani redovito i uspješno
organizira akcije čišćenja otpada s divljih
odlagališta gdje se okuplja veliki broj predstavnika mjesnih odbora, raznih udruga,
te ostalih volontera s područja općine Lipovljani, a sve to kako bi okoliš u kojem
živimo učinili čišćim, ljepšim i zdravijim.
Prošle godine općina Lipovljani je po prvi
puta sudjelovala i u najvećoj ekološkoj
kampanji u Hrvatskoj, „Zelena čistka“–jedan
dan za čisti okoliš, a koja se provodila na
području cijele Hrvatske u sklopu svjetske
akcije World Cleanup 2014, u koju je bilo
uključeno 108 zemalja svijeta.
Nažalost, sav trud, svaki apel mještanima
da ne odlažu otpad na divlja odlagališta
nije urodio plodom. Još uvijek ima onih
koji bez imalo srama dovoze i odlažu otpad u šume, rijeke, livade, odvodne kanale,
poljske putove, a na taj način onečišćuju
okoliš, nadzemne i podzemne vode,

zemlju, zrak, i samim time direktno
ugrožavaju čovjekovo zdravlje. Još
žalosnije je da 99% otpada koji se
odlaže na takvim, divljim deponijama,
je zapravo komunalni otpad koji se
putem komunalnog poduzeća „Lipkom servisi d.o.o.“ redovito odvozi na
legalne deponije.
Ovim putem još jednom apeliramo
na sve mještane Općine Lipovljani, a i
šire: NE BACAJTE OTPAD NA DIVLJA
ODLAGALIŠTA!
Svako domaćinstvo na području
općine Lipovljani posjeduje kantu za otpad,
podijeljene su vreće za odlaganje papira i
plastike, postavljeni su „zeleni otoci“. Ukoliko netko ima više raznovrsnog otpada te
ga ne može otpremiti na odgovarajući način,
molimo da se javite komunalnom poduzeću’
Lipkom servisi’ na broj telefona 044/611-265
ili komunalnom redaru Općine Lipovljani,
na broj telefona 044/676-004. Organizirat
ćemo odvoz komunalnog otpada, a sve kako bi zaštitili prirodu i čovjekov okoliš.
Ovim putem obavještavamo sve
mještane da ćemo intenzivno povećati nadzor nad kritičnim mjestima, kako po danu,
tako i u večernjim satima. Također najavljujemo i nove akcije čišćenja divljih odlagališta
otpada na području općine Lipovljani o čijem
terminu održavanja ćemo dodatno izvijestiti.
Posebno napominjemo da ćemo svakog počinitelja uhvaćenog u prekršaju, kako
ilegalno odlaže otpad na javne površine
i divlja odlagališta, najstrože kazniti sukladno kaznenim odredbama Odluke o
komunalnom redu općine Lipovljani, te
izdati obvezni prekršajni nalog sukladno
Prekršajnom zakonu.
KOMUNALNI REDAR
Nikola Horvat

UGOVORENO GOTOVO
450.000 KUNA ZA
NASTAVAK IZGRADNJE
ODVODNJE U LIPOVLJANIMA

Tijekom ove godine nastavit će se
radovi na završetku kanalizacije u Lipovljanima, i to na području kolektora KO-3,
koji obuhvaća najistočniji dio Lipovljana,
odnosno trasu uz Zagrebačku ulicu, te sanaciju trase u Zagrebačkoj ulici i sanaciji trase
i mostova u Ulici braće Radića. Za radove
na tom kolektoru utrošit će se oko 450.000
kuna, od čega će 80% biti bespovratna
sredstva ‘Hrvatskih voda’.
Ugovor o financiranju izgradnje odvodnje kolektora KO-3, potpisan je u Zagrebu,
24. veljače, između ‘Hrvatskih voda’ i investitora radova na izgradnji kanalizacije u
Lipovljanima, poduzeća ‘LIP-KOM’ iz Lipovljana. Za nastavak izgradnje kanalizacije u
Lipovljanima, ‘Hrvatske vode’ obvezale su se
osigurati 355.000 kuna, odnosno 80% ukupne investicije, a nešto više od 88.000 kuna,
odnosno 20% vlastitih sredstava, osigurat
će se iz Proračuna općine Lipovljani. Planirano je da se radovi na izgradnji novih metara
kanalizacije i sanacije već postojeće trase
na izgradnji kanalizacije poput sanacija mostova, kanala i nogostupa, u Lipovljanima
izvrše u svibnju i lipnju ove godine.

TRODNEVNI SEMINAR ZA 200 POLJOPRIVREDNIKA
ODRŽAN U LIPOVLJANIMA
Trodnevni tečaj o pravilnoj i održivoj
uporabi pesticida, korištenju i održavanju
prskalica i načinu primjene pesticida, ali
i o načinu zaštite, u Društvenom domu
u Lipovljanima, za čak 200 poljoprivrednika održali su poljoprivredni stručnjaci s
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Svi polaznici trodnevnog seminara pristupili su i
pismenoj provjeri znanja, koja će im, ako su
uspješno odgovorili na postavljena pitanja,
donijeti certifikat o mogućnosti kupnje i
korištenja pesticida u poljoprivredi, prema
EU standardima.
Trodnevni tečaj u Lipovljanima održan
je od srijede, 18. do petka, 20. veljače, uz
potpuno ispunjenu dvoranu polaznicima,
uglavnom poljoprivrednim proizvođača s
područja općine Lipovljani, ali i sa susjednih
područja, posebno područja grada Novska.
Predavači su bili prof. dr. Đuro Bonaj, dr.sc.
Vjekoslav Tadić, mr.sc. Darko Knežević i mag.
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ing. Davor Petrović.
Dnevno su održana
predavanja na 4 do
5 tema, a 15-tosatni
seminar imao je za cilj
poljoprivrednicima koji se već bave zaštitom
bilja objasniti zakonske novosti i skrenuti pažnju na najvažnije
dijelove u rukovanju i primjeni zaštite bilja.
Na kraju su svi polaznici seminara prošli
test provjere znanja, a ako su pokazali
potrebno znanje, dobit će certifikat o dozvoljenoj održivoj uporabi pesticida u zaštiti
bilja. Takav seminar dužni su odslušati i
položiti svi poljoprivredni proizvođači, koji
se bave zaštitom bilja, jer prilagodba EU
standardima traje do kraja studenog ove
godine. Samo sa odslušanim seminarom i
položenom provjerom znanja, odnosno sa
stečenim certifikatom poljoprivrednici će

od 26. 11. 2015. moći legalno kupovati i koristiti pesticide u primjeni.
Cijena trodnevnog seminara koštala
je 340 kuna, no poljoprivrednicima s
područja općine Lipovljani, stjecanje ovog
važnog certifikata, sa 100 kuna sufinancirat
će općina Lipovljani. Nakon dobivanja certifikata, poljoprivrednike očekuje i pregled
traktorskih prskalica, koje također dobivaju
oznaku da ispravno rade i da su pregledane,
a stručni pregledi prskalica vršit će se svake
3 godine, sukladno donesenim direktivama
koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

www.lipovljani.hr

OPĆINA LIPOVLJANI NASTAVLJA SURADNU SA ŽUPANIJOM
NA PROJEKTU ‘PODUZETNIČKI KREDITI’
S predstavnicima gradova i općina
Sisačko-moslavačke županije, uključenih
u projekt vezan uz poduzetničke kredite,
u sjedištu Sisačko-moslavačke županije
u Sisku, u četvrtak, 26. veljače potpisani
su ugovori o nastavku provedbe projekta
‘Poduzetnički krediti’ u 2015. godini. Cilj
projekta je omogućavanje povoljnijih
poduzetničkih kredita, prvenstveno radi
novih investicija. Korisnici kredita mogu
biti mali i srednji poduzetnici, a to su: obrti,
trgovačka društva i zadruge.
U tom projektu, koji već niz
dosadašnjih godina provodi Sisačkomoslavačka županija, kao partner sudjeluje
i općina Lipovljani, kako bi poduzetnici s
lipovljanskog područja imali pravo na povoljnije poduzetničke kredite. Na potpisivanju

nastavka provedbe ovog projekta i u ovoj,
2015. godini, u ime općine Lipovljani, bila
je Natalija Rohan, v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.
Sisačko-moslavačka županija, kao nositelj projekta, uz još 13 gradova i općina
i 10 poslovnih banaka, nastavlja projekt
‘Poduzetnički krediti’ i u ovoj godini. Na
raspolaganju je 62 milijuna kuna za ovu
mjeru. Rok otplate je 10 godina, s počekom
od 2 godine. Kamatna se stopa kreće u visini
od 6 do 8,75 %, a subvencije, koje zajedno
udružuju Sisačko-moslavačka županija i
jedinice lokalne samouprave, kreću se od
2 do 5%. Visina kredita nije ograničena, a
natječaj je otvoren od 27. veljače 2015. do
iskorištavanja sredstava. Svi zainteresirani
poduzetnici s područja općine Lipovljani

uvjete natječaja, Pravilnike i ostalu prijavu dokumentaciju mogu skinuti na
web stranici općine Lipovljani: www.
lipovljani. hr. U prošloj godini bilo je 30
zahtjeva, koji su zaprimljeni na povjerenstvu, odbijeno je pet, a na daljnju obradu
bankama proslijeđeno je 25 zahtjeva. Banke su odobrile 18 kredita u ukupnom iznosu
većem od 28 milijuna kuna.

ODRŽANI ZBOROVI GRAĐANA U LIPOVLJANIMA I KRIVAJU O
SANACIJI PRIČINJENIH ŠTETA 3D SEIZMIČKIM ISTRAŽIVANJEM TLA
Zbog svakodnevnih i značajnih prigovora
općinskim službama o nanesenim štetama,
prilikom INI-nog 3D seizmičkog istraživanja
novih nalazišta nafte i plina, koje se u posljednjih mjesec dana odvijalo na području općine
Lipovljani, a u suradnji s Mjesnim odborima,
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani sazvao je Zbor građana u Lipovljanima i Krivaju.
Vrlo posjećeni Zborovi građana održani su u
ponedjeljak, 16. veljače navečer.
Uz načelnika općine Maria Ribara i
njegove suradnike, te predstavnika Mjesnih
odbora, na Zborovima građana bili su prisutni i predstavnici INA-e, inače naručitelja ovih
istraživačkih radova i investitora ovoga posla 3D seizmike, koji sudjeluju na poslovima
utvrđivanja šteta nastalih uslijed istražnih radova, Igor Sruk, Krešimir Jozić, Željko Glumac
i Darko Šimić. Oni su pokušali odgovoriti na
pitanja građana, a njih je bilo – veliki broj.
Na Zboru građana u Lipovljanima okupilo se više od 100 zainteresiranih mještana.
Mario Ribar, načelnik općine dao je uvodno
objašnjenje 3D seizmičkog istraživanja, te
hodogramu obavijesti o navedenim radovima
i odmah naglasio da je ono proglašeno od
državnog interesa, te da se nije moglo zabraniti
ili privremeno zaustaviti, odnosno odgoditi za
neka bolja vremena, jer nažalost to nije bilo u
nadležnosti općine, kako su opravdano mnogi
okupljeni komentirali i pitali. Izvijestio je okupljene o tome da je na području Lipovljana
i Krivaja nastala velika šteta kako na nerazvrstanim cestama i poljskim putovima kojima
upravlja općina Lipovljani, sukladno Zakonu

o cestama, tako i na privatnim površinama.
Stoga je Zbor građana i sazvan kako bi se
i mještani općine neposredno informirali
o problemima i nastalim štetama, izrazili
svoje stavove i uvjete o rješavanju nastalih
problema i šteta, te kako bi neposredno bili
informirani i od strane naručitelja radova
INA-e o načinu utvrđivanja šteta, isplati šteta,
te sanaciji šteta nastalih uslijed spomenutih
istraživačkih radova, odnosno kako bi i općina
u granicama svojih ovlasti i mogućnosti
zaštitila i doprinijela u rješavanju problema
koji su pričinjeni mještanima općine uslijed
istraživačkih radova.
Željko Glumac, u ime INA-e, objasnio je
da su štete na poljima veće nego su očekivali,
no da će INA, prema visini učinjene štete
vlasnicima isplatiti odštete za tu učinjenu
štetu, te da će kroz dvije, tri godine za čestice
na kojima je učinjena šteta plaćati i štetu
umanjenog prinosa. No većima prisutnih
građana na Zboru u Lipovljanima, i svi koji
su se javili za riječ, nije bila zadovoljna ponudama sanacije tragova koja je relativno niska
i zatražili su od djelatnika INA- e da oni sami
saniraju pričinjene štete, bez da vlasnicima
isplaćuju tu štetu. No, predstavnici INA-e to
nisu mogli obećati jer takvo što moraju odobriti viši nadležni organi poduzeća INA-e.
Na Zboru građana u Lipovljanima je
zaključeno da mještani Lipovljana traže da
im sve pričinjene štete na poljima sanira
INA o svom trošku, i da će odgovor o tome
dobiti u slijedeća 2 tjedna. Da se nastavi na
utvrđivanju šteta pričinjenim na zasijanim
kulturama poput pšenice,
ječma ili neobranog kukuruza, uz priznavanje
maksimalnih prinosa i cijena, da se kroz dvije, tri
godine također isplaćuju

realne štete za izgubljen prinose, te da se
što hitnije pristupi sanaciji učinjenih šteta na
poljskim putovima i odvodnicama kako bi svi
mogli doći na svoja polja do proljetne sjetve.
ZATRAŽILI ZNATNO VEĆE CIJENE
ODŠTETA ILI SANACIJU TERENA
Zbor građana održan je i u Krivaju,
u ponedjeljak, 16. veljače. Problemi sa
pričinjenim štetama na poljima su jednaki
onima u Lipovljanima, a i rješenja, odnosno isplata odštete za pričinjene štete
ponuđena je kao i građanima u Lipovljanima. No, kako i u Lipovljanima, tako i u
Krivaju, većina prisutnih nije bila zadovoljna visinom predložene odštete za tragove,
pa su zatražili znatno veće cijene u isplati štete ili sanaciju terena. Nakon duže
rasprave, u Krivaju je zaključeno da će se
od INA-e zatražiti da sanira sva oštećenja,
no i da se svima dostavi obračun šteta, kako bi, ako budu zadovoljni mogli potpisati
nagodbu o visini štete. Također, vlasnici
čestica, odnosno njiva, žele biti prisutni na
licu mjesta, a obavijesti o kretanju komisije za procjenu štete za mještane će raditi
članovi Mjesnog odbora Krivaj. Sve štete
bit će obračunate u roku od 14 dana jer je
seizmičko ispitivanje uglavnom završeno,
a svaki vlasnik moći će odlučiti hoće li, ili
ne, prihvatiti ponuđenu visinu odštete.
Također, na višim razinama INA-e će se
razmatrati i zahtjevi mještana i Lipovljana
i Krivaja da se kompletna sanacija terena izvrši o trošku INA-e, kroz ugovaranje
poduzeća koje će na terenu sanirati nastale
tragove na poljoprivrednim površinama.
O sanaciji šteta pričinjenih na poljskim putovima i odvodnicama brigu će
voditi općina Lipovljani, na teret INA-e, a
u uređenje će se krenuti čim to vremenske
prilike dozvole.

5

www.lipovljani.hr

PREVENTIVNA POLICIJSKA AKCIJA ”MANJE ORUŽJA …” DONIJELA ODLIČNE
REZULTATE U POVRATU ORUŽJA I STRELJIVA
Prvu ovogodišnju preventivnu akciju
‘Manje oružja – manje tragedija’ u Lipovljanima, u utorak, 24. veljače, na Trgu sv.
Josipa proveli su policijski službenici Policijske postaje Novska, zajedno s djelatnicima
Hrvatskog centra za razminiranje. Još jednom je upozoreno na povećanu opasnost
od zaostalog oružja i minsko-eksplozivnih
sredstava po domaćinstvima, ali i poljima
našeg područja, s poticanjem građana na
povrat oružja i streljiva.
Tijekom akcije građani su upoznati
s opasnostima od minsko-eksplozivnih
sredstava, te razornim posljedicama koje
prijete na još uvijek velikom broju minskih
polja. Policijski štand su posjetila i djeca lipovljanskog vrtića, te učenici nižih razreda
Osnovne škole Josipa Kozarca, kojima je
kontakt policajac Ivica Sarajlija, na njima
prihvatljiv način, ukazao na opasnosti, te
što poduzeti i kako se ponašati ako pronađu
zaostala minsko-eksplozivna sredstva.
Preventivna akcija ‘Manje oružja –
manje tragedija’ u Lipovljanima dala je i
rezultat koji se njome želi postići. Tijekom

ove akcije građani su
policiji dragovoljno predali 1.936 komada raznog
streljiva, jednu automatsku
pušku, jedan tromblonski
nastavak i 7 spremnika za
automatsku pušku.
Ovakve
preventivne
akcije provodit će se i dalje
tijekom godine.

POLICIJA PODSJEĆA:
Još uvijek TRAJE akcija ‘Manje oružja, manje
tragedija’ kojom je SVIMA I BEZ IKAKVIH
SANKCIJA omogućena dragovoljna predaja svih vrsta oružja i ubojitih sredstava.
Protiv građana koji ovakvo oružje prijave policiji radi predaje, neće se pokretati
prekršajni, niti kazneni postupak.
Oružje i eksplozivna sredstva ne donosite sami u policijske postaje, kako ne bi
došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog
ozljeđivanja, već želju za dragovoljnom
predajom prijavite na broj 192, ili u

najbližoj policijskoj postaji. Mi ćemo poslati stručne i osposobljene policijske
službenike koji će oružje preuzeti.
Oružje i ubojita sredstva ne odlažite i
ne ostavljajte u kontejnerima za smeće ili
na drugim otvorenim prostorima u prirodi.
Na taj način ugrožavate živote drugih ljudi.
Dragovoljna predaja oružja vremenski nije ograničena, a o svemu se
dodatno možete informirati i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92.

KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ DOBILA JE
24 GLASA VIŠE, NA PODRUČJU OPĆINE

U nedjelju, 11. siječnja održan je
drugi krug glasovanja za predsjednika
Republike Hrvatske, a biralo se između
dva kandidata. Prvi na listiću bio je Ivo
Josipović, dosadašnji predsjednik Republike Hrvatske i kandidat koji je u prvom
krugu dobio najveći broj glasova, a pod
broj 2 bila je Kolinda Grabar Kitarović, kandidatkinja HDZ-a i njegovih koalicijskih
partnera, koja je u prvom krugu glasovanja
po broju glasova bila za 1,4% slabija.
Na području općine Lipovljani tradicionalno se glasuje na 6 biračkih mjesta,
od kojih su 3 u Lipovljanima, a po jedno
u Krivaju, Kraljevoj Velikoj i Piljenicama.
Za drugi krug izbora, na području općine
Lipovljani, pravo na glasovanje imalo je
ukupno 2.864 birača.
Od 2.864 birača s pravom glasa, na glasovanje je izašlo 1.538 birača, što je 53.7%
ukupnog broja birača. U kutijama je nađeno
50 nevažećih glasačkih listića, pa je ukupno
bilo 1.488 važećih glasova. U drugom krugu, za razliku od prvog kruga, više glasova
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dobila je Kolinda Grabar Kitarović, ukupno
756 glasova, te je tako, za 24 glasa više,
pobijedila na području općine Lipovljani
svog protukandidata Ivu Josipovića, koji je
dobio ukupno 732 glasa.
Rezultati glasovanja po biračkim mjestima općine Lipovljani
Na biračkom mjestu 1 u Lipovljanima,
pravo glasa imalo je 755 glasača, a glasovalo je ukupno 405 birača, ili 53,6%. Bilo je
12 nevažećih glasačkih listića. Od 393 glasa
kandidat Ivo Josipović dobio je 206 glasova
što je 52,4% izašlih birača, a Kolinda GrabarKitarovića 187 glasova.
Na biračkom mjestu 2 u Lipovljanima,
pravo glasa imalo je 611 glasača, a glasovalo
je 339 birača, ili 55,5%. Bilo je 12 nevažećih
glasačkih listića. Od 327 važećih glasova
182 glasa osvojio je kandidat Ivo Josipović,
što je 55,66% od izašlih birača. Ukupno 145
glasova dobila je Kolinda Grabar-Kitarović,
na biračkom mjestu 2 u Lipovljanima.
Na biračkom mjestu 3 u Lipovljanima,
pravo glasa imalo je 546 glasača, a glasovalo je 289 birača, što je 52,9% od ukupnog
broja birača. Bilo je 8 nevažećih glasačkih
listića. Birači su svoje glasove gotovo podijelili, no više je ipak dobila kandidatkinja
Kolinda Grabar Kitarović, ukupno 144 glasa,
što je 51,2% glasova. Kandidat Ivo Josipović
dobio je 137 glasova, na biračkom mjestu 3
u Lipovljanima.
Na biračkom mjestu 4 u Krivaju, pravo

glasa imao je 261 glasač, a glasovalo je 136
birača, ili 52,1%. Bilo su 3 nevažeća listića, a
više glasova dobio je Ivo Josipović, ukupno
78 glasova. Kolinda Grabar Kitarović dobila
je 55 glasova na biračkom mjestu 4 u Krivaju.
Na biračkom mjestu 5 u Kraljevoj Velikoj, pravo glasa imalo je 385 glasača, a
glasovalo je 205 birača, ili 53,2%. Bilo je 6
nevažeći glasačkih listića, a od 199 glasova
najviše je dobila Kolinda Grabar Kitarović
ukupno 112 glasova, što je 56,3%. Ivo
Josipović dobio je 87 glasova, na biračkom
mjestu 5 u Kraljevoj Velikoj
Na biračkom mjestu 6 u Piljenicama,
pravo glasa imalo je 306 glasača, a glasovalo je 164 birača, ili 53,6%. Bilo je 9 nevažećih
glasačkih listića, a od 155 glasova, daleko
više dobila je Kolinda Grabar Kitarović, ukupno 113 glasova, ili 68,9% izašlih birača.
Ivo Josipović dobio je ukupno 42 glasa, na
biračkom mjestu 6 u Piljenicama.
Drugi krug izbora za predsjednika
Republike Hrvatske vodilo je Izborno
povjerenstvo na čelu s Milkom Milojević.
Nikakvih primjedbi na glasovanje ili rezultate nije bilo, od prisutnih promatrača, pa
su rezultati uneseni u informatički sistem
najbrže u čitavoj Sisačko-moslavačkoj
županiji. Birači općine Lipovljani svojim glasovanjem pridružili su se tako volji većine
birača iz Hrvatske, koji su u drugom krugu
glasovanja za predsjednika Republike
Hrvatske izabrali Kolindu Grabar Kitarović.
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PRIPREMLJENI PROJEKT IZGRADNJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE TREBAO BI DONIJETI I DALJNJI RAZVOJ TURIZMA
Općina Lipovljani raspolaže s kvalitetnim turističkim potencijalima, ali usprkos
tome turizam na ovom području nije zaživio
u dovoljnoj mjeri. Jedan od osnovnih uzroka navedenom stanju je nedovoljna
izgrađenost javne turističke infrastrukture
na području općine. Prošle godine definiran
je projekt razvoja turističke infrastrukture,
neophodne za daljnji razvitak turističkih
aktivnosti i djelatnosti.
Turistička zajednica općine Lipovljani
uključila se kao partner u projekt ‘Razvoj
turističke infrastrukture na području općine
Lipovljani’, čiji je nositelj općine Lipovljani, a partneri su još Općina Jasenovac,
TZ općine Jasenovac i Park prirode Lonjsko polje. Ukupna vrijednost projekta je
oko 33 milijuna kuna, a kad se izgradi, bit
će to najkraći i najbrži ulazak ”u srce” Parka
prirode Lonjsko polje. Osim tog strateškog
projekta, Turistička zajednica općine Lipovljani podupirala je financijski i organizacijski
manifestacije na području općine Lipovljani,
kao i prijašnjih godina – naglasio je u svom
izvješću o radu, Mario Ribar, predsjednik
Turističke zajednice općine Lipovljani.
Skupština Turističke zajednice općine
Lipovljani, održana je u četvrtak, 29.
siječnja u općinskoj vijećnici Lipovljani. Na
Skupštini su bili nazočni članovi Turističke
zajednice i Turističkog vijeća općine Lipovljani. Prihvatili su detaljno izvješće Maria
Ribara, predsjednika Turističke zajednice
općine Lipovljani o radu u prošloj godini,
prihvatili su financijska izvješća za 2013. i
2014. godinu, te Plan rada i financijski plan
za 2015. godinu.
Turistička zajednica općine Lipovljani, koja nema zaposlenog djelatnika,
prihode ostvaruje od članova, obveznika
turističke naknade, koji rade u djelatnostima pružanja usluge smještaja i pripreme
hrane, usluga prijevoza i skladištenja,
poduzeća iz prerađivačke industrije, trgovine na veliko i malo, usluga popravka
motornih vozila i ostalih uslužnih djelatnosti, te donacijama iz Hrvatske turističke
zajednice i TZ Sisačko-moslavačke, koja su
namijenjena za plaćanje dijela troškova
manifestacija na području općine Lipovljani. Članovi Skupštine prihvatili su
financijsko izvješće za 2013. godinu u kojoj je ukupni prihod bio 118.943 kune, a
rashod u visini 62.422 kune.
S viškom prihoda od 56.520 kuna, u 2013.
godini, Turistička zajednica općine Lipovljani
u 2014. godini ostvarila je ukupni prihod od
167.150 kuna. U to, uz spomenuti znatan
višak prihoda iz prijašnje godine, uračunat
je prihod od 35 članica, u visini od 58.361
kune, od boravišnih pristojbi 5.135 kuna, a
od donacija za manifestacije ukupno 47.000
kuna. U prošloj godini Turistička zajednica
općine Lipovljani utrošila je 72.412 kuna, pa
je ostvaren višak prihoda od 94.739 kuna,

koje će se utrošiti za djelatnosti u ovoj godine.
Članovi Skupštine Turističke zajednice
donijeli su i odluku da će Turističku zajednicu općine Lipovljani u Skupštini Turističke
zajednice Sisačko-moslavačke ubuduće
predstavljati ugostitelj Mihael Marmelić
i trgovac Kristijan Šegotić iz Lipovljana.
Donijeta je i odluka o raspisivanju izbora
za članove Skupštine Turističke zajednice
općine Lipovljani, jer je četverogodišnji
mandat dosadašnjim članovima na isteku.
Skupština će i dalje brojiti 13 članova.

TURISTIČKO VIJEĆE PRIHVATILO IZVJEŠĆA

Prije ovogodišnje Skupštine Turističke zajednice, održana je i sjednica Turističkog vijeća
ove Turističke zajednice koje broji 9 članova.
Oni su također razmotrili sva izvješća, prihvatili ih i uputili Skupštini Turističke zajednice
općine Lipovljne na usvajanje. Bez većih
rasprava, izvješća su usvojena, uz zadovoljstvo što su manifestacije na području općine
Lipovljani prepoznatljive i privlačne mnogobrojnim posjetiteljima i turistima. Na istom
tragu nastavit će se raditi i ove godine.

UGOVORENO MILIJUN KUNA ZA IZRADU
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VODOSPREME
I PROČISTAČA OTPADNIH VODA

Novčanim sredstvima iz strukturnih
fondova i Kohezijskog fonda EU ove će se
godine u općini Lipovljani financirati izrada projektne dokumentacije iz područja
vodoopskrbe (projektiranje vodospreme
i kontrolnog sustava za smanjenje gubitaka u mreži), te odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda. Ukupna vrijednost za izradu dva potrebna projekta iznosi 1.175.000
kuna, od čega bespovratna sredstva iznose
998.750 kuna, odnosno gotovo milijun kuna,
a općina Lipovljani, kao partner, osigurat će
ostalih 176.000 kuna u svom Proračunu.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu navedenih projekata
potpisan je u Zagrebu, 18. veljače između
Ministarstva poljoprivrede RH, ‘Hrvatskih
voda’ i poduzeća ‘LIP-KOM’ iz Lipovljana.
Odobrena sredstva od gotovo milijun kuna
moraju se, isključivo za izradu predloženih
projekata, utrošit do sredine 2016. godine.
Da bi sustav vodoopskrbe na području
općine Lipovljani dobro funkcionirao
potrebno je još izgraditi vodospremu koja
bi osigurala ujednačeni pritisak u vodovodnoj mreži, jer sada vodovodna mreža ima
neujednačene tlakove pa dolazi do pucanja
cjevovoda i gubitka vode. Kompletna investicija bi osigurala smanjenje troškova i
gubitak vode u mreži, te kvalitetniju uslugu
svojim korisnicima. Projekt izgradnje vodospreme radit će se na lokaciji u ulici Josipa
Kozarca prema Kozaricama, odnosno na

lokaciji Torovi.
Drugi projekt kojeg se želi pripremiti
je pročistač otpadnih voda i širenje kanalizacijske mreže. Trenutno se otpadne vode
ispuštaju direktno u kanal, bez ikakve obrade, što nije prihvatljivo i šteti okolišu.
Spajanje kolektora i pročišćavanje otpadnih voda bit će na južnom djelu Lipovljana.
Kako bi mreža vodoopskrbe i mreža odvodnje, te pročišćavanje otpadnih voda u
Lipovljanima bile kompletne i funkcionalne
potrebno je isprojektirati, a kasnije i izgraditi navedene vodoopskrbne objekte i objekt
pročišćavanja. Prvi korak je učinjen osiguravanjem 1.175.000 kuna za tu namjenu.
U budućnosti općina Lipovljani planira
pokrenuti projektiranje kompletnih sustava
odvodnje, kao potpuno zasebnih sustava,
i za ostala naselja općine Lipovljani–Krivaj,
Kraljevu Veliku i Piljenice, sukladno koncepcijskom rješenju iz 2013. godine. Iz ovih sredstava,
većih od milijun kuna, nije bilo moguće
osigurati sufinanciranje navedene projektne
dokumentacije budući su sva naselja, osim
Lipovljana, manja od 2.000 stanovnika, pa ne
udovoljavaju uvjetima financiranja EU kohezijskog fonda zbog manjeg broja stanovnika od
navedenih 2.000 stanovnika. Stoga će općina
Lipovljani pripremu projektne dokumentacije
za ostala manja naselja financirati iz programa
Ruralnog razvoja, a ne iz Europskog kohezijskog fonda, iz kojeg će se financirati izrada
navedenih projekata.
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ODRŽAN TRADICIONALNI UKRAJINSKI
BAL U LIPOVLJANIMA
Članovi
Kulturnoprosvjetnog
društva Ukrajinaca ‘Karpati’
iz Lipovljana, u
subotu,7.veljače
organizirali su
Ukrajinski bal,
tradicionalno zabavno
druženje uz
bogat program. Za bal, uvijek vlada veliko
zanimanje, a tako je bilo i ove godine, jer je
dvorana Društvenog doma u Lipovljanima
bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a na
bal su došli i gosti iz Zagreba, Kutine, Slavonskog Broda.
Svrha organiziranja bala je druženje i
zabava, u zimsko vrijeme kod je manje poslova i obveza, a kroz
niz godina, bal je
prerastao u događaj
na kojem se prezentira ukrajinska kultura
izražena kroz ples
i pjesmu, ali i gastronomiju. Tako je
bilo i ove godine kada
su se članovi ‘Karpata’
i njihovi gosti družili
do ranih jutarnjih
sati, uz bogat program. Organizatori su
pripremili uvijek zanimljiv ples cvjetova,
a svi su mogli izvući i po koju tombolu, i kući
ponijeti sitnicu koja će ih tijekom godine
sjećati na održani bal.
Kratkim pozdravnim govorom, zahvalom
za dolazak i željom za dobrim raspoloženjem,
ovogodišnji Ukrajinski bal u Lipovljanima,
otvorio je Ivan Semenjuk, predsjednik KPD
‘Karpati’, a članovi pjevačkog zbora otpjevali su nekoliko ukrajinskih pjesama kako

bi se prisjetili svojih korijena. Sve nazočne
pozdravio je i otac Igor Grahovac-Fedešin,
župnik grkokatoličke župe sv. Ane u Lipovljanima, koji je vodio i molitvu prije večere.
A nakon nje većina prisutnih zaplesala je
uz dva glazbena sastava. ‘Boje noći’ izvodili
su zabavnu glazbu, a nakon njih glazbenici
nekadašnjeg ukrajinskog društva ‘Kobzar’ iz
Zagreba svirali su ukrajinske pjesme. U toj
naizmjeničnoj glazbenoj raskoši gotovo da
glazbenih stanki nije ni bilo, pa su plesači
stalno bili prisutni na plesnom podiju. Kako
bi ugođaj bio što svečaniji, članovi ‘Karpata’ lijepo su uredili stolove i dvoranu Društvenog
doma. Preuređena dvorana sada izgleda vrlo
moderno, funkcionalno i akustično, a s obnovom i uređenjem koje je završeno prije dva
mjeseca, svi posjetitelji bala bili su ugodno
iznenađeni, pa je i to doprinijelo odličnom
raspoloženju na balu.

Na ovogodišnjem Ukrajinskom balu, bili
su i predstavnici općine Lipovljani, ali i susjednih gradova Kutine i Novske, s kojima
KPDU ‘Karpati’ dobro surađuju. Toplo su
pozdravljeni Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani, Vlado Klasan, gradonačelnik
Novske i Damir Petravić, dogradonačelnik
Kutine, koji su bili oduševljeni pripremljenim
programom.

MUNTU U KRALJEV
VELIK BROJ ŠTOVA
U Kraljevoj Velikoj, u mjesnoj crkvi,
proslavljen je blagdan sv. Antuna Opata,
u subotu, 17. siječnja, a nakon misnog
slavlja održana je i munta domaćih
životinja koje vjernici donose na dar
svom zaštitniku. Po lijepom vremenu
okupio se velik broj vjernika i štovatelja
tradicijskih običaja, no ove godine broj
darivanih životinja bio je nešto manji
nego prijašnjih godina.
Misno slavlje u crkvi sv. Antuna, u
Kraljevoj Velikoj, vodio je Josip Bogović,
župnik lipovljanske župe, koji je u homiliji s oltara pozvao vjernike na aktivno
življenje svoje vjere. Nečastivi i zlo, kako
je rekao, nema ni godišnjeg odmora, ni
bolovanja pa treba biti spreman i vjeran
Bogu, a primjer za to je i sv. Antun Opat
kojeg se upravo slavilo. Zahvalio je vjernicima za sve prinijete darove i naglasio
da će se od prikupljenih sredstava urediti
nešto potrebno u crkvi.
Da vjernici i mještani Kraljeve Velike i
susjednih mjesta, prije svega Lipovljana,
vole muntu, tradicionalni način prodaje darovanih životinja, pokazalo se i u
subotu, jer je velik dio njih bio nazočan
toj interesantnoj javno dražbi. Vjernici su

VELEPOSLANIK UKRAJINE U HRVATSKOJ, OL

Veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj, Oleksandr
Levchenko boravio je u srijedu, 25. veljače u radnom posjetu općini
Lipovljani. Tom prigodom sastao se s Mariom Ribarom, načelnikom
općine Lipovljani i njegovim suradnicima, i pripadnicima ukrajinske nacionalne manjine koji žive na području općine Lipovljani.
Radni susret s veleposlanikom Oleksandrom Levchenkom
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priređen je u vijećnici Općine Lipovljani, a razgovaralo se o nekoliko tema vezanih uz zajedničku suradnju. Prije svega o skorom
postavljanju i otvaranju izložbe ‘Biser dnipropetrovske regije’, pod
zaštitom UNESCO-a koja će biti postavljena u Knjižnici i čitaonici u
Lipovljanima, prigodno uz skoro obilježavanje Dana općine, Dana
župe i Dana Josipa Kozarca. Dogovoreno je postavljanje i svečano
otvorenje izložbe, a u programu će sudjelovati i članovi Kulturno
prosvjetnog društva ‘Karpati’ iz Lipovljana.
Ivan Semenjuk, predsjednik KPD ‘Karpati’ izvijestio je o inicijativi i početnim koracima povezivanja općine Lipovljani i grada
Khusta iz Ukrajine. Veleposlanik Oleksandr Levchenko također je
razgovarao s čelnicima Khusta i prenio im poziv za početak kulturne suradnje. Kako zbog svojih obveza iz Ukrajine ne mogu
doći u posjet u Lipovljanje za Dan općine u ožujku, predloženo
je da sredinom svibnja izaslanstvo općine Lipovljani otputuje u
Khust, kako bi se konkretnim razgovorima dogovorila zajednička

www.lipovljani.hr

BOŽIĆNI KONCERT U LIPOVLJANIMA

VOJ VELIKOJ PRATIO
ATELJA TRADICIJE
svom zaštitniku na poklon, ove godine,
donijeli velik broj peradi i zečeva, dok ostalih vrsta životinja nije bilo. Tako su malo
razočarani bili oni koji su očekivali da će
moći kupiti prase ili janje, no zato su bolje
prošli oni koji vole perad.
Licitirana, odnosno muntana cijena
para pijetlova, jer njih je bilo najviše,
dosezala je i do 70 kuna, kokoši i pijetla
do 50 kuna, patke do 80 kuna, guske do
100 kuna, a najviše je plaćena jedna pura,
koja je u tri kruga muntanja, dosegla cijenu od 230 kuna. Bilo je tu još ukrasnih
peradi, te više primjeraka zečeva. Kupljena perad i zečevi odmah su plaćani
članovima crkvenog odbora i odnošeni
su u svoja dvorišta. Muntu je i ove godine
vodio Zvonko Andrilović, koji se trudio
da muntane životinje svi dobro vide,
kako bi se mogla postići najbolja cijena,
i da svi zainteresirani kući ponesu željenu
životinju.
Sve prisutne na munti, domaćim
kolačima i kuhanim vinom počastile su
članice Udruge žena Veličanka.
Slijedeća munta, ako bude darovanih
životinja, održat će se u lipnju, za proslavu blagdan sv. Antuna Padovanskog.

Božićnu
bajku o djevojčici sa
šibicama
izveli
su
učenici Osnovne škole
Josipa Kozarca iz Lipovljana, na ovogodišnjem
božićnom programu.
U sportskoj školskoj
dvorani i pred punim
gledalištem,
pričalo
se, pjevalo i glumilo u
Božićnoj bajci, koja je
izvedena u ponedjeljak, 22. prosinca navečer, na tradicionalnom
božićnom okupljanju učenika, učitelja i
njihovih roditelja i gostiju. Predstavom su
obilježeni nadolazeći blagdani, ali i završetak
prvog djela školske godine 2014./2015.
Božićna bajka, i program koji su izveli
učenici škole, tako je blizak božićnom i
sadašnjem vremenu, iako se oslanja na
stotinu pedeset godina staru bajku danskog pisca Hansa Christiana Andersona
o ‘Djevojčici sa šibicama’, a opet, tako je
različit od svih programa koji se mogu vidjeti u ovo adventsko, predbožićno vrijeme.
Dok se na božićnim koncertima uglavnom
izvode božićne pjesme, a spomenu se i
božićni običaji, u ovoj Božićnoj bajci, kroz
nekoliko cjelina, pokazane su vrijednosti
božićnog vremena i ”navike” današnjeg,
potrošačkog društva.
Djevojčica sa šibicama u izvođenju djece
osnovne škole, podsjetila nas je da imamo
mnogo toga, a opet smo često nezadovoljni

i nesretni jer u svojoj okolini nemamo
dovoljno ljubavi za svog bližnjeg, nemamo
sloge i poštovanja. U takvom raspoloženju
dočekujemo Božić, rođenje djeteta, rođenje
vjere i nade, što su nam u nasljeđe ostavile
generacije ljudi prije nas, i tako pokazale put
kojima bi trebali i sami ići.
Pričalo se, pjevalo se i plesalo u izvedenoj, školskoj Božićnoj bajci, u koju su se
uključili i polaznici Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ iz
Lipovljana. Poruke ljubavi i nade, koje nam je
predstavila osobno Djevojčica sa žigicama,
oplemenit će doček i ovogodišnjih božićnih
blagdana svakom posjetitelju, a gledalište u
školskoj dvorani bilo je puno. Dugim pljeskom nagradili su trud učenika, koji su na
kraju Božićne bajke svi zajedno zapjevali
nadolazećem Božiću.
Nakon programa održano je i zajedničko,
božićno druženje svih zaposlenika, umirovljenika i gostiju Osnovne škole Josipa Kozarca.
Sve je pozdravila Mirjana Faltis, ravnateljica
škole, koja je podsjetila na ostvarenja u
ovoj školskoj ustanovi
tijekom 2014. godine.
Na svim zapaženim rezultatima djelatnicima
je čestitao i Mario Ribar,
načelnik općine Lipovljani, koji je pohvalio
rad djelatnika i zaželio
vesele božićne blagdane i uspješnu 2015.
godinu.

LEKSANDR LEVCHENKO U RADNOM POSJETU OPĆINI LIPOVLJANI
suradnja, nakon čega bi i izaslanstvo Khusta došlo u Lipovljane.
Bio bi to početak kulturne suradnje, koji će se širiti dalje, jer
veleposlanik Ukrajine Oleksand rLevchenko, prihvatio je, u srijedu
24. veljače, poziv općinskog načelnika Maria Ribara da Ukrajina
bude ‘zemlja partner’ na ‘Lipovljanskim susretima’ 2016. godine,
program koji je započeo na prošlogodišnjim ‘Lipovljanskim susretima’ s veleposlanstvom Slovačke i Republikom Slovačkom kao
zemljom partnerom. Konkretan program će se dogovarati krajem
ove godine, no prijedlog je prihvaćen na obostrano zadovoljstvo.
Pred kraj radnog sastanka veleposlanik Ukrajine izvijestio je o
trenutnom stanju u Ukrajini i problemima koje ima ova zemlja u
kojoj je već milijun osoba prognano iz svojih domova. Zahvalio je
hrvatskom narodu na podršci.
RAZGLEDALI PROSTOR KNJIŽNICE I ČITAONICE
Na kraju radnog posjeta Lipovljanima, veleposlanik Ukrajine

Oleksandr Levchenko i Jaroslav Simonov, ataše za kulturu u veleposlanstvu Ukrajine u Zagrebu, razgledali su prostor u Narodnoj
knjižnici i čitaonici Lipovljani predložen za postav izložbe. U
pratnji su im bili, uz općinskog načelnika Maria Ribara, još i
Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća, Ivan Semenjuk,
predsjednik KPD ‘Karpati’ i Mirko Fedak, predstavnik ukrajinske
nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Knjižničarka Marica Tisaj upoznala je veleposlanika Ukrajine s povijesnim razvojem knjižničarstva u Lipovljanima, te s
posebnostima ove knjižnice, koja u svom fondu, ima knjige i na
slovačkom, češkom i ukrajinskom jeziku, čiji pripadnici nacionalnih manjina u velikom broju žive na lipovljanskom području.
Nakon obilaska predviđenog prostora veleposlanik Ukrajine izrazio je svoje zadovoljstvo viđeni prostorom, knjižnim
fondom na jezicima drugih naroda i ovim radnim posjetom
Lipovljanima.
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USPJEŠNO RADE NA OČUVANJU KNJIŽEVNE I LIKOVNE KULTURE

Ogranak Matice hrvatske Lipovljani
održao je u petak, 23. siječnja navečer, redovnu godišnju Skupštinu. Bila je to prilika
da se članovi i gosti Skupštine još jednom
prisjete svih aktivnosti i dobrog rada u prošloj
godini.
Izvješće o radu lipovljanskog ogranka Matice hrvatske, podnijela je, uz
ilustraciju fotografijama, Melita Lenička,
predsjednica Ogranka. Svaki mjesec članovi
Matice organizirali su različite aktivnosti, uglavnom vezene za književnu i likovnu kulturu.
A među najznačajnijim su bili susret pjesnika
i matičara u Piljenicama, domaćinstvo KUDu Horvatanka iz Slovačke, likovna izložba
i humanitarno doniranje likovnih radova,
priprema knjige lipovljanskih nepoznatih
pjesama, suradnja s literarno i likovno nadarenom djecom osnovne škole…
Za rad u prošloj godini raspolagali su
sa 11.400 kuna prihoda, od čega 6.000 iz
općinskog Proračuna, a potrošili su 10.120
kuna na sve svoje aktivnosti. Izvješće o financijskom poslovanju podnijela je Nada Toš, a
izvješća o radu i financijskom poslovanju bez
rasprave su prihvaćena.
U 10-tak točaka iznesen je i Plan rada

Ogranka MH za ovu godinu u kojoj planiraju 11.600 kuna prihoda, od čega 10.000 iz
Proračuna općine Lipovljani. Od izdavaštva,
planira se tiskanje knjige pjesama, čiji su autori članovi Ogranka Matice u Lipovljanima,
te drugo izdanje knjige o Piljenicama: ‘Od
mlinskog kotača do Ivanjskih kolača’.
Dobar rad Ogranka MH Lipovljani pohvalili su i gosti prisutni na Skupštini. Ivan
Gračaković, novinar i ravnatelj Radio postaje
Moslavina iz Kutine i Dragutin Pasarić iz Kutine
pohvalili su zajedničku suradnju ogranaka Kutina i Lipovljani, te uručili Zbornik Moslavine,
a na uspješnom radu
čestitao im je i Alojz
Buljan iz Ogranka MH
Novska. Na zajedničkoj
suradnju i dobrom
radu zahvalili su još i
Mirjana Faltis, Mirjana
Markić, Marica Tisaj,
Vladimir
Kačmarčik,
Lidija
Popović,
Branko Vincent i Anka
Doležal,
predsjednica Općinskog vijeća
Lipovljani, koja je

članovima Ogranka Matice hrvatske Lipovljani čestitala na radu u svoje i ime Maria
Ribara, načelnika općine Lipovljani.
Na ovoj Skupštini jednoglasno su
prihvaćene i izmjene Pravila o radu udruge,
usklađene s novim Zakonom o udrugama.
Stjepanu Crnku, dopredsjedniku Ogranka
Matice, Melita Lenička uručila je za značajan
doprinos u radu, sliku Vlatke Dam-Vidiček,
članice Matice hrvatske u Lipovljanima.
U glazbenom djelu Skupštine nastupili su
Jakov Hrmo i Tomislav Brebrić s po jednom
skladbom odsviranom na gitari i klaviru.

RIBOLOVCI IZABRALI NOVO ČELNIŠTVO DRUŠTVA ‘ŠARAN’

Članovi Športskog ribolovnog društva
‘Šaran’ iz Lipovljana, u petak, 9. siječnja održali
su redovnu godišnju Skupštinu, na kojoj su prihvatili izvješća o radu i financijskom poslovanju za
prošlu, 2014. godinu. Nakon toga izabrali su i novo čelništvo udruge koje će, na području općine
Lipovljani, nastaviti voditi ovo ribolovno društvo
u duhu sportske tradicije starije od 55 godina.
Izvješće o radu Društva u prošloj godini i
financijskom poslovanju podnio je Ivan Rohan,
predsjednik ‘Šarana’. Godina iza nas, bila je teška
za rad članova ‘Šarana’ jer zbog čestih poplava i
stalnih visokih voda nisu mogli izvršiti planirani
rad. Tek djelomično su, zbog nedostatka ribe na
tržištu, ispunili plan poribljavanja svojih voda, a
zbog visokih voda nisu održali jednu planiranu
radnu akciju na očuvanju okoliša vodotoka.
Ipak, tijekom prošle godine izvršili su
najvažniji posao, a to je revizija gospodarske
osnove, koja im daje pravo dalje gospodariti vodama na području općine Lipovljani, a
time i nesmetani rad Društva. U tome im je
financijski pomogla i općina Lipovljani, pa su
na tome najiskrenije zahvalili Mariu Ribaru,
općinskom načelniku. U protekloj godini raspolagali su sa 42.561 kunom, od čega su
18.000 kuna platili izradu stručne studije
o gospodarenju vodama, a 13.000 kuna
prenijeli su, zbog manje ispunjenog plana
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rada, u ovu godinu. Tijekom
nje utrošit će planirana sredstva za istu namjenu iz prošle
godine i nastaviti težak rad na
poribljavanju svojih voda.
Nakon izvješća ribočuvarske
službe u kojem je upozoreno na
pojavu ribokradica i ribolova
bez dozvola, članove Društva
zanimali su i propisi o ribolovu,
te nastavak uređenja okoliša
voda s kojima raspolažu. I ove
godine cijena članske iskaznice bit će 500
kuna, a nesudjelovanje na akcijama uređenja
vodotoka članovi će plaćati 50 kuna dnevno.
U svoje ime, i u ime Maria Ribara, općinskog
načelnika, za rad Društva, brigu za okoliš, te
pomaganje kod javnih priredbi općine Lipovljani, članovima ŠRD ‘Šaran’ zahvalio je Tomislav
Lukšić, zamjenik načelnika općine Lipovljani.
Prema svojim mogućnostima općina Lipovljani

i ove će godine pomoći rad Društva.
Pri kraju Skupštine, članovi ŠRD ‘Šaran’ iz
Lipovljana, izabrali su novo čelništvo svoje
udruge. Dosadašnji dopredsjednik otišao je iz
Društva, a Ivica Jakopčić, dugogodišnji tajnik
‘Šarana’ je umro. Zato su članovi Upravnog
odbora predložili novo čelništvo koje je na
Skupštini i izabrano. Za predsjednika ‘Šarana’
izabran je Josip Hudec, a za tajnika Veljko
Lisac. Za dopredsjednika je izabran Ivan Rohan, a članovi Upravnog odbora još su Zlatko
Hrmo, Borna Milinović i Josip Stažnik. U Nadzorni odbor ‘Šarana’ izabrani su Tomislav
Hudec, Zdenko Kostecki i Ivica Krajči. U ime
izabranih zahvalio se Josip Hudec, novi predsjednik ‘Šarana’, a poslove prodaje godišnjih
članskih karti ubuduće će voditi Veljko Lisac.
Sa Skupštine je poslan i poziv svim ribolovcima da se uključe u rad SRD ‘Šarana’, a posebno
pozivaju mlade, kojima žele prenijeti tradiciju
ribolova i starenje za okoliš u kojem živimo.

Javni poziv za dodjelu subvencije za umjetno osjemenjivanje krava, junica,
krmača i nazimica na području Općine Lipovljani za 2015.g.

Na temelju točke 4. Odluke o ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu od 17. veljače 2012. godine, Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje JAVNI POZIV
ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu
Pozivaju se zainteresirani građani da sukladno Odluci o ostvarivanju prava na subvencioniranje
troškova pregleda na trihinelozu, s prebivalištem na području Općine Lipovljani mogu u Općini Lipovljani
ostvariti pravo na subvenciju. Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju
-da imaju prebivalište na području Općine Lipovljani, da prilože original račun od Veterinarske
stanice, da su ispunili sve obveze prema Općini Lipovljani.
Subvencija se dodjeljuje za tekuću godinu, svaki građanin ima pravo na četiri pregleda mesa na
trihinelu po jednom pregledu subvencija iznosi 12 kuna. Original račun pregleda mesa sa kopijom
osobne iskaznice predaje se u Jedinstveni upravni odjelu Općine Lipovljani. Pravo na subvenciju
može ostvariti samo onaj podnositelj zahtjeva koji je podmirio sve obveze prema Općini Lipovljani.
Rok za podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom je do 15. prosinca 2014. godine. Isplate će se vršiti do kraja tekuće godine na tekuće račune korisnika subvencije.
Javni poziv o ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu
Sve potrebne informacije o Pozivima mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Lipovljani , Trg hrvatskih branitelja 3 , ili na telefon broj: 676 004.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mario Ribar, dipl. oec. v.r.

www.lipovljani.hr

ČLANOVI UDRUGE UMIROVLJENIKA OPĆINE LIPOVLJANI
AKTIVNI SU TIJEKOM CIJELE GODINE
Gotovo 100 članova, od ukupno njih 138,
koliko ih broji Udruga umirovljenika općine
Lipovljani, bilo je prisutno na godišnjoj
Skupštini udruge, u subotu, 24. siječnja.
Usvojili su izvješće o radu u prošloj godini,
izglasali Plan rada za ovu godinu, a nakon
toga nastavili druženje, uz pjesmu i ples.
Miroslav Horvat, predsjednik Udruge umirovljenika općine Lipovljani,
podnio je izvješće o radu i aktivnostima
Udruge umirovljenika. Bogata i raznovrsna aktivnost članova udruge traje čitave
godine, a svodi se na želju da se što više
članova međusobno druži i zabavlja, i da
predstavljaju udrugu, i općinu Lipovljani,
u drugim sredinama i kod drugih sličnih
udruga.
Udruga umirovljenika općine Lipovljani
i sama je domaćin susreta umirovljenika,
a posebno se tu ističu sportski susreti koji
su u Lipovljanima prošle godine bili organizirani po 6. puta. Umirovljenici su imali
i veliku potporu Općine Lipovljani, na
čemu se općinskom načelniku Mariu Ribaru u izvješću o radu, zahvalio i Miroslav
Horvat, predsjednik udruge lipovljanskih
umirovljenika.
U protekloj godini raspolagali su sa
24.720 kuna, od čega su za troškove susreta
i natjecanja, iz općinskog proračuna dobili
14.000 kuna. Rashodi su im bili 23.650 kuna, a financijski plan za ovu godinu iznosi

20.000 kuna.
Zbog osobnih,
uglavnom zdravstvenih
razloga,
na Skupštini su
imenovali 3 nova
člana
Upravnog
odbora
udruge.
Umjesto Ivana Kivka, Ivana Vrapčeka
i Marije Žanić, u
Upravni
odbor
Udruge umirovljenika izabrali su: Željka
Hnatjuk, Nevenka Vasko i Antun Dlouhi.
Oni su se pridružili članovima: Mariji Ljubić,
Nevenki Žabek, Stjepanu Jugu i Blaženki
Kostecki. Umjesto dosadašnjeg blagajnika taj
posao će ubuduće voditi Jasna Željem kod
koje umirovljenici plaćaju godišnju članarinu,
koja za 2015. godinu iznosi 50 kuna.
Članovi godišnje Skupštine prihvatili
su izvješća i Plan rada za ovu godinu, nakon čega je dana riječ gostima. Zahvalu
za suradnju i dobro druženje članovima
Udruge umirovljenika uputili su Ana Tomac
iz Novske, Cecilija Mihalić iz Kutine, Nada
Toš u ime DVD-a Lipovljani i Vlado Klasan,
gradonačelnik Novske.
Posebno se svim članovima Udruge umirovljenika obratio Tomo Benko,
zamjenik predsjednika Matice umirovljenika Hrvatske i član Nacionalnog vijeća

JAVNI POZIV O OSTVARIVANJU PRAVA NA SUBVENCIONIRANJE U POLJOPRIVREDI ZA 2015. G.
Na temelju članka 4. Odluke o ostvarivanju prava na subvencioniranje
dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada , Općinski načelnik
Općine Lipovljani objavljuje JAVNI POZIV o ostvarivanju prava na subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada u 2015.
godini. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sukladno Odluci
o ostvarivanju prava na subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva
i višegodišnjih nasada, s prebivalištem odnosno sjedištem na području
Općine Lipovljani dostave svoje zahtjeve. Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju
1. da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava , odnosno da je
djelatnost obrta poljoprivredna proizvodnja,
2. da se prebivalište, odnosno sjedište, te mjesto osigurane proizvodnje
nalazi na području Općine Lipovljani,
3.da je polica osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada, zaključena za
tekuću godinu i plaćena osiguravajućem društvu za tu godinu. Subvencija
se dodjeljuje za proizvodnju u tekućoj godini u iznosu od 25% po pojedinoj
zaključenoj polici troška plaćene premije osiguranja.
Obrazac Zahtjeva može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Lipovljani. Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti kopiju zaključene
police osiguranja za 2015. godinu,
-Potvrdu osiguravajuće kuće o plaćenoj premiji osiguranja ,
-Dokaz o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
-kopija osobne iskaznice ili kopiju rješenja o upisu u registar obrtnika,
-broj računa korisnika subvencije.
Pravo na subvenciju može ostvariti samo onaj podnositelj zahtjeva koji
je podmirio sve obveze prema Općini Lipovljani. Rok za podnošenje zahtjeva
sa potrebnom dokumentacijom je do 30. studenog 2015. godine. Isplate će
se vršiti do kraja tekuće godine. Nepotpuni zahtjevi , kao i oni uz koje nije
priložena sva dokumentacija neće se razmatrati.

za starije i umirovljenike Vlade Republike
Hrvatske. On je članovima govorio o novom
Zakonu o udrugama, s kojim Statut svoje
udruge moraju uskladiti do jeseni, o radu
Nacionalnog vijeća pri Vladi RH, o potrebnoj dokumentaciji i članskim knjižicama
i programima Matice umirovljenika RH.
Zaželio im je dobar rad i u ovoj godini.
Na odličnom radu, stalnim aktivnostima i predstavljanju Lipovljana, na kraju
ovogodišnje redovne Skupštine, članovima
lipovljanske Udruge umirovljenika, zahvalio je i Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani. Pohvalio je njihov rad, a naglasio
da će sve njihove aktivnosti i dalje podupirati i Općina Lipovljani.
Nakon službenog dijela godišnje
Skupštine i pripremljene večere, nastavljeno je umirovljeničko druženje uz pjesmu
i ples.

Javni poziv o ostvarivanju prava na
subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada u 2015.g.
Na temelju točke IV Odluke o subvencijama u pčelarstvu,
Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje JAVNI POZIV
o ostvarivanju prava na subvencije u pčelarstvu
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe, s
prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Lipovljani, da sukladno Odluci o subvencijama u pčelarstvu
dostave svoje zahtjeve. Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju:
-Da imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave
proizvodnjom meda na području Općine Lipovljani,
-Da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
-Da imaju 30 ili više košnica.
Visina novčanog poticaja koji korisnici poticaja ostvaruju iznosi 20,00 kuna po košnici godišnje. Obrazac Zahtjeva
može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani ili na web stranici općine Lipovljani (www.lipovljani.
hr). Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:
-Dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice ili
uvjerenje o prebivalištu),
-Presliku
iskaznice
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva,
-Ovjerenu potvrdu Udruge pčelara o broju košnica,
-Dokaz da nema dugovanja prema Općini Lipovljani,
-Preslika žiro računa.
Rok za podnošenje zahtjeva s potrebnom dokumentacijom je 30. studeni 2015. godine. Isplate će se vršiti do
kraja tekuće godine. Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje
nije priložena potrebna dokumentacija, neće se razmatrati.
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JAVNI POZIV ZA PROGRAM SUFINANCIRANJA NOVOG ZAPOŠLJAVANJA U 2015. G. NA PODRUČJU OL
Temeljem točke 13. Programa sufinanciranja novog zapošljavanja
u 2015. godini na području Općine Lipovljani Klasa:300-01/14-01/01,
Urbroj: 2176/13-01-14-01 od 19. prosinca 2014. godine, Jedinstveni
upravni odjel Općine Lipovljani objavljuje Javni poziv za «Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2015. godini na području Općine
Lipovljani»
Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava potpore Općine Lipovljani za sufinanciranje novog zapošljavanja, te samozapošljavanja
s ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj poduzetništva na području
Općine Lipovljani. Sredstva iz stavka 1. ove točke su bespovratna. Korisnici sredstava iz točke 1. ovoga poziva su:
–Obrtnici sa sjedištem na području Općine Lipovljani,
– Mali poduzetnici /prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50/, sa sjedištem tvrtke na području Općine Lipovljani i
min.50% u privatnom vlasništvu,
–Poduzetnici/obrtnici korisnici mjera HZZ-a za sufinanciranje
samozapošljavanja, ako je tvrtka/obrt koji se osniva min. 50% u privatnom vlasništvu,
– Srednji poduzetnici / prosječan broj radnika tijekom poslovne
godine ne prelazi 250/sa sjedištem na području Općine Lipovljani i
min. 50% u privatnom vlasništvu,
–Pravo na korištenje sredstava po ovom Programu ne mogu ostvariti obrtnici/poduzetnici za novozaposlene, obrtnici/
poduzetnici za samozapošljavanje za novozaposlene osobe na radnim mjestima koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim
i sličnim djelatnostima.
Kod kandidiranja za sredstva projekta obvezno je ispuniti slijedeće
uvjete:
-Da korisnik sredstava/poslodavac/ ispunjava uvjete iz točke 2.
ovog poziva,
-Obveza poslodavca je da zadrži postojeći broj zaposlenih dok traje
dodijeljena potpora,
-Novozaposlenu osobu sufinanciranu iz ovog Programa poslodavac mora zadržati najmanje 12 mjeseci od dana zaključenog
Ugovora o zapošljavanju,
-Osoba koju poslodavac prijavljuje kao novozaposlenu osobu
mora se voditi u Evidenciji nezaposlenih osoba u HZZ, Područni ured
Kutina, ispostava Novska.
-Da su podmirene sve porezne obveze prema važećim zakonima
RH,
-Da su podmirene sve obveze prema Općini Lipovljani.
Poduzetnici/obrtnici korisnici mjera HZZ-a za sufinanciranje
samozapošljavanja, ako podnose zahtjev za sredstva po ovom Programu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:zaposl2
–Da korisnik sredstava /poslodavac/ ispunjava uvjete iz točke 2.
ovoga poziva,
–Da je poslodavac korisnik mjera HZZ-a za sufinanciranje
samozapošljavanja,
–Obveza poslodavca je da zadrži poslovanje tvrtke/obrta najmanje
jednu godinu od dana registracije tvrtke /obrta registrirane tijekom
2015. godine,
–Da su podmirene sve porezne obveze prema važećim zakonima RH,
–Da su podmirene sve obveze prema Općini Lipovljani.
Korisnik sredstava iz ovog Programa /poslodavac/ podnosi
ZAHTJEV za sredstva Općini Lipovljani 30 dana nakon zaključenog
Ugovora o zapošljavanju s novozaposlenom osobom najkraće na rok
od 12 mjeseci:
Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:
-Opći podaci o podnositelju ZAHTJEVA /naziv, sjedište, OIB, djelatnost, telefon/faks, Poslovna banka, broj žiro računa/,
-Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika o broju stalno zaposlenih
osoba,
-Ovjerenu presliku OBRTNICE i/ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u sudski registar,
-Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda ili ovjerena kopija (ne
starije od 30 dana)
-Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika da će se zadržati postojeći
broj zaposlenih najmanje 12 mjeseci od dana zaključenog Ugovora s novozaposlenom osobom za koju je podnesen zahtjev za
sufinanciranje,
-Presliku Ugovora o zapošljavanju s novozaposlenom osobom
(jednom ili više njih),
-Dokaz da je novozaposlena osoba bila na Evidenciji nezaposlenih
osoba u HZZ, Područni ured Kutina, ispostava Novska.
-Dokaz podnositelja ZAHTJEVA da su podmirene sve porezne
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obveze prema RH, te sve financijske obveze prema općini Lipovljani.
Korisnik sredstava iz ovog Programa uz mjeru HZZ-a sufinanciranje zapošljavanja podnose zahtjev za sredstva Općine Lipovljani nakon
ishođenja dokumentacije za korištenja mjera HZZ-a, uz zahtjev se
podnosi slijedeća dokumentacija:
–opći podaci o podnositelju zahtjeva (naziv, sjedište, OIB, djelatnost, telefon/fax, Poslovna banka , broj žiro računa),
–presliku dokumenta po kojem je odobreno korištenje mjera
HZZ-a sufinanciranje zapošljavanja,
–Ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da će novoosnovana tvrtka /obrt poslovati najmanje godinu dana od registracije iste,
–Ovjerenu presliku obrtnice i/ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u sudski registar,
–Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda ili ovjerena kopija
ne starija od 30 dana,
–Dokaz podnositelja zahtjeva da su podmirene sve obveze prema RH i Općini Lipovljani,
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Korisnici sredstava iz ovog Programa ZAHTJEV mogu podnijeti
do 31. listopada 2015. godine. Sredstva se odobravaju za poticanje
novih zapošljavanja u poduzetništvu i obrtu u slijedećim iznosima:
–7.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava
prvi puta, sa područja Općine Lipovljani, sa stupnjem obrazovanja
VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalareus i mag. Struke na radnom mjestu VŠS i VSS struke,
–5.500,00 kuna na jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava
prvi puta sa područja Općine Lipovljani sa stupnjem obrazovanja SSS
i VKV na radnom mjestu SSS i VKV struke i,
–3.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava
prvi puta sa područja Općine Lipovljani sa stupnjem obrazovanja
NKV bez zanimanja. Isti iznos prema stručnoj spremi primjenjuju se i
kod sufinanciranja samozapošljavanja.
Zahtjeve za sredstva po ovom Javnom pozivu Općinski načelnik
će riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja istih i o istima donijeti Odluku. Sredstva se uplaćuju na žiro račun podnositelja zahtjeva
u roku d 60 dana od dana donošenja pozitivne Odluke .
Zahtjevi za dodjelu sredstava i pripadajuća dokumentacija
dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani, Trg
hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani, putem pošte ili osobno.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Lipovljani ili na telefon 044 676 004, 044 635 602.
Sve informacije u svezi Javnog poziva i Programa sufinanciranja
novog zapošljavanja u 2015. godini na području općine Lipovljani
možete vidjeti na web stranici Općine Lipovljani www.lipovljani.hr .
Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do 31. listopada 2015. godine, a u
prilogu Javnog poziva je i Program.
OPĆINA LIPOVLJANI - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Javni poziv o ostvarivanju prava na subvencije u pčelarstvu
Zahtjev za subvencije u pčelarstvu

Na temelju članka 5. Odluke o subvencioniranju troškova umjetnog
osjemenjivanja krava , junica , krmača i nazimica na području Općine
Lipovljani , Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje JAVNI POZIV
za dodjelu subvencije za umjetno osjemenjivanje krava, junica , krmača
i nazimica na području općine Lipovljani u 2015. godini.
Pravo na subvenciju imaju vlasnici krava , junica , krmača i nazimica s prebivalištem na području Općine Lipovljani koji su upisani u
Upisnik OPG-a i koji su namirili sve obveze prema Općini Lipovljani.
Vlasnici mogu za svako grlo upisano u upisnik dobiti jedan kupon
tijekom kalendarske godine 2015. za ostvarenje subvencije za umjetno osjemenjivanje krava i junica i dva kupona za osjemenjivanje
krmača i nazimica.
Subvencija iznosi 120,00 kuna po plotkinji za umjetno osjemenjivanje krava i junica i 110,00 kuna za umjetno osjemenjivanje
krmača i nazimica. Vlasnik grla može bon za osjemenjivanje podići u
Općini Lipovljani, Jedinstvenom upravnom odjelu , računovodstvu,
koji će dati prilikom vršenja usluge osjemenjivanja Veterinarskoj
stanici koja pruža uslugu. Veterinarska stanica koja je vlasniku pružila
navedenu uslugu, odnosno nositelj poljoprivrednog obrta koji vrši
osjemenjivanje na temelju stručne osposobljenosti (priložiti valjani
dokument o osposobljenosti) će original bon dostaviti Općini Lipovljani zajedno sa fakturom na osnovu koje će se ostvariti subvencija
Preostali iznos do pune cijene pojedine usluge obvezan je platiti vlasnik stoke izvršitelju usluge umjetnog osjemenjivanja.

www.lipovljani.hr

GODINA BOGATA NASTUPIMA I PREDSTAVLJANJEM
SLOVAČKE KULTURE I OBIČAJA
Vrlo uspješan rad, s velikim brojem nastupa u Hrvatskoj, gostovanjem u Slovačkoj,
te predstavljanjem slovačke kulture i jezika
na ‘Lipovljanskim susretima 2014.’, obilježilo
je prošlu godinu u djelovanju Matice slovačke
Lipovljani. Godišnju Skupštinu članovi su
održali, uz značajan broj gostiju, u subotu, 21. veljače u Lipovljanima, a na noj su
prihvaćena izvješća o radu u prošloj godini i
plan djelovanja u 2015. godini.
Na godišnjoj Skupštini bilo je prisutno 70
članova, od njih 110, koliko Matica slovačka
Lipovljani ima ukupno članova. Skupštinu je,
kao i proteklih godina, uspješno vodila Jozefina
Kranjčec uz članove Josipa Klopčeka i Ljiljanu
Ovad, a izvješće o bogatom radu i svim aktivnostima podnijela je Marica Tisaj, tajnica Matice
slovačke, ujedno, i zapisničar na Skupštini.
Ovogodišnja Skupština otvorena je himnama i pozdravom riječju Josipa Krajčija,
predsjednika MS Lipovljani, a nakon toga i
pjevačkim odnosno folklornim nastupom. Najprije je slovačke pjesme zapjevao prof. Robert
Zgrablić, a potom je nastupom na lipovljanskoj
pozornici prisutne razveselila folklorna skupina
‘Orava’ Matice slovačke u Međuriću. Recitaciju
na slovačkom izveli su i učenici OŠ Josipa Kozarca iz Lipovljana, koji uče slovački jezik. U
radnom djelu Skupštine govorilo se o bogatom
radu i nastupima članova lipovljanske Matice

slovačke na smotrama i manifestacijama
u Zagrebu, Lipovljanima,
Jakšiću,
Bratislavi, Markovcu,
Kaliju, Križu, Miljevcima i posebno na ‘Lipovljanskim susretima’,
gdje su članovi Matice, zajedno s partnerima,
sudjelovali u poticanju i realizaciji projekta:
‘Zemlja partner Lipovljanskih susreta’, što je po
prvi puta lani bila Slovačka.
Ostvarena je izuzetno uspješna suradnja
Matice s članovima KUD-a ‘Lipa’ i MPZ ‘Lira’, sa
Savezom slovaka RH, Savjetom za nacionalne
manjine RH i Uredom za Slovake van granica
Slovačke iz Bratislave, te niz drugih društava
i udruga. Bili su i domaćini vrlo uspješnim
gostovanjima društava ‘Chorvatanka’ i Maguranka’, te zbora ‘Adoremus’ iz Slovačke.
Za sve to trebala su im i značajna financijska sredstva. U prošloj godini ostvarili su
nešto više od 136.000 kuna prihoda, a najviše
od Savjeta za nacionalne manjine RH – 52.620
kuna. Za svoje aktivnosti u prošloj godini
potrošili su 150.500 kuna, a manjak prihoda
od 13.000 kuna će se podmiriti iz donacije
SMŽ u prvom tromjesečju ove godine.
Plan aktivnosti, pa onda i financijski plan
za 2015. godinu, također je velik i raznolik, pa
očekuju financijski prihod od 179.000 kuna

za sve predviđene programe. Financijsko
poslovanje i plan financiranja u ovoj godini
iznijela je Anđelka Štelma. Plan rada i nastupa
Skupštini je predložio Josip Krajči, predsjednik Matice slovačke Lipovljani i dopredsjednik
Saveza slovaka RH.
Za prošlogodišnji rad čestitke i zahvalu
uputili su članovima Matice slovačke u Lipovljanima: Zlatko Dežđek i Zlatko Heršak iz Zagreba,
Mladen Heruc iz Bratislave, Nevenka Zorić, Melita Lenička i Marica Tisaj u ime lipovljanskih
udruga u kulturi, te Anka Doležal, predsjednica
Općinskog vijeća općine Lipovljani. Ona je pohvalila rad Matice, čestitala im na postignutom
i zaželjela da nastave takvim aktivnostima i u
ime Maria Ribara, općinskog načelnika.
Ovogodišnja Skupština Matice slovačke Lipovljani završila je još jednim nastupom prof.
Roberta Zgrablića, nastupom pjevačke skupine
KUD-a ‘Lipa’, te zajedničkom fotografijom svih
prisutnih članova i njihovih gostiju. Prezentacija
slovačke kulture i običaja, izdavaštvo, te učenje
slovačkog jezika bit će najvažnije odrednice
rada Matice slovačke Lipovljani u 2015. godini.

U KRALJEVOJ VELIKOJ VATROGASNO
DRUŠTVO IZABRALO–NOVO ČELNIŠTVO!

Samo godinu dana nakon provedenih redovnih izbora, u Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Kraljeva Velika, održana je, u subotu,
14. veljače, izvanredna izborna Skupštini
na kojoj je za predsjednika DVD-a izabran
Zvonko Andrilović. Za dopredsjednika
Društva je izabran Zoran Mužić, dok je Jurica
Stipčević ostao obavljati dužnost zapovjednika DVD-a Kraljeva Velika.
Promijenjeno je i nekoliko članova Upravnog i Nadzornog odbora, pa se ove godine
očekuje aktivniji rad kraljevčanskih vatrogasaca. Tako je umjesto Danijela Gostreca,
nakon jednogodišnjeg vođenja DVD-a Kraljeva Velika, na čelno mjesto izabran Zvonko
Andrilović, jer članovi Upravnog odbora nisu
bili zadovoljni radom Društva u prošloj godini, a niti ostvarenim financijskim prihodima.
Izvanrednu izbornu Skupštinu u Kraljevoj
Velikoj, u subotu, 14. veljače vodio je Danijel
Ribarić, tajnik DVD-a Kraljeva Velika i predsjednik Vatrogasne zajednice općine Lipovljani.
On je i podnio izvješće o radu u prošloj godini, u kojem se osvrnuo na prošlu godinu
koju će vatrogastvo lipovljanskog područja,
a posebno vatrogasci Kraljeve Velike, pamtiti
po poplavama, i to u čak 4 navrata, kada su
branili svoje sumještane i njihovu imovinu od
nabujalih, velikih količina voda u veljači, svibnju, kolovozu i rujnu mjesecu.
–Prošlu godinu pamtimo po veliki
poplavama na našem području, ali i šire.

Radili smo na obrani od poplave u suradnji sa
zapovjedništvom VZO Lipovljani i Općinom
Lipovljani. Mi smo sudjelovali s većim brojem
članova i operativaca, a pomagali su nam vatrogasci VZO Lipovljani, vatrogasci VZG Novska, a
u pomoć nam je, u rujnu, priskočila i Hrvatska
vojska. Bili su to naporni dani za nas, ali i za sve
druge. Stoga svima koji su sudjelovali u obrani
od poplave u Kraljevoj Velikoj od sveg srca zahvaljujemo – naglasio je Danijel Ribarić, u izvješću
o radu DVD-a Kraljeva Velika u 2014. godini.
Prije izvanrednog izbora novog čelništava,
na sjednici Skupštine pročitana su i usvojena
izvješća o radu i financijskom poslovanju
Društva u prošloj godini. Osim stalne obrane
od poplave, vatrogasci DVD Kraljeva Velika
nisu imali drugih intervencija, no uspješni
su bili u natjecanju, pa su prošle godine pobijedili na ‘Vatrogasnom izazovu’, među 26
ekipa, što je izuzetan uspjeh. No, kao i druge
udruge, mučili su ih financijski problemi.
Na raspolaganju su imali svega nešto više
od 14.000 kuna, a troškove u prošloj godini
imali su gotovo 13.500 kuna, pa u ovu godinu
prenose tek mršavih 700 kuna. Kako trebaju
osobnu opremu za vatrogasce, za ovu godinu su planirali 28.000 kuna, što su članovi
Skupštine i podržali, ali s primjedbom da se ta
sredstva i ostvare.
U bogatoj, 83-godišnjoj povijesti, vatrogasno Društvo u Kraljevoj Velikoj bilo je jako,
radišno, s puno članova… I danas ih ima čak

178, od čega 140 s pravom glasa, no mnogi
su neaktivni. Sve te probleme u Društvu žele
riješiti što prije. Zato su kroz izvanredne izbore vidjeli izlaz iz te situacije. Jednoglasno
su izglasali predložene promjene. Tako je
Zvonko Andrilović izabran za predsjednika, Zoran Mužić, za dopredsjednika, Jurica
Stipčević za zapovjednika, a Denis Kovačević
za njegovog zamjenika, te Danijel Ribarić za
tajnika i Danijel Gostrec za blagajnika Društva.
Novi Upravni odbor DVD Kraljeva Velika
broji i dalje 11 članova, a izabrani su, uz gore
spomenute čelnike, još i: Dragan Milovac,
Luka Kovačević, Siniša Varga, Vlado Mašunjac
i Marina Grgić. U Nadzorni odbor izabrani su:
Igor Softa, Marijan Kostelac i Željko Cicnjak.
Predstavnici u Skupštini Vatrogasne zajednice
općine Lipovljani bit će: Zvonko Andrilović,
Zoran Mužić, Jurica Stipčević i Danijel Ribarić.
Na kraju izvanredne vatrogasne izborne
Skupštine u Kraljevoj Velikoj usvojen je Program rada za 2015., financijski plan i prijedlog
novog Statuta Društva koji se mora uskladiti s
novim Zakonom o udrugama građana.
Na Skupštini su pročitani i članovi koji trebaju dobiti vatrogasne Spomenice, no kako
obilježja nisu stigla, bit će naknadno uručena.
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VIŠE OD 3.000 RADNIH SATI PROVELI NA POPLAVAMA I POŽARU U 2014.G.

Kao vjerojatno nikad u svojoj 83-godišnjoj
povijesti, članovi DVD-a Piljenice, tijekom 2014.
godine, gotovo cijelu godinu borili su se s
poplavama i prijetećim visokim vodama, a imali su i jedan veliki požar u selu, kojeg su uspjeli
ugasiti i spasiti dio materijalnih dobara jednog
svojeg člana i sumještanina. Tijekom prošle godine evidentirano je preko 3.000 dobrovoljnih
radnih sati na intervencijama i dežurstvima, i
tek u razdobljima kad nije bilo borbe s elementarnim nepogodama, radilo se na redovnim
aktivnostima vatrogasnog društva.
S takvim, vrijednim i uvažavajućim
rezultatima dobrovoljnog rada, članovi
DVD-a Piljenice održali su redovnu godišnju
Skupštinu, u nedjelju, 1. ožujka. Skupštinu je
vodio Dejan Brebrić, predsjednik Društva, a
na njoj je bilo prisutno 26 od 39 punoljetnih
članova i 15 pripadnika djece i vatrogasne
mladeži. Osim vrijednih rezultata u radu
DVD-a Piljenice u prošloj godini, u izvješću

je naglašen najveći problem, a to su dezinformacije i plašenje stanovništva Piljenica s
opasnostima vodene stihije, pucanjem nasipa
i brane na obližnjem jezeru. To je bio dodatni
pritisak na vatrogasce, ali i na sve stanovnike
Piljenica, koji inače žive miran život uz rijeku
Pakru, u svom izvješću o radu u 2014. godini
– naglasio je Dejan Brebrić.
Izvješće zapovjedništva DVD-a Piljenice
podnio je Goran Pavlović, a financijsko izvješće
blagajnica Zrinka Krpes Rožić. Zapovjednik je
pobrojao sve intervencije i dežurstva koje su
obavili članovi DVD-a Piljenice, a financijsko
izvješće je pokazalo da su preko žiro-računa
vatrogasci ostvarili ukupni prihod od 18.850
kuna, a da im je rashod bio 16.442 kuna.
Preko blagajne su ostvarili 10.086 kuna, a
za potrebe rada utrošili 8.152 kuna. Ostatak
sredstava prebacili su za rad u ovoj godini u
kojoj očekuju ukupni prihod od 30.000 kuna.
Članovi Društva jednoglasno i bez rasprave
usvojili su podnijeta izvješća i Plan rada za ovu
godinu, kao i izmjene Statut DVD-a Piljenice, u
skladu s donesenim zakonskim promjenama.
Iako su uložili puno sati dobrovoljnog rada,
nitko od članova Društva nije odlikovan, već
su samo podijeljene vatrogasne spomenice za
10, 20 i 40 godina rada u vatrogastvu.

Vatrogasnu spomenicu za 10 godina rada
u vatrogastvu nosit će: Dario Ćaćić, Manuela
Kvaternik, Mario Bastalić i Lucija Kralj. Spomenicu za 20 godina nosit će: Robert Rožić,
Ivan Iđojtić, Marijan Lenička, Ivana Iđojtić i
Goran Pavlović. Za 40 godina rada u vatrogastvu spomenicu će nositi: Zlatko Pavlović,
Drago Vidmarović, Stjepan Petters, Milan
Kvaternik i Zlatko Vidmarović. Priznanja su
im uručili Goran Pavlović, zapovjednik DVD-a
Piljenice, Zoran Mužić, izaslanik VZO Lipovljani i Zlatko Pješ, zapovjednik VZO Lipovljani.
Za radove na vatrogasne teme priznanja
su dobili i najmlađi članovi DVD-a Piljenica,
učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole.
Na danom doprinosu u spašavanju imovine građana i velikom broju dobrovoljnih
radnih sati čestito im je Damir Kvaternik,
u ime Maria Ribara, općinskog načelnika
općine Lipovljani, te brojni gosti: Zlatko Pješ,
Zoran Mužić, Boris Tremski, Udruga žena Mlinarice, učiteljica Lidija Popović i predstavnici
DVD-a Popovača, Ilova, Zbjegovača, Lipovljani, Krivaj, Kozarice, Stara i Nova Subocka.
Nabava potrebne osobne opreme za svakog
vatrogasca, te zanavljanje opreme za intervencije bit će glavni cilj rada DVD-a Piljenice
u ovoj godini.

NA MALONOGOMETNOM TURNIRU NASTUPILI I NAJMLAĐI NOGOMETAŠI

Na završnom danu zimskog malonogometnog turnira ‘Lipovljani 2015.’ u
revijalnim utakmicama nastupili su i najmlađi
nogometaši. Dvije utakmice odigrali su limaći
i mlađi pioniri, a nastupili su mladi nogometaši
iz Lipovljana i Rajića. Iako rezultat nije bio
važan, spomenimo kako je u kategoriji limaća

ekipu ‘Slavonca’ pobijedila ekipa ‘Sokola’ iz
Rajića, s 1:0. U drugoj utakmici mlađi pioniri
‘Slavonca’ pobijedili su ekipu ‘Sokola’ 2:0, pa
je susret najmlađih ekipa ova dva nogometna
kluba završio – neriješeno, s po jednom pobjedom za svaki klub. Za nekoliko godina neki
će od ovih nogometnih klinaca, zasigurno, zaigrati na budućim malonogometnim turnirima
za svoje ekipe.
Kategorija LIMAĆI: NK Slavonac–NK Sokol, Raić-0:1
Za ekipu ‘Slavonca’ igrali su: Darijan Bem, Matija Dujić, Sebastijan Liščinski, Marko Babić, Luka
Puljić, Matija Totth, Luka Matešković, Borna Ovad
i Mihael Totth. Trener ekipe je Neven Vitković. Za
ekipu ‘Sokola’ igrali su: Nikola Frkat, Daid Gugić,
Jakov Jauk, Ivano Križanić, Matej Čavlović, Vlatko

Divković, Gabrijel Kovačević, Marko Matić i Josip
Polić. Trener ekipe je Damir Blažeković
Kategorija MLAĐI PIONIRI: NK Slavonac–NK
Sokol, Raić-2:0
Za ekipu ‘Slavonca’ igrali su: Srećko
Pavić, Petar Pavlović, Antonio Dudaš, Marko
Vitković, Matija Puljić, Siniša Artić, Antonio
Lovrić, Mihael Babić i Mihael Tunjić. Voditelj
ekipe je Franjo Rodić. Za ekipu ‘Sokola’igrali
su: Josip Cepika, Ivan Mijadžiković, Kiki
Mijadžiković, Domagoj Grbić, Marko Matić,
Matej Puljić i David Grbić. Voditelj ekipe je
Damir Blažeković
Nogomet najmlađih nogometaša pratili su roditelji i igrači iz njihovih ekipa. Svi su
dobili veliku pohvalu za zalaganje na terenu.

MININOGOMETNA REPREZENTACIJA HRVATSKE GOSTOVALA U LIPOVLJANIMA

Završni dan zimskog malonogometnog turnira ‘Lipovljani 2015.’ ponudio je niz
zanimljivih sadržaja, prije svega finalnih
utakmica, a onda i gostovanje Mininogometne reprezentacije Hrvatske. Bila je to
prilika da gledatelji i ljubitelji malog nogometa uživo pogledaju igranje hrvatskih
reprezentativaca u mini nogometu, ali i da
se igrači lipovljanskog turnira ogledaju u
igri s njima.
ŠNK Slavonac Lipovljani i Organizacijski
odbor malonogometnog turnira ‘Lipovljani
2015.’ organizirali su prijateljsku malonogometnu utakmicu koja je doprinijela dobroj
atmosferi i atraktivnosti finalnog dana 22.
zimskog malonogometnog turnira. Utakmica između Mininogometne reprezentacije
Hrvatske i Reprezentacije malonogometnog
turnira ‘Lipovljani 2015.’ bila je lijep sportski
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susret s dobrim nogometom, dobrim nogometnim potezima i lijepim golovima, na
zadovoljstvo gledatelja.
Iako je gotovo cijelo prvo poluvrijeme
rezultat bio 0:0, na kraju je pobjeda pripala
Mininogometnoj reprezentaciji Hrvatske s
4:1. Iako nisu bili kompletni, prikazali su dopadljiv nogomet, a domaći igrači također su
pokazali borbenost i dobru igru, bez obzira
na konačni nepovoljan rezultat za njih. I
ova revijalna utakmica jedan je od dokaza
da se na lipovljanskom malonogometnom
turniru kroz 6 dana igra dobar i zanimljiv nogomet. Kako bi zahvalili za dolazak,
Ivica Maletić, predstavnik ŠNK ‘Slavonac’ i
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, su
pred početak utakmice čelnicima Mininogometne reprezentacije Tvrtku Močibobu,
kapetanu i Bruni Alpezu, predsjedniku

Hrvatskog mininogometnog saveza uručili
prigodne darove. Oni su njima uzvratili
natjecateljskom majicom reprezentacije.
Za Mininogometnu reprezentaciju
Hrvatske igrali su: Nikola Hranić, Danijel
Knežević, Dominik Išaretović, Hrvoje
Šimunović, Zoran Lukavečki, Bruno Piskać,
Tvrtko Močibob i Božidar Kramarić. Kapetan, koji je igrao oproštajnu utakmicu,
bio je Tvrtko Močibob, a s ekipom je bio
i Bruno Alpeza, predsjednik Hrvatskog
mininogometnog saveza.
Za Reprezentaciju malonogometnog
turnira ‘Lipovljani 2015.’igrali su: Tomislav
Ilinić, Hrvoje Švarčan, Karlo Čop, Ignacije
Rodić, Robert Radić, Đani Miško, Hrvoje
Gelo, Domagoj Gelo, Domagoj Batković,
Vedran Kristić, Dino Tesar, Mario Brlečić,
Marko Filipović i Mario Milašinović.
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PUNO PROBLEMA U RADU NOGOMETNOG KLUBA ‘CROATIA’ IZ KRIVAJA
Puno je problema bilo u prošloj godini, u
radu Nogometnog kluba ‘Croatia’ iz Krivaja, no
uprava na čelu s Oliverom Oračićem, predsjednikom kluba, trudila se, riješiti ih kako bi klub
opstao i u ovim teškim vremenima. Najteži
problem bio je oko nogometnog igrališta,
no čini se, riješen je, pa bi i sportski rezultati
trebali biti bolji u ovoj godini. Ti optimistički
tonovi mogli su se čuti na godišnjoj Skupštini
‘Croatie’, održanoj u subotu, 21. veljače u
krivajskom Društvenom domu.
Izvješće o radu NK ‘Croatie’ podnio je Oliver
Oračić, a u njemu se je prisjetio prošle, 2014.
godine, u kojoj je klub prošlu sezonu završio
na 4. mjestu, s 8 pobjeda, 2 neriješena rezultata i 6 poraza. No tada su, zbog neriješenih
imovinskih odnosa sa zemljištem, na kom se
nalazi nogometno igralište, i zabrane igranja,
došli problemi gdje i kako odigrati utakmice,
gdje igrati i organizirati memorijalni turnir?
U suradnji s mjesnim odborom Krivaj, Krivajskom udrugom mladih i udrugom ‘Čuvari
baštine’ organizirano je Rokovo i Memorijalni
turnir ‘Goran Matešić’ u trajanju od 3 dana.
– Sezonu 2014./2015. započinjemo igrati
na igralištu NK ‘Slavonac’ u Lipovljanima. No,

ne možemo se baš pohvaliti s rezultatima,
zbog lošeg odaziva igrača. Kraj polusezone
završavamo na 8. mjestu, od 9 klubova u ligi, s
čime nisu zadovoljni ni uprava, ni igrači – naglasio je u izvješću Oliver Oračić.
Za rad kluba u prošloj godini imali su
31.925 kuna, od čega je, za redovni rad, iz
općinskog Proračuna dobiveno 24.000 kuna.

Tijekom godine potrošili su 29.355 kuna, a
financijsko izvješće pripremio je blagajnik
kluba Danijel Kostadinović.
Izvješća o radu i financiranju kluba, članovi
Skupštine su prihvatili i podržali Plan rada i financijskog poslovanju za 2015. godinu. Osim
boljih sportskih rezultata očekuju i rješenje
najvećeg problema oko nogometnog igrališta.
– Nakon više sastanaka, i puno volje, da se

klub ‘Croatia’ ipak održi i zadrži u natjecanju,
postignut je dogovor oko igrališta. Moramo
se puno zahvaliti Mariu Ribaru, načelniku
općine Lipovljani i Željku Zoriću, vlasniku
zemljišta, koji nam je ipak ustupio svoje
zemljište na korištenje. Tako ćemo u skoro vrijeme, čim nam to vremenske prilike dozvole,
početi raditi na uređenju igrališta, s ciljem da
se što prije vratimo na svoj teren. Vjerujemo
da će to biti do Rokova i našeg memorijalnog
turnira – na kraju Skupštine optimističan je
bio predsjednik NK ‘Croatie’.
Želju za uspješno rješavanje problema,
na Skupštini je izrazio, i Zlatko Šepović, predsjednik Nogometnog središta Novska, i Ivan
Magdić, dopredsjednik Općinskog vijeća
općine Lipovljani, koji je uspješniji rad u ovoj
godini zaželio i u ime Maria Ribara, načelnika
općine Lipovljani. On nije bio u mogućnosti
prisustvovati Skupštini, no pružio je puna
podršku opstojnosti kluba i uređenju igrališta.
Bolju novu polusezonu i bijeg s začelja
tablice obećao je predsjednik kluba, najavivši
par pojačanja u momčadi ‘Croatie’, kako bi se
tradicija nogometnog kluba u Krivaju nesmetano i uspješno nastavila u 2015. godini.

JEDNA OD NAJUSPJEŠNIJIH GODINA NOGOMETAŠA ‘STAROG GRADA’

Prošla godina bila je jedna od najuspješnijih
natjecateljskih godina za ekipe Nogometnog
kluba ‘Stari Grada’ iz Kraljeve Velike. Seniorska momčad uspjela je zadržati ostanak u 2.
županijskoj nogometnoj ligi, a ostale tri ekipe
pokazale su odlične rezultate u svojim ligama,
pa je NK ‘Stari Grad’ ponos Kraljeve Velike,
koji u svojim redovima okuplja gotovo 100
nogometaša u raznim dobnim kategorijama.
Sve to moglo se čuti na redovnoj godišnjoj
Skupštini, u subotu, 21. veljače, u izvješću o radu
NK ‘Starog Grada’, koji je podnio Robert Mladić,
predsjednik ovog nogometnog kluba. Osim

odličnih sportskih rezultata, zbog financijske
štednje, članovi ‘Starog Grada’ velik broj sati
radili su na održavanju i uređenju igrališta,
uređenju klupskih prostorija, te uređenju i
popravcima nakon 4 prošlogodišnje poplave
u Kraljevoj Velikoj, u kojima su znatne štete
pričinjene i na nogometnom terenu, odnosno kompletnom sportskom parku na Urijama
u Kraljevoj Velikoj.
Na godišnjoj Skupštini prihvaćena su
izvješća o radu u 2014. godini, financijskom
poslovanju i sportskim rezultatima. Osim
dobrih rezultata u 2. ŽNL-u, tu je i povijesna
pobjeda seniorske ekipe u kup natjecanju,
kada su u Novskoj, na jedanaesterce sa 12:11
pobijedili, i iz daljeg natjecanja izbacili NK
‘Libertas’, ekipu 3. lige. Posebno su ponosni i
na osvajanje svojeg, memorijalnog turnira za
poginule branitelje.
U ovoj godini žele nastaviti uspješno
natjecanje u 2. ŽNL sa 4 ekipe: seniorskoj,
pionirskoj, juniorskoj i veteranskoj. Za to
planiraju troškove u iznosu od 48.900 kuna.
Osim natjecanja obilježit će sredinom lipnja

‘Antunovo u Kraljevoj Velikoj’, te održati
memorijalni nogometni turnir. Tijekom godine žele nastaviti i uređenje cijelog sportskog
kompleksa postavljanjem zabavnog parka za
najmlađu djecu.
Na dobrom radu kluba i odličnim rezultatima, u prošloj godini, čestitali su im gosti:
Zlatko Šepović, predsjednik NS Novska, Mirko
Ledić, predsjednik NS Kutina, predstavnici
susjednih klubova, povjerenik mjesnog
odbora Zvonko Andrilovići Davor Ivić, predsjednik NS SMŽ.
Čestitke na ostvarenim sportskim, ali i
ostalim rezultatima u radu kluba, te podršku
u daljem radu uputio je i Marinsko Sabadoš,
vijećnik Općinskog vijeća Lipovljani, koji je
čestitke i zahvalu uputio i u ime Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani, koji nije bio
prisutan ovogodišnjoj Skupštini.
Zbog ostvarenih rezultata, Zvonko
Andrilović, povjerenik mjesnog odbora
Kraljeve Velike, založio se za rješavanje problema prijevoza igrača na utakmice, posebno
juniorskih i pionirskih ekipa.

EKIPE ‘SPEKTAR PROJEKT LUPYA’ IZ LIPOVLJANA I ‘TRAMONTANA’ IZ KUTINEPOBJEDNICE SU TURNIRA ‘LIPOVLJANI 2015.’
Ekipa ‘Spektar projekt Lupya’ iz Lipovljana,
među seniorskim ekipama i ekipa ‘Tamontana’ iz Kutine, među veteranskim ekipama
– pobjednici su ovogodišnjeg zimskog malonogometnog turnira u Lipovljanima. Finalnim
utakmicama, u nedjelju, 25. siječnja završio je
malonogometni turnir na kom je sudjelovalo
26 seniorskih ekipa i 11 veteranskih ekipa.
U finalu veteranskih ekipa, koje se igralo
između ‘Tramontane’ iz Kutine i ‘Pizzerie Palermo’ iz Garešnice, bolja je bila ekipa iz Kutine
koja je pobijedila tijesnim, ali zasluženim,

rezultatom 2:1.
U finalu seniorskog dijela turnira igrale
su ekipe ‘Spektar projekt Lupya’ iz Lipovljana i ekipa ‘ZM promet’ iz Stare Subocke. Od
prve minute, kad su postigli prvi gol, igrači
domaće ekipe ‘Spektar projekt Luya’ dominirali su utakmicom koja je na kraju završila
vrlo uvjerljivih 7:1 za domaću ‘Spektar projekt
Lupya’ ekipu.
Finalne utakmice:
veterani:
TRAMONTANA – PIZZERIA PALERMO
2:1

seniori:
SPEKTAR PROJEKT LUPYA – ZM PROEMT

7:1
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Program povodom Dana Općine Lipovljani, Dana župe, Dana škole
i Dana Josipa Kozarca u Lipovljanima
13. ožujak 2015.

Dani Josipa Kozarca u Lipovljanima
11.00 sati - Znanstveno stručni skup „Molitvenici u hrvatskoj
književnosti“ (Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani)

14. ožujak 2015.
18.00 sati - Izložba fotografija „Šuma okom šumara“,
uz pratnju tamburaške skupine KUD-a Lipa Lipovljani
(Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani)

15. ožujak 2015.
12.00 sati - Kuhanje i podjela fiša (park)
17.00 sati – Književna večer posvećena Tarasu Ševčenku
(Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani)
18.00 sati – Izložba „Biser dnipropetrovske regije“
(„Petrykivka dyvotsvit“), uz potporu Veleposlanstva
Ukrajine u RH, u koordinaciji Muzeja Moslavine Kutina
(Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani-kat)
19.00 sati - Zajednički kulturno-umjetnički program
(društveni dom u Lipovljanima)

16. ožujak 2015.
18.00 sati - Duhovna priprema (Crkva sv. Josipa)

17. ožujka 2015.

Obilježavanje Dana OŠ Josipa Kozarca
08.45-10.00 sati - Izložba i radionice-Putovanje kroz
nastavne predmete (školska dvorana)

10.00 sati - Svečani program i dodjela nagrada učenicima
Zabavni program: Putovanje kroz nastavne
predmete (školska dvorana)
12.00-13.15 sati – 2. SUSRET ŠKOLA JOSIPA KOZARCA
(društveni dom Lipovljani)
18.00 sati - Duhovna priprema (Crkva sv. Josipa)

18. ožujak 2015.
18.00 sati-Duhovna priprema (Crkva sv. Josipa)
19.00 sati-Promocija knjige „Lipovljanske lutalice“, uz
pratnju MPZ „Lira“ i skupine „Blue eyes“
- Izložba slika likovnih amatera Matice hrvatske Ogranak
Lipovljani (Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani)

19. ožujak 2015.
Josipovo - Dan župe i Dan Općine Lipovljani
11.00 sati-Sveta misa u crkvi sv. Josipa u Lipovljanima
15.30 sati-Polaganje vijenaca na mjesnom groblju u
Lipovljanima
16.30 sati-Sveta misa u crkvi sv. Josipa u Lipovljanima
18.00 sati-Svečano otvorenje Narodne knjižnice i čitaonice
Lipovljani
19.00 sati-Svečana sjednica povodom obilježavanja Dana
Općine Lipovljani (dvorana društvenog doma Lipovljani)
Izložbe postavljene u Narodnoj knjižnici i čitaonici Lipovljani
bit će otvorene od 16. do 20. ožujka 2015. godine od 10.00 do
15.00 sati.

ČESTITKA NAČELNIKA POVODOM JOSIPOVA, DANA ŽUPE I DANA OPĆINE LIPOVLJANI
Poštovani mještani Općine Lipovljani, dana 19. ožujka slavimo Dan Općine Lipovljani u slavu njezina
zaštitnika sv. Josipa.
Općina Lipovljani je naša općina u kojoj izgrađujemo model za daljnje napredovanje i daljnji razvoj, te
stvaramo uvijete za očuvanje svih vrijednosti kojima se s ponosom možemo predstaviti, kako u povijesnoj, tako
u kulturnoj, turističkoj, gospodarskoj ili bilo kojoj drugoj sferi društvenog života i djelovanja. Želim da imamo i
dalje zajedničkog elana u postizanju što boljih rezultata u podizanju kvalitete života i na taj način osiguramo
bolju budućnost Općine u svim njezinim segmentima.
Poštovane sumještanke i sumještani, u ime Općine Lipovljani, općinskog Vijeća, svih zaposlenika i djelatnika
općinskog Jedinstvenog upravnog odijela, u svoje osobno ime, od srca upućujem najiskrenije čestitke povodom
blagdana sv. Josipa, Dana župe i Dana Općine Lipovljani.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mario Ribar

