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IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE LIPOVLJANI ZA
RAZDOBLJE 01.07.2015.-31.12.2015. GODINE
Prema Statutu Općine Lipovljani, a u skladu s novim zakonskim obvezama,
Načelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izviješće o
svom radu. U tekućem mandatu ovo je peto polugodišnje izvješće koje se daje
općinskom vijeću na znanje. Ovo izvješće se odnosi na razdoblje 01.07.2015. –
31.12.2015. godine, kako slijedi:

I.

UVODNI DIO

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da
općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge
općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire
njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice
lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i
rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene
statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Lipovljani, u okviru svog
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu
povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao
izvršavanje općih akata općinskog vijeća, izvršavao planove u realizaciji projekata,
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i
rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao
djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u
skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.

Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim
sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz
aktivnosti načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

II.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

I u ovom izvještajnom razdoblju nastavio sam sa realizacijom izbornog
programa. U izvještajnom razdoblju održano je niz sastanaka na kojima su razmatrani
prijedlozi i donijeti zaključci kojima su rješavana pitanja iz nadležnosti općinskog
načelnika. Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi
akata, izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2015. godinu, prijedlozi
izmjena i nadopuna proračuna za 2015. godinu, ali i prijedlog proračuna za 2016.
godinu, te nacrt proračuna za 2017. i 2018. godinu, te niz prijedloga iz područja;
gospodarstva, komunalnih djelatnosti, djelatnosti trgovačkih društava i ustanova
kojima je općina vlasnik (Lip Kom d.o.o, Lipkom Servisi d.o.o., Dječji vrtić Iskrica,
Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani) i ostalog.
Nastavio sam održavati sastanke sa mjesnim odborima, gospodarstvenicima,
udrugama i stanovništvom, koje i dalje primam svakodnevno i koje mi se u izvještajnom
razdoblju nastavilo obraćati radi rješenja svojih problema, od komunalnih, prostornih
do socijalni, kulturnih sportskih i ostalih. I dalje se kontinuirano održavaju sastanci sa
županijom i čelnicima Sisačko moslavačke županije (SMŽ), Županijske uprave za
ceste Sisačko moslavačke županije, Hrvatskim autocestama, predstavnicima
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Hrvatskim vodama,
Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u svezi daljnje
podrške našim projektima.
Prisustvovao sam svečanim sjednicama Općinskih vijeća, sjednicama Upravnih
odbora Lokalne akcijske grupe Moslavina, čiji je općina član, kao i koordinacijama i
susretima sa čelnicima susjednih gradova i općina naše Županije. U posjet našoj općini
u nekoliko navrata su dolazili brojni visoki državni i regionalni dužnosnici. Posjet visokih
dužnosnika našoj Općini dokaz su uspješne politike koja se i dalje provodi u općini, tim
više što smo prepoznati kao perspektivna općina u pogledu gospodarskog, turističkog
razvoja, kulturnog i sportskog razvoja.
U području obrazovanja i društvenih djelatnosti izvršeno je slijedeće :
U programu školstva nastojalo se doprinijeti što kvalitetnijem osnovno školskom
obrazovanju te omogućiti programe iznad pedagoškog standarda.
Tako je u osnovnoj školi nastavljeno realiziranje dodatnih programa u pogledu
obrazovanja kao što je međunarodni projekt Eko škole koja je kroz sufinanciranje
podržana od strane Općine. Također su osigurana sredstva za nagrade najboljih
učenika u osnovnoj školi, kao i učenika koji su postigli zapažene rezultate na raznim

natjecanjima. I u ovoj se godini sufinanciraju i prijevozne karte za učenike srednjih
škola.
Program zadovoljavanja javnih potreba u kulturi bio je također vrlo opsežan i
sadržajan. Podupirana su i organizirana kulturna događanja naših brojnih kulturnih
udruga. Nastavljeno je daljnje ulaganje u nabavu novog knjižnog fonda naše knjižnice.
Krajem mjeseca kolovoza organizirana je manifestacija „Lipovljanski susreti“, šesta po
redu. Zemlja partner Lipovljanskih susreta 2015 je bila Republika Češka, čime je
nastavljena ideja o zemlji partneru koja je započeta prošle godine s Republikom
Slovačkom. Manifestacija je, kroz tri dana koliko je trajala, privukla oko 10.000
posjetitelja što je osobito priznanje kvaliteti rada, prije svega svih članova
organizacijskog odbora Lipovljanskih susreta, brojnih volontera koji se okupljaju i
sudjeluju u realizaciji operativnih zadataka, kao i same Općine Lipovljani.
Nastavkom i financijskom podrškom u provođenju programa javnih potreba u sportu
osiguravaju se djeci, mladima i ostalim stanovnicima Općine preduvjeti za bavljenje
tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i poticanje i promicanje
sporta kao zdravog načina života. Tako se podupire rad sportskih klubova i drugih
sportskih institucija kroz sufinanciranje njihovog redovnog rada.
U području socijalne skrbi i zdravstva učinjeno je slijedeće:
Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju kroz
sufinanciranje djelatnosti logopeda, zatim programom pomoći koji obuhvaća
sufinanciranje prehrane učenika osnovne škole slabijeg imovinskog stanja, pravo na
stalnu pomoć teško bolesnim i nemoćnim osobama, pravo na jednokratnu pomoć
rodiljama, koje se od početka 2015. godine isplaćuje u povećanom iznosu, tako da
jednokratna pomoć za rodilje za prvo i drugo dijete iznosi 1.000,00 kn, a za treće i
svako drugo dijete 2.000,00 kuna. Donošenjem nove Odluke o socijalnoj skrbi uvedena
je mjesečna pomoć za osobe koje od Centra za socijalnu skrb primaju minimalnu
zajamčenu naknadu. Programom potreba predviđeno je i pravo na pomoć pogrebnih
troškova osoba bez bližih srodnika i ostalo.
Vatrogastvo:
Redovno je financiran rad Vatrogasne zajednice općine Lipovljani prema Zakonu o
vatrogastvu, kojim se osigurava kvalitetnije izvršavanje ovoga programa na području
naše općine.
Gospodarstvo i poljoprivreda:
Na području gospodarstva, nastavlja se projekt subvencioniranja kamatnih stopa za
poduzetničke kredite, te sam zahtjeve za ovu liniju potpore osobno pratio na
sastancima povjerenstva za poduzetničke kredite u Sisku čiji sam povremeni član po
funkciji općinskog načelnika. Što se tiče subvencijskog djela, Općina je u 2015.godini
nastavila program subvencije novog zapošljavanja i samozapošljavanja za
nezaposlene osobe s područja općine i poduzetnike s područja naše općine. Za svako
novo radno mjesto, ovisno o sistematizaciji i stručnoj spremi, općina je osigurala u
svome programu bespovratna sredstva od 3.500 do 7.500 kuna. U program se uključilo
nekoliko poduzetnika s područja naše općine. Na području poljoprivrede nastavljeno
sa sufinanciranjem polica osiguranja usjeva lokalnih poljoprivrednika, kao i
sufinanciranje osjemenjivanja goveda i krmača, subvencioniranjem pčelarstva na

području općine. Isto tako, u izvještajnom razdoblju donesen je program kojim se
sufinanciraju troškovi edukacije o održivoj uporabi pesticida, koja je u veljači i održana
u Lipovljanima.
Imovinsko pravni poslovi:
Od imovinsko pravnih poslova napominjem da je i nadalje stavljen naglasak na
rješavanju istih u poduzetničkoj zoni Blatnjača i Hatnjak. Proces je dugotrajan i u
mnogočemu u procesu rješavanja imovinsko pravnih problema u ovim zonama ne
ovisimo sami, već ovisimo i o DORH-u, kao i o Ministarstvu pravosuđa RH, posebno u
problematici rješavanja problema u zoni Blatnjača, a vezano na proces povrata
zemljišta.
Započeto je ustrojavanje registra nekretnina koje su u vlasništvu Općine Lipovljani, te
je pokrenuto niz postupaka upisa prava vlasništva na Općinu Lipovljani kao pravnog
slijednika.
Investicije:
U sustavu komunalne infrastrukture Općine Lipovljani u tijeku su sljedeći
projekti:
- Krajem godine realizirana je izgradnja sekundarnih kanala glavnog kolektora
Ko2 u Lipovljanima. Radi se o zahvatu koji obuhvaća izgradnju kanalizacije u
centru Lipovljana (ulice A. Starčevića, od GKT Crkve sv. Ane, do križanja
Kolodvorske i Radićeve ulice), te ulice sv. Barbare u donjem djelu Lipovljana.
Također je vrlo važno naglasiti za realizaciju ovoga projekta, da je ovo prvi
projekt koji se financira sredstvima EU, iz programa IPARD, M301.
Predfinanciranje ovog projekta je osigurano iz sredstava kredita, vrijednost ovog
projekta je 864.000 kuna, a radi se o izgradnji oko 1,5 km kanalizacijske mreže.
- Održano je niz sastanaka u Hrvatskim vodama oko nastavka ulaganja u sustav
odvodnje u Općini Lipovljani. Tako su otvorene teme oko završetka kolektora
Ko3 u Lipovljanima ( započetog 2012.godine, koji obuhvaća ulice B. Radića, dio
Starčevićeve ulice, Zagrebačku i ulicu J.Kozarca u Lipovljanima), te
projektiranje novih sustava odvodnje za ostala mjesta u općini Lipovljani, kao i
za projektiranje pročistača otpadnih voda. Dio ovih tema i projekata ušlo je u
kasnije predložene i usvojene planove Hrvatskih voda za 2015.godinu.
- Krajem srpnja realiziran je projekt uređenja i rekonstrukcije ulice A.Starčevića u
Lipovljanim, koji se financirao iz sredstava Općine Lipovljani i Županijske uprave
za ceste SMŽ,
- Nakon provedenog postupaka javne nabave za projekt mrtvačnice u
Piljenicama, u srpnju su započeli radovi, ukupne vrijednosti 675.000,00 kuna.
- U listopadu je započeta izgradnja reciklažnog dvorišta, projekt je sufinanciran
od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (80%), ukupne
vrijednosti 1.800.000,00 kn

U sustavu poduzetničke infrastrukture u izvještajnom razdoblju, učinjeno je
sljedeće:
-

Nakon dobivene građevinske dozvole za projekt čvora Lipovljani na autocesti
A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, te rješavanja imovinskopravnih poslova, procesa
izvlaštenja određenih čestica na trasi samoga čvorišta, započet je postupak
nabave radova i nadzora za projekt. Krajem prosinca potpisan je ugovor s
izvođačima radova i nadzorom, te se početkom 2016. godine kreće s radovima
na čvoru Lipovljani.

U području komunalnog gospodarstva
Organizirano je i praćeno obavljanje komunalnih djelatnosti:

III.

-

opskrbu pitkom vodom

-

održavanje čistoće

-

održavanje javnih površina

-

održavanje nerazvrstanih cesta

-

zimska služba

-

obavljanje dimnjačarskih usluga

-

stanje javne rasvjete

-

uređenje groblja

ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lipovljani za razdoblje
od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz
nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela općine Lipovljani, a samim time i
zadovoljavanje potreba građana.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini
Lipovljani, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u
izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati
uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine Lipovljani te
je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova
općine Lipovljani kao jedinice lokalne samouprave u 2015. godini.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mario Ribar, dipl.oec., v.r.

