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IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 
RAZDOBLJE 30.06.2013.-31.12.2013. 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 sedmo polugodišnje izvješće koje se 
daje općinskom vijeću na znanje. Ovo izvješće se odnosi na razdoblje 
30.06.2013. – 31.12.2013. 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, prostornih i urbanističkih planova te drugih 

akata Općinskog vijeća, 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 2013. godinu, 
prijedlozi izmjena i nadopuna proračuna za 2013. godinu, ali i prijedlog proračuna za  
2014. godinu, te nacrt proračuna za 2015. i 2016.godinu, izvješće o radu općinskog 
načelnika za prvo polugodište 2013. godine, te niz prijedloga iz područja, komunalnih 
djelatnosti, poljoprivrede, gospodarstva, kulture, sporta. Investicija i projekata, te 
djelatnosti trgovačkih društava kojima je općina vlasnik ( Lip Kom d.o.o), 
proračunskog korisnika 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, gospodarskih i ostalih. I dalje 
se kontinuirano održavaju sastanci sa županijom i čelnicima Sisačko moslavačke 
županije (SMŽ), Županijske uprave za ceste Sisačko moslavačke županije, a 
održano je i niz sastanaka u Ministarstvu regionalnog razvoja, i fondova Europske 
unije, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, Hrvatskim vodama, u svezi daljnje podrške našim projektima. 

 

Prisustvovao sam svečanim sjednicama Općinskih vijeća, kao i koordinacijama i 
susretima sa čelnicima susjednih gradova i općina naše Županije. Općina Lipovljani 
je i članica LAG-a Moslavina, te su česti i sastanci Upravnog odbora, po pitanju 
provođenja i implementacije (Lokalne razvojne strategije) u kojoj su predloženi i 
mnogobrojni projekti s područja Općine Lipovljani, od komunalnih, socijalnih, do 
gospodarskih i turističkih.  

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, a 
mnogobrojni projekti i provođenje istih je dokaz te perspektive. 

 



 

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. Tako je nastavljeno sufinanciranje rada knjižnice, podružnice Ante Jagar 
Novska,  kao i nabavka novih knjiga za knjižnicu. Podupirana su i organizirana 
kulturna događanja naših brojnih kulturnih udruga, a u izvještajnom razdoblju je 
nastavljeno i sa dovršetkom knjižnice i čitaonice u Lipovljanima, za koju se svake 
godine uspješno osiguravaju sredstva iz Ministarstva kulture RH temeljem aplikacija 
na otvorene javne natječaje unutar Ministarstva kulture.  

U mjesecu kolovozu organizirana je manifestacija „Lipovljanski susreti“. Na 
manifestaciji su prisustvovali  mnogi visoki državni dužnosnici. Manifestacija je 
privukla oko 7.000 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. 
Posebna nam je čast bila ugostiti i Predsjednika Republike Hrvatske, Ivu Josipovića 
na Lipovljanskim susretima 2013. 

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, te sufinanciranje 
korištenja sportske školske dvorane, za pripreme svih naših sportskih udruga u 
zimskom razdoblju.  

 

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, za koji se 
iz općinskog proračuna godišnje izdvaja značajni iznos od gotovo 40 tisuća kuna. I 
dalje se iz proračuna izdvajaju financijska sredstva za stalnu pomoć socijalno 
ugroženim i nemoćnim osobama, te pravo na jednokratnu pomoć rodiljama. 
Osigurana je pomoć i u troškovima stanovanja, 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. Osigurana su i dodatna sredstva za nabavu vatrogasne opreme, kao i 
sredstva za naknadu vatrogascima u slučaju vatrogasnih intervencija, a nabavljeno je 
i navalno vozilo koje je predano DVD-u Piljenice vrijedno oko 200.000 kuna. 

 

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 2013.godini 
uvela 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. Isto tako, u izvještajnom razdoblju 
održano je i nekoliko sastanaka u Agenciji za poljoprivredno zemljište po pitanju 
informacija oko same pripreme zemljišta za javni natječaj. 

 

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. 

 

Investicije: 

 

U programu komunalne izgradnje za izvještajno razdoblje izvršeno je slijedeće : 

U sustavu odvodnje Općine Lipovljani izvršeno je sljedeće:  

- Završena je realizacija izgradnje kolektora Ko1 – faze B u osam Lipovljanskih 
ulica (Sanićeva, Sajmišna, Mihanovićeva, Zvonimirova, Vinkovačka, 
Vukovarska, Slavonska i Požeška ulica), dužine oko  4 km koji je spojen u 
ranije izgrađen kolektor Ko1 Faza-A u Željanskoj ulici izgrađen početkom 
2012.godine. Vrijednost radova je iznosila 2,4 milijuna kuna, a radove 
sufinanciraju Hrvatske vode sa 90% sredstava, dok ostatak od 10% osigurava 
Općina Lipovljani. U prosincu 2013.godine, započela je sanacija trase u gore 
navedenim ulicama, te je završeno asfaltiranje u Sanićevoj i Mihanovićevoj, 
dok je u ulici K.Zvonimira asfaltiran prilaz. U 2014.godini, će se završiti radovi 
asfaltiranja u ostalim ulicama. 

- Nastavljena je realizacija kolektora Ko3 u četiri lipovljanske ulice (Radićevoj, 
Zagrebačkoj, Starčevićevoj, ulici J.Kozarca), ukupne dužine 7,2 km, u sklopu 



kojeg će se izgraditi i značajna dužina tlačnog cjevovoda (Zagrebačka ulica). 
Vrijednost Ugovorenih radova je oko 4,2 milijuna kuna, a radove sufinanciraju 
Hrvatske vode sa 90% sredstava, dok općina Lipovljani financira ostatak 
investicije sa iznosom od 10% sredstava od ukupne investicije. Do sada je 
izvršeno oko 70% radova na navedenoj trasi, a završetak istih očekujemo u 
2014.godini.  

 

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

 

- Nastavljeni su i završeni radovi koji su započeli početkom studenog 2012. 
Godine u Industrijskoj ulici u Lipovljanima vrijedni oko 2,5 milijuna kuna. Bitno 
je i za napomenuti da je ovaj projekt podržan sredstvima Ministarstva 
poduzetništva i obrta (bivšeg MINGORP-a koji smo potpisali temeljem 
odrađene prijave na natječaj koji je bio raspisan još početkom 2011.godine), 
budući nam je ulica u poduzetničkoj zoni, te smo zadovoljili sve potrebne 
kriterije. Projekt je bio podržan u financijskom smislu i od strane MRRFEU 
(Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU) sa 70% sredstava od ukupne 
Ugovorene vrijednosti. 

- Dobivena je dana 20.prosinca 2013. godine građevinska dozvola za projekt 
čvora Lipovljani na autocesti Zagreb-Lipovac, te se započelo sa procesom 
izvlaštenja određenih čestica na trasi samoga čvorišta. Prethodno su izvršena 
sva geo mehanička istraživanja za dovršetak glavnog projekta bitnog za našu 
općinu. Krajem 2013.godine, izgradnja čvora Lipovljani ušla je u plan građenja 
Hrvatskih autocesta, Odlukom Vlade RH. 

 

U sustavu prometne infrastrukture u izvještajnom razdoblju, učinjeno je 
sljedeće: 

 

- U izvještajnom razdoblju dovršena je i prometna rekonstrukcija ulice Braće 
Radić u Lipovljanima vrijedna 1,3 milijuna kuna, od čega nam je Ministarstvo 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo projekt sa 70%, 
dok Općina Lipovljani sa 30%. Vrijednost izvršenih radova je iznosila 
1.300.000 kuna. 

- Započeo je proces projektiranja ulice J.Kozarca u Lipovljanima, te 
nerazvrstanih cesta u Piljenicama 

- Apliciran je projekt ulice A.Starčevića u Lipovljanima prema ŽUC-u SMŽ za 
rekonstrukciju i izgradnju ceste  i nogostupa. Vrijednost radova je procijenjena 
na 2,4 milijuna kuna (neto vrijednosti).  

- Završen je glavni projekt za rekonstrukciju centra u Lipovljanima, kompletno 
prometno rješenje, arhitektonsko i urbanističko rješenje, sa nogostupom, 
parkirališnim mjestima, ugibalištima i kružnim tokom na raskrižju ulica B.Radić 
i Kolodvorska ulica. 

- Dovršena je tehnička dokumentacija za rekonstrukciju nogostupa u 
Kolodvorskoj ulici i ulici sv.Barbare u Lipovljanima 

 



 

 

U sustavu uređenja društvene i kulturne infrastrukture u izvještajnom 
razdoblju, učinjeno je sljedeće: 

 

- U izvještajnom razdoblju realizirana je 4. faza u uređenju Parka u Lipovljanima  

- Po pitanju uređenja društvene i kulturne infrastrukture započeta je 5. faza 
izgradnje knjižnice i čitaonice u centru Lipovljana, financirana sredstvima 
Ministarstva kulture i Općine Lipovljani. 

Projekti koji su završeni iz programa društvene infrastrukture su: 

- Kompletno uređenje do završetka u obnovi društvenog doma u Lipovljanima, 
sa uređenjem vanjske fasade i kompletnom unutrašnjosti, poda i centralnog 
grijanja i hlađenja 

- Kompletno unutarnje i vanjsko uređenje društvenog doma u Krivaju, sa 
grijanjem i hlađenjem 

- U izvještajnom razdoblju aplicirano je niz projekata prema FZOEU (Fondu za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) za projekte rekonstrukcije društvenih 
domova u Krivaju i Lipovljanima. Radi se o projektima iz programa energetske 
učinkovitosti koji obuhvaćaju sanaciju i uređenje fasada na društvenim 
domovima, te ugradnju centralnih grijanja i ugradnju sustava hlađenja u istima. 
Navedeni projekti dosežu vrijednosti, prema projektantskim cijenama i 
iznosima oko 2,4 milijuna kuna. 

 

U sustavu uređenja socijalne  infrastrukture u izvještajnom razdoblju, učinjeno 
je sljedeće: 

 

- Započela je izrada studije izvodljivosti za novi dječji vrtić u Lipovljanima, 
procijenjene vrijednosti na oko 7 milijuna kn-a. Projekt ima svojstva i 
energetske učinkovitosti, a 2011.godine je temeljem idejnog projekta i 
lokacijske dozvole prijavljen tadašnjem Ministarstvu regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnog gospodarstva, sadašnje Ministarstvu regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije, te se nalazi u bazi podataka potencijalnih projekata 
za sufinanciranje njihove realizacije. Projekt se u izvještajnom razdoblju 
pripremao za aplikaciju na strukturne fondove EU. S obzirom da je nositelj svih 
projekata koji se odnose na izgradnju dječjih vrtića s tendencijom financiranja 
njihove izgradnje iz sredstava EU, MZOŠ (Ministarstvo znanosti obrazovanja i 
športa), u 2014.godini, projekt izgradnje novog dječjeg vrtića sa studijom 
izvodljivosti će biti predan u resorno ministarstvo, radi daljnjeg pokretanja 
aktivnosti oko njegove izgradnje.  

 

Rekapitulirano gledajući u programu investicija učinjen je ogroman pomak, jer je u 

drugoj polovici 2013. godine, u izvještajnom razdoblju koje pokriva ovo izvješće o 

radu ulaganje u razne projekte, na području Općine Lipovljani iznosilo oko 11 

milijuna kuna. 



 

U području komunalnog gospodarstva  

Organizirano je i praćeno obavljanje komunalnih djelatnosti:  

- opskrbu pitkom vodom 
- održavanje čistoće 
- održavanje javnih površina 
- izgradnja javne rasvjete (energetski učinkovita javna rasvjeta) 
- održavanje nerazvrstanih cesta 
- zimska služba 
- obavljanje dimnjačarskih usluga  
- stanje javne rasvjete 
- stanje sustava odvodnje oborinskih voda 
- uređenje groblja i izgrade grobnog očevidnika, ozelenjavanje groblja na 

području Općine Lipovljani 
- označavanje imena ulica. 

 

 

 

III. ZAKLJUČAK 

 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lipovljani za 

razdoblje od 30. lipnja do 31. prosinca 2013. 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 2013. godini. 
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