REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 2176/13-01-16-04
Lipovljani, 27. rujna 2016. godine
Na temelju članka 34. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i
28/14) i članka 29. 54. i 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lipovljani
(Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14),
SAZIVAM
21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja će se održati 05. listopada 2016. godine
s početkom u 19,30 sati u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 15.
srpnja 2016. godine,
Aktualni sat,
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2016.
godinu i Polugodišnje izvršenje razvojnih programa za 2016. godinu,
Polugodišnje izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima za
2016. godinu,
Polugodišnje izvršenje financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice u
Lipovljanima za 2016. godinu,
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
(izgradnja Dječjeg vrtića),
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
(rekonstrukcija ulice Josipa Kozarca i nogostupa),
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata
Općine Lipovljani,
Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima
Općine Lipovljani,

Mole se pozvani da se na sjednicu odazovu, a eventualni izostanak da opravdaju na telefon
635 602.
Predsjednica
Anka Doležal v.r.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14),
Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 05. listopada 2016. godine donijelo
je

ODLUKU
O izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani
Članak 1.
U Pravilniku o stipendiranju studenata Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 16/08, 4/10 i
43/11) u članku 4. dodaje se stavak 4. koji glasi:
Općinsko vijeće Odlukom iz stavka 1. članka 4. određuje broj stipendista, mjesečni iznos
stipendije i zvanja za koja se stipendije dodjeljuju.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu drugi dan nakon objave u Službenom vjesniku Općine Lipovljani.
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-02/16-01/01
URBROJ: 2176/13-01-16-01
Lipovljani, 05. listopada 2016. godine
Predsjednica
Anka Doležal

Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani, (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14) i
članka 4. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani, Općinsko vijeće
Općine Lipovljani na sjednici održanoj Listopada 2016. godine donijelo je
ODLUKU
O raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima Općine Lipovljani
Raspisat će se natječaj za dodjelu stipendije sukladno Pravilniku:
1. Dvije stipendija redovnim studentima po socijalnom kriteriju, ukoliko ispunjavaju
uvjetima iz natječaja, a prihod po članu kućanstva im ne prelazi 700,00 kuna mjesečno
(ukupni prihodi se računaju iz prethodne godine). Po ovom kriteriju se ne vrši
bodovanje.
Ukoliko se na natječaj javi više od dva kandidata koji ispunjavaju uvjetima natječaja
prednost imaju studenti sa manjim prihodom po članu kućanstva.
2.

deficitaran kadar za slijedeće fakultete za redovne studente :

- Medicinski fakultet (doktor medicine) jedna stipendija,
- Diplomski studij bibliotekarstva- jedna stipendija,
- Diplomski studij strojarstva- jedna stipendija.
Dvije stipendije ostalih zvanja , sukladno ponudama na natječaj.
Po kriteriju iz točke 2. ove Odluke vršit će se bodovanje sukladno Pravilniku o stipendiranju
studenata Općine Lipovljani.
3.

Odluku o dodijeli stipendija će donijeti Općinsko vijeće Općine Lipovljani, a ugovor o
stipendiranju sa studentima će sklopiti Općinski načelnik.

4. Visina stipendije je 700,00 kuna mjesečno.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-02/16-01/01
URBROJ: 2176/13-01-16-01
Lipovljani, 05. listopada 2016. godine
Predsjednica
Anka Doležal

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani (Službeni
vjesnik, broj: 16/08, 4/10, 43/11), Općinsko vijeće Općine Lipovljani raspisuje
NATJEČAJ
Za dodjelu stipendija studentima na području Općine Lipovljani
Predmet ovoga natječaja je dodjela stipendija studentima s područja Općine Lipovljani
Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendije sukladno Pravilniku i Odluci Općinskog vijeća:
1. Dvije stipendija redovnim studentima po socijalnom kriteriju, ukoliko ispunjavaju
uvjetima iz natječaja, a prihod po članu kućanstva im ne prelazi 700,00 kuna mjesečno
(ukupni prihodi se računaju iz prethodne godine). Po ovom kriteriju se ne vrši
bodovanje.
Ukoliko se na natječaj javi više od jednog kandidata koji ispunjavaju uvjetima natječaja
prednost imaju studenti sa manjim prihodom po članu kućanstva.
2.

deficitaran kadar za slijedeće fakultete za redovne studente :

- Medicinski fakultet (doktor medicine) jedna stipendija,
-Preddiplomski i Diplomski studij bibliotekarstva- jedna stipendija,
- Preddiplomski i diplomski studij strojarstva- jedna stipendija
Dvije stipendije ostalih zvanja.
Po kriteriju iz točke 2. vršit će se bodovanje sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata
Općine Lipovljani.

-

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
da su državljani Republike Hrvatske,
da imaju prebivalište na području Općine Lipovljani najmanje deset godina ,
da stipendiju ne primaju po nekom drugom osnovu,

3. Korisnicima stipendije kojima se stipendija dodijeli na temelju ovoga natječaja pravo
na isplatu stipendije počinje teći u mjesecu nakon potpisivanja ugovora.
Mjesečni iznos stipendije je 700,00 kuna i ne isplaćuje se za mjesece srpanj i kolovoz.
Za akademsku godinu 2016./17. početak isplate stipendije je prvi naredni mjesec nakon
potpisivanja ugovora.

4. Postupak dodjele stipendije, kriteriji za dodjelu stipendije, kao i prava i obveze korisnika
stipendije utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata Općine Lipovljani.
5. Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:
Općina Lipovljani, Jedinstveni upravni odjel, Trg hrvatskih branitelja 3, s naznakom «
za natječaj za dodjelu stipendija studentima». Prijave dostavljene izvan roka neće se
uzimati u razmatranje.
6.
-

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:
životopis,
potvrdu o redovnom upisu na fakultet akademske godine 2016./17.i presliku indeksa,
Potvrdu o prebivalištu iz koje će biti vidljivo da je prebivanje studenta deset godina
na području Općine Lipovljani, (Policijska postaja Novska),
presliku osobne iskaznice,
potvrda o mjesečnim prihodima zaposlenih članova domaćinstva za prethodnu godinu,
potvrda porezne uprave o visini dohotka,
izjavu o zajedničkom domaćinstvu ovjerenu kod javnog bilježnika,
izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o ne primanju stipendije iz drugih izvora,
dokaz o invalidnosti ili smrti roditelja stradalih u domovinskom ratu,
potvrda o postignutim rezultatima (nadareni studenti), Međunarodnih državnih, i
županijskih natjecanja.

7. Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinsko vijeće Općine Lipovljani, a svi sudionici
natječaja bit će obaviješteni o izboru korisnika stipendije u roku od 15
dana od dana donošenja Odluke o izboru.
8.

Za sve dodatne informacije u vezi ovog natječaja zainteresirani se mogu obratiti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani u radnom vremenu od 7,30 do 15,30
sati , na adresi Trg hrvatskih branitelja 3 ili na telefon 676 004, 635 602.
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednica
Anka Doležal

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01/01
URBROJ:2176/13-01-16-01
U Lipovljanima, 05. listopada 2016. godine

Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik Općine Lipovljani
broj:29/09,7/13 i 28 /14) Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj dana 05.
listopada 2016. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
I
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Lipovljani za provedbu ulaganja na području
jedinice lokalne samouprave – Općina Lipovljani za investiciju „ Izgradnja dječjeg vrtića u
Lipovljanima“
II
Ulaganje iz točke I ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, Mjera 07, pod mjera 7.4., tip
operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu“. U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prvom stavku
ove točke, ovom Odlukom ujedno se daje suglasnost Općini Lipovljani na prijavu na
natječaj.
III
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Kratki opis projekta, broj 01/2016, rujan
2016. godine, Izgradnja dječjeg vrtića u Lipovljanima, koji je prilog ove Odluke i čini njezin
sastavni dio.
U dokumentu Kratki opis projekta, broj 01/2016, rujan 2016. godine navedeni su svi podaci
o projektu: naziv projekta, naziv korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost
projekta, kapaciteti za provedbu projekta, financijski kapaciteti korisnika i analiza
troškova, ljudski kapaciteti za provedbu projekta, način održavanja i upravljanja

projektom, doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta te usklađenost projekta za
razvojnom dokumentacijom i Prostornim planom Općine Lipovljani.
IV
Ova suglasnost izdaje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u točki I ove Odluke na
natječaj za Mjeru 07, pod mjeru 7.4., tip operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
V
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom vjesniku Općine
Lipovljani.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Anka Doležal

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01/01
URBROJ: 2176/13-01-16-02
U Lipovljanima, 05. listopada 2016. godine

Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik Općine Lipovljani,
Broj:29/'9, 7/13 i 28714) Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj dana 05.
listopada 2016. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
I
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Lipovljani za provedbu ulaganja na području
jedinice lokalne samouprave – Općina Lipovljani za investiciju „ Rekonstrukcija Ulice
Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima.“
II
Ulaganje iz točke I ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, Mjera 07, pod mjera 7.2., tip
operacije 7.2.2. „Ulaganja građenje nerazvrstanih cesta.“ U svrhu prijave ulaganja na
natječaj naveden u prvom stavku ove točke, ovom Odlukom ujedno se daje suglasnost
Općini Lipovljani na prijavu na natječaj.
III
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Kratki opis projekta, broj 02/2016, rujan
2016. godine, Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima, koji je prilog
ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
U dokumentu Kratki opis projekta, broj 02/2016, rujan 2016. godine navedeni su svi podaci
o projektu: naziv projekta, naziv korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost
projekta, kapaciteti za provedbu projekta, financijski kapaciteti korisnika i analiza
troškova, ljudski kapaciteti za provedbu projekta, način održavanja i upravljanja

projektom, te usklađenost projekta za razvojnom dokumentacijom i Prostornim planom
Općine Lipovljani.
IV
Ova suglasnost izdaje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u točki I ove Odluke na
natječaj za Mjeru 07, pod mjeru 7.2., tip operacije 7.2.2. Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
V
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom vijesniku Općine
Lipovljani.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Anka Doležal

ZAPISNIK
Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani održane 05. listopada 2016. godine u
Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.
Započeto u 19 i 30 sati.
Na sjednici su nazočni vijećnici: gđa. Anka Doležal, g. Zlatko Štavalj, g. Miroslav Horvat, g.
Marinko Sabadoš, g. Ivo Slota, g. Veljko Dalenjak, g. Damir Kvaternik, g. Josip Štavalj, g.
Josip Kozina, gđa. Nada Toš, g. Željko Zorić.
Izostanak je opravdao Ivan Magdić.
Izostanak nije opravdao Mario Romanjek.
Pored vijećnika na sjednici su nazočni: g. Mario Ribar općinski načelnik Općine Lipovljani, g.
Tomislav Lukšić zamjenik općinskog načelnika Općine Lipovljani, g. Damir Smetko novinar,
predstavnica Radio postaje Novska, predstavnici Nezavisne televizije, gđa. Marica Tisaj
ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani, gđa. Marija Duda ravnateljica Dječjeg
vrtića Iskrica, g. Danijel Lenart direktor LIP KOM SERVISA d.o.o. Lipovljani, gđa. Natalija
Rohan privremena pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu, gđa. Anđelka Štelma
računovodstveni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu, gđa. Ljubica Jakopčić referent za
komunalnu naknadu u Jedinstvenom upravnom odjelu, g. Nikola Horvat komunalni redar u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani.
Sjednicom predsjedava predsjednica Općinskog vijeća Općine Lipovljani gđa. Anka Doležal.
Zapisnik vodi Natalija Rohan.
Gđa. Anka Doležal- otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne, konstatira da je na sjednici
nazočno od ukupno 13 vijećnika, 11 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Gđa. Anka Doležal stavlja sljedeći predloženi dnevni red na glasovanje kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 15.
srpnja 2016. godine,
Aktualni sat,
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2016.
godinu i Polugodišnje izvršenje razvojnih programa za 2016. godinu,
Polugodišnje izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima za
2016. godinu,
Polugodišnje izvršenje financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice u
Lipovljanima za 2016. godinu,
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
(izgradnja Dječjeg vrtića),
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
(rekonstrukcija ulice Josipa Kozarca i nogostupa),

8.
9.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata
Općine Lipovljani,
Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima
Općine Lipovljani

Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 11 glasova Za usvaja predloženi dnevni red.
Točka 1.
Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 15. srpnja 2016.
godine
Gđa. Anka Doležal- konstatira da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik sa 20.
sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 15. srpnja 2016. godine pa otvara raspravu:
Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 11 glasova Za usvaja
Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 15. srpnja 2016. godine
Točka 2.
Aktualni sat
G. Miroslav Horvat- postavlja prvo pitanje koje se odnosi na poljske vode, navodi kako kod „
naftaplina“, na križanju Zagrebačke ulice postoji problem kada pada kiša, naime voda curi sa
polja i vjerojatno je šahta zaštopana, te se ta voda nastavlja slijevati niz ulicu, odnosno ne odlazi
u šahtu. Iznosi kako dolaze zimski periodi i učestale kiše te smatra da će biti problema sa
poledicom jer se voda više neće moći sušiti kao u ljetnom periodu godine.
G. Nikola Horvat- odgovara kako se radi o putu u nadležnosti INE, te da će već sutra izaći na
teren i vidjeti dali je možda šahta zaštopana, odnosno dali je u tome problem ili nečemu drugom,
te kada otkrije uzrok izdati će nalog komunalnom poduzeću da riješi problem. Obavijestiti će
G. Miroslava Horvat o uzroku problema.
G. Miroslav Horvat- postavlja drugo pitanje koje se odnosi na šahte od kanalizacije koje su
postavljene u samoj sredini, odnosno dnu jarka. Objašnjava kako budući da je šahta u sredini
jarka, voda ne može proći i mještanima odlazi u vrt. Zanima ga dali će se to sanirat jer ta voda
negdje mora otići.
G. Mario Ribar- objašnjava kako je problem u tome što kolektor Ko3 u Zagrebačkoj ulici još
nije dovršen, sam projekt nije gotov te postoji mogućnost otklanjanja nedostataka. Navodi kako
je možda problem u projektu ili u izvođaču ako nije sukladno projektu napravio dijelove
objekta. Prepušta riječ G. Danijelu Lenart.
G. Danijel Lenart- iznosi kako zna da problema ima, upravo iz razloga što spomenuti kolektor
Ko3 još nije dovršen, i sve će se morati provjeravati, tijekom jeseni će se nedostaci uklanjanjati

kako će se prijavljivati poteškoće. Poziva prisutne da slobodno prijave poteškoće kako bi se svi
eventualni nedostaci uklonili.
G. Damir Kvaternik- postavlja pitanje dali će se nastaviti sa malčiranjem pojasa uz cestu, na
županijskoj cesti Piljenice – Ilova, budući da je očišćen samo dio prema Kraljevoj?
G. Nikola Horvat- odgovara da je prošli mjesec, Županijska uprava za ceste, odobrila čišćenje
bankina, oko 2 tisuće kvadrata, ali i da je napravljeno puno više. Iznosi kako je prvotni plan bio
da se riješi dio Piljenice –Ilova, ali da je izašao na teren sa derutnom službom i ustanovio da
postoji veći problem, dio od nadvožnjaka prema drvenom mostu, te se taj dio prvi očistio.
Građani su sami očistili dio od Piljenica do Ilove, oko 70% toga. Također navodi kako
Županijska uprava za ceste daje naznake da imaju u planu taj dio očistiti do zime.
G. Damir Kvaternik- postavlja drugo pitanje, dali će se prije zime sanirati udarne rupe na
nerazvrstanoj cesti u Piljenicama, na dionici od crkve prema Banovoj Jaruzi.
G. Nikola Horvat- odgovara da je u planu sanacija za 10. mjesec, kako bi se taj problem riješio
prije zime. Kako bi sanacija bila dugotrajnija i kvalitetnija pokušat će sanirati više kvadrata, a
ne samo rupe.
G. Marinko Sabadoš - postavlja jedno pitanje, u Gradinama dolazi do toga da često ljudi nemaju
vode, dolazi do puknuća na dionici Kraljeva Velika – Gradine, te ga zanima hoće li se to
sanirati?
G. Danijel Lenart- odgovara da su česta puknuća, te da su radovi na tome dijelu lošije izvedeni.
Do problema dolazi, jer voda dolazi iz Novske, ona je pod tlakom i tamo gdje su najslabiji
spojevi dolazi do puknuća, a to je upravo taj dio. Iznosi kako su samo ove godine izvršene 4
sanacije. Prednost vidi u tome što se radi vodosprema na „torovima“, te će biti gravitacijski
vodovod, a ne više tlačni sto znači da će i gubitci biti manji.
G. Mario Ribar- nadovezuje se na pitanje, objašnjava kako je na mreži kod željezničke stanice,
Kolodvorska ulica -Sv. Barbara stavljen regulator tlaka, ali on ne može podnijeti tolike tlačne
udare, jer su slabiji varovi na toj dionici, te dolazi do „izuvanja“ cijevi. Trenutno postoji oko
samo 30% priključaka na vodovod. Sve su to povezani problemi, a zato se i rade dodatni
projekti, kako bi se navedeni problemi sveli na minimum.
Točka 3.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2016. godinu i
Polugodišnje izvršenje razvojnih programa za 2016. godinu
Gđa. Anka Doležal- konstatira da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Polugodišnji izvještaj
o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2016. godinu i Polugodišnje izvršenje
razvojnih programa za 2016. godinu te prepušta obrazloženje g. Mariu Ribar.

G. Mario Ribar- iznosi kako su vijećnici uz poziv na sjednicu dobili Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2016. godinu, Polugodišnje izvršenje
razvojnih programa za 2016. te Bilješke. Iznosi kako kumulativno gledano, u prvom
polugodištu je realizirano 52% plana proračuna, što je 2% iznad plana, i to je dobar rezultat.
Što se tiče rashodovne strane, realizirano je 46,7%, što je nešto manje od plana. Kada se oduzmu
prihodi i rashodi, na dan 30.06. postoji višak u iznosu od 356 tisuća kuna. Dalje objašnjava
kako je rezultatom zadovoljan, ali iznosi kako situacija nije idealna budući da je došlo do pada
vlastitih redovitih prihoda na svim razinama, pada prihoda od poreza na dohodak, prihoda od
šumskog doprinosa, od naftne i rudne rente, prihoda od poljoprivrednog zemljišta. Razlozi su
manja eksploatacija, drugačije cijene na svjetskim tržištima, drugačija zakonska regulativa,
porezna reforma itd. U usporedbi sa prošlom godinom, izgubljeno je oko 8% vlastitih prihoda.
Nadalje iznosi kako se rast ostvario zahvaljujući legalizaciji, komunalnim naknadama i
doprinosima, a pozitivni rezultat postoji zahvaljujući kapitalnim projektima, i povratom
ulaganja od IPARD-a.
Nakon iscrpnog obrazloženja g. Maria Ribar, gđa. Anka Doležal otvara raspravu:
Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 11 glasova Za usvaja
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2016. godinu i
Polugodišnje izvršenje razvojnih programa za 2016. godinu

Točka 4.
Polugodišnje izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima za 2016.
godinu
Gđa. Anka Doležal- konstatira da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Polugodišnje
izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima za 2016. godinu pa nakon
uvodnog obrazloženja ravnateljice vrtića gđe. Marije Duda, otvara raspravu:
Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 11 glasova Za usvaja
Polugodišnje izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima za 2016.
godinu
Točka 5.
Polugodišnje izvršenje financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima za
2016. godinu
Gđa. Anka Doležal- konstatira da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Polugodišnje
izvršenje financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima za 2016. godinu, pa
nakon uvodnog obrazloženja ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice gđe. Marice Tisaj,
otvara raspravu:
Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 11 glasova Za usvaja

Polugodišnje izvršenje financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima za
2016. godinu
Točka 6.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj (izgradnja
Dječjeg vrtića)
Gđa. Anka Doležal- konstatira da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o
davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj (izgradnja Dječjeg vrtića) pa
prepušta obrazloženje g. Mariu Ribar.
G. Mario Ribar- objašnjava kako se ono što će govorit odnosi i na sljedeću točku 7. Iznosi kako
se unazad nekoliko godina govorilo o projektu izgradnje dječjeg vrtića, te se napokon otvaraju
izvori financiranja za takve projekte. Također objašnjava kako bi pozitivnom odlukom Vijeća
formalno bilo završeno administrativno kompletiranje dokumentacije te bi se mogla izvršiti
prijava na natječaj za mjeru 7, pod mjeru 7.4. Iz EU fondova dobili bi 90% sredstava, a
preostalih 10% se financira iz lokalnoj, županijskog ili državnog proračuna.
Nakon iscrpnog obrazloženja g. Maria Ribara, gđa. Anka Doležal otvara raspravu:
Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 11 glasova Za donosi
Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj (izgradnja Dječjeg
vrtića)
Točka 7.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
(rekonstrukcija ulice Josipa Kozarca i nogostupa)
Gđa. Anka Doležal- konstatira da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o
davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj (rekonstrukcija ulice Josipa
Kozarca i nogostupa), pa prepušta obrazloženje g. Mariu Ribar.
G. Mario Ribar- navodi kako isto kao i za prethodni Prijedlog Odluke, tako i za ovaj projekt je
kompletirana sva potrebna dokumentacija i dozvole. Iznosi kako postoji namjera da se u
budućnosti slični projekti pokrenu za još nekoliko ulica na području Općine Lipovljani.
Također navodi kako se ovakvi projekti ne mogu samostalno financirati, te da je sredstva iz
fondova EU potrebno koristiti.
Nakon iscrpnog obrazloženja g. Maria Ribara, gđa. Anka Doležal otvara raspravu:
Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 11 glasova Za donosi
Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj (rekonstrukcija ulice
Josipa Kozarca i nogostupa)

Točka 8.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Općine
Lipovljani
Gđa. Anka Doležal- konstatira da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani te prepušta
obrazloženje gđi. Nataliji Rohan.
Gđa. Natalija Rohan- navodi kako će se u članku 4. dodati stavak 4. koji glasi; Općinsko vijeće
Odlukom iz stavka 1. članka 4. određuje broj stipendija, mjesečni iznos stipendije i zvanja za
koja se stipendije dodjeljuju.
Nakon obrazloženja gđe Natalije Rohan, gđa. Anka Doležal otvara raspravu:
Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 11 glasova Za donosi
Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani
Točka 9.
Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima Općine
Lipovljani
Gđa. Anka Doležal- konstatira da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o
raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima Općine Lipovljani, te prepušta
obrazloženje gđi. Nataliji Rohan.
Gđa. Natalija Rohan- iznosi da će se raspisati natječaj za dodjelu ukupno sedam stipendija.
Dvije stipendije redovitim studentima po socijalnom kriteriju. Tri stipendije za deficitaran
kadar za redovite studente, i to po jednu stipendiju za medicinski fakultet, diplomski studij
bibliotekarstva i diplomski studij strojarstva, te dvije stipendije ostalih zvanja sukladno
ponudama na natječaju. Visina stipendije je 700,00 kn mjesečno.
Nakon obrazloženja gđe Natalije Rohan, gđa. Anka Doležal otvara raspravu:
Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 11 glasova Za donosi
Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima Općine Lipovljani
Nakon iscrpljenog dnevnog reda gđa. Anka Doležal zaključuje rad sjednice u 20:30 h.
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