REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2176/13-01-15-06
Lipovljani, 23. rujna 2015. 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
16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja će se održati 30. rujna 2015. godine s
početkom u 18:30 sati u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I RED
1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 09. srpnja
2015. godine,
2. Aktualni sat,
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2015.
godinu s bilješkama,
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2015. godinu,
5. Izvješće o poslovanju LIP-KOM-a d.o.o. Lipovljani za 2014. godinu,
6. Izvješće o poslovanju LIPKOM SERVISA-a d.o.o. Lipovljani za 2014. godinu,
7. Polugodišnji financijski izvještaj Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani za 2015.
godinu,
8. Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića Iskrica Lipovljani za 2015. godinu,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni
Programa Dječjeg vrtića Iskrica Lipovljani,
10. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina,
11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za stipendiranje studenata.

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 30. rujna 2015. godine donijelo je
ODLUKU
O darovanju nekretna
Članak 1.
Općina Lipovljani, kao vlasnik daruje Osnovnoj školi Josipa Kozarca Lipovljani nekretnine označene
kao k.č. broj: 83/3, dvorište Mjesna rudina od 418 m2 i k.č. broj: 84 dvorište Mjesna rudina od 395
m2 u K.O. Krivaj, u svrhu legalizacije objekta područne škole u Krivaju.
Članak 2.
Vrijednost procijenjenih nekretnina po procjeni Stalnog sudskog vještaka građevinske struke Ede
Tomića iznosi ukupno 17.514,58 kuna
(slovima:sedamnaesttisućapetstočetrnaestkunaipedesetosamlipa).
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Lipovljani da potpiše Ugovor o darovanju predmetnih
nekretnina.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:944-13/15-01/01
URBROJ: 2176/13-01-15-01
Lipovljani, 30. rujna 2015. godine
Predsjednica
Anka Doležal

Na temelju članka 48. Točke 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine , broj:
10/97,107/07 i 94/13) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i
28/14), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O izmjenama dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni Programa Dječjeg vrtića Iskrica u
Lipovljanima
Članak 1.
U članku 2. Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni Programa Predškolske ustanove (Službeni vjesnik,
broj:15/99, 1/01 i 1/07), dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
Roditelji će sudjelovati u poludnevnom boravku djece u vrtiću u iznosu od 300 kuna mjesečno, a u
cjelodnevnom boravku 440 kuna mjesečno.
Članak 2.
U članku 3. Odluke ispred riječi „cjelodnevnog programa“ stavlja se riječ „poludnevnog i “
U naslovu i svim člancima Odluke iz članka 1. riječi „Predškolska ustanova „ zamjenjuju se riječima
„Dječji vrtić Iskrica“ .
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu drugi dan nakon objave u Službenom vjesniku Općine Lipovljani.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/15-01/01
URBROJ:2176/13-01-15-01
Lipovljani, 30. rujna 2015. godine
Predsjednica
Anka Doležal v.r.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani, (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14) i
članka 11.a) Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovlajni, Općinsko vijeće Općine
Lipovljani na sjednici održanoj 30. rujna 2015. 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 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) dvije stipendija,
- Diplomski studij bibliotekarstva- jedna stipendija,
- Šumarski fakultet- preddiplomski i diplomski studij drvne tehnologije-inženjer drvne
tehnologije jedna stipendija,
- Humanističke znanosti- preddiplomski i diplomski studij -profesor anglistike jedna
stipendija,
- Prirodoslovno matematički fakultet – preddiplomski i diplomski studij- profesor
matematike i fizike, jedna stipendija,
- fakultet predškolskog odgoja- preddiplomski i diplomski studij – odgojitelj jedna
stipendija,
- Muzička akademija- preddiplomski i diplomski studij- profesor glazbene kulture jedna
stipendija,
Po ovom kriteriju će se vršit bodovanje sukladno Pravilniku.
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: 604-02/15-01/01
URBROJ: 2176/13-01-15-01
Lipovljani, 30. rujna 2015. godine
Predsjednica
Anka Doležal

