REPUBLIKA HRVATSKA
SISAĈKO MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2176/13-01-17-02
Lipovljani, 16. listopada 2017. godine
Na temelju ĉlanka 34. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i
28/14) i ĉlanka 29. 54. i 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lipovljani
(Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14),

SAZIVAM
3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja će se održati 23. listopada 2017.
godine s poĉetkom u 19,00 sati u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I RED
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 31. srpnja
2017. godine,
2. Izvješće mandatnog povjerenstva,
3. Polaganje prisega vijećnika i zamjenice vijećnika,
4. Aktualni sat.
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proraĉuna Općine Lipovljani za 2017.
godinu, Polugodišnji izvještaj izvršenja Plana razvojnih programa za 2017. godinu i
bilješke,
6. Polugodišnji financijski izvještaj Djeĉjeg vrtića Iskrica Lipovljani i bilješke,
7. Polugodišnji financijski izvještaj Narodne knjižnice i ĉitaonice Lipovljani i bilješke,
8. Financijsko izvješće LIP-KOM-a d.o.o. Lipovljani za 2016. godinu,
9. Financijsko izvješće LIPKOM SERVISA d.o.o. Lipovljani za 2016. godinu,
10. Prijedlog Odluke o rasporeĊivanju sredstava iz Općinskog proraĉuna za redovito
financiranje politiĉkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lipovljani,

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natjeĉaja za dodjelu stipendija,

Mole se pozvani da se na sjednicu odazovu, a eventualni izostanak da opravdaju na telefon
635 602.
Predsjednik:
Tomislav Lukšić v.r.

Na temelju ĉlanka 7. Stavka 2. Zakona o financiranju politiĉkih aktivnosti i izborne
promidžbe (Narodne novine, broj: 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 proĉišćeni tekst, 02/14, 96/16 i
70/17) i ĉlanka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14),
Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 23. listopada 2017. godine donijelo
je
ODLUKU
O rasporeĊivanju sredstava iz Općinskog proraĉuna za redovito financiranje politiĉkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lipovljani
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom odreĊuje se naĉin, uvjeti i postupak rasporeĊivanja sredstava za redoviti rad
politiĉkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lipovljani ( u daljnjem tekstu
Općinsko vijeće.
Ĉlanak 2.
Dio sredstava za rad politiĉkih stranaka osiguravaju se u Općinskom proraĉunu, a pravo na
sudjelovanje u njihovoj raspodjeli imaju politiĉke stranke, nezavisne liste, odnosno nezavisni
vijećnici ĉiji je najmanje jedan kandidat izabran za vijećnika Općinskog vijeća Općine
Lipovljani.
Ĉlanak 3.
Sredstva osigurana u Općinskom proraĉunu Općine Lipovljani za financiranje politiĉkih
stranaka rasporeĊuju se na naĉin da se utvrdi jednaki iznos za svakog vijećnika u Općinskom
vijeću, tako da pojedinoj politiĉkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih
vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Ĉlanak 4.
Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promjeni
ĉlanstvo u politiĉkoj stranci, financijska sredstva koja se rasporeĊuju sukladno stavku 1.
ovoga ĉlanka, ostaju politiĉkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u ĉasu konstituiranja
Općinskog vijeća.
U sluĉaju udruživanja dviju ili više politiĉkih stranaka, financijska sredstva koja se
rasporeĊuju sukladno ovoj Odluci pripadaju politiĉkoj stranci koja je pravni slijednik
politiĉkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ĉlanak 5.
Svakog izabranog ĉlana Općinskog vijeća Općine Lipovljani podzastupljenog spola,
politiĉkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviĊenog po
svakom ĉlanu Općinskog vijeća Općine Lipovljani.
U Općinskom vijeću Općine Lipovljani podzastupljen je ženski spol.
Ĉlanak 6.
U Općinskom proraĉunu Općine Lipovljani za 2017. godinu do 20. travnja 2017.godine
isplatit će se sredstva sukladno sastavu Općinskog vijeća prije lokalnih izbora, a od
konstituiranja Općinskog vijeća Općine Lipovljani 07. srpnja 2017. godine na dalje sukladno
novo konstituiranom sastavu Općinskog vijeća Općine Lipovljani.
U Općinskom proraĉunu Općine Lipovljani za 2017. godinu za redovito godišnje financiranje
politiĉkih stranaka osiguran je iznos od 5.000,00 kuna.
Za svaku slijedeću godinu u Općinskom proraĉunu planirat će se sredstva za godišnje
financiranje politiĉkih stranaka, a raspodjela će se vršiti sukladno ovoj Odluci.
Ĉlanak 7.
Obraĉun i isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje politiĉkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Lipovljani vrši Jedinstveni upravni odjel , raĉunovodstvo.
Sredstva za redovito godišnje financiranje politiĉkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Lipovljani doznaĉuju se na žiro raĉun politiĉke stranke tromjeseĉno.
Ĉlanak 8.
Politiĉkoj stranici se u tijeku godine mogu povećati ili smanjiti previĊena sredstava ukoliko
doĊe do promjene broja ĉlanova te politiĉke stranke podzastupljenoga spola koje ta stranka
ima u Općinskom vijeću Općine Lipovljani.
Ĉlanak 9.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o rasporeĊivanju sredstava za rad
politiĉkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 44/13 i
68/13).

Ĉlanak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom vjesniku Općine
Lipovljani.
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAĈKO MOSLAVAĈKA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/17-01/01
URBROJ: 2176/13-01-17-01
LIPOVLJANI, 23. listopada 2017. GODINE
Predsjednik
Tomislav Lukšić

Na temelju ĉlanka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima
(Narodne novine, broj: 101/17) i ĉlanka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj:
29/09, 7/13 i 28/14), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 23. listopada
2017. godine donijelo je

ODLUKU
O izmjenama Odluke o općinskim porezima
Ĉlanak1.
U Odluci o općinskim porezima (Službeni vjesnik, broj:34/17) i (Narodne novine, broj:
82/17)
u ĉlanku 2. toĉka 5. briše se.
Ĉlanak 2.
Ĉlanak 10. briše se.
Ĉlanak 3.
U ĉlanku 13.stavak 2. briše se.
Ĉlanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine
Lipovljani.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAĈKO MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01/02
URBROJ: 2176/17-01-17-03
Lipovljani, 23. listopada 2017. godine

Predsjednik
Tomislav Lukšić dipl. ing. šum.

Na temelju ĉlanka 26. Statuta Općine Lipovljani, (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14) i
ĉlanka 4. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani, Općinsko vijeće
Općine Lipovljani na sjednici održanoj 23. listopada 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O raspisivanju javnog natjeĉaja za dodjelu stipendija studentima općine Lipovljani
Raspisat će se natjeĉaj za dodjelu stipendije sukladno Pravilniku:
1. Dvije stipendija redovnim studentima.
Ukoliko sukladno bodovanju dva studenta imaju isti broj bodova prednost ima student
sa boljim postignutim uspjehom.
2. Odluku o dodijeli stipendija će donijeti općinsko vijeće općine Lipovljani, a ugovor o
stipendiranju sa studentima će sklopiti općinski naĉelnik.
3. Visina stipendije je 700,00 kuna mjeseĉno.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
SISAĈKO MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-02/17-01/01
URBROJ: 2176/13-01-17-01
Lipovljani, 23. listopada 2017. godine
Predsjednik
Tomislav Lukšić dipl. ing. šum.

